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As television viewers we are used to watching television as a flow of programs with varying
content, and usually do not think about how the programs are created. Who decides what
should be produced and what the programs should contain? What role do the TV producers
play? Who are the producers? Have their working conditions changed due to changes in society?
The aim of this study was to answer questions about the TV producer’s background and
career, and about how ideas for TV productions developed into actual TV programs. The
study resulted in more than 90 “cases” or descriptions in drama and journalism. The respondents were asked about the role that different levels of management, economic resources,
technical equipment, audience ratings played in the production of television programs. They
were also asked how they evaluated professionalism and competition and what changes had
occurred during the periods of the study, 1992-1999 and 2006-07.
The TV producers who were interviewed belonged to different “generations” and had
entered the television industry on different occasions, such as at the launch of television
channels (the first TV channel, TV2, TV4) or new ventures like regional television or minority language programs. The drama producers often executed the ideas that had been decided
on by higher management, even though some drama authors who participated in this study
had great power over the story lines and content. The journalist producer’s independence and
power over the content were greater than the drama producer’s, since they wrote their own
“scripts” during the production of programs. In light of many “cases” of programs described it
can be suggested that journalist producers’ choice of program ideas were parallel and complementary or alternative institutional processes, that preceded, followed or coexisted with
reports, investigations, trials etc. One of the most obvious changes during the period studied
from 1992 to 2007 was the change in overall technology from analog techniques to digital.
Internet, intranets, e-mail and cell phones had made “the mobile office” a reality and the
analog techniques in cameras and editing in TV production became digital during the period.
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Förord

Att arbeta med den här avhandlingen har varit ett insiktsfullt äventyr. ”De
flesta avhandlingar blir inte klara”, sa min handledare till mig en gång vid ett
samtal. Och nog verkar det troligt att de flesta idéer och utkast till avhandlingar av olika skäl selekteras bort på ett sätt som liknar medielandskapets
produktionsvillkor, att de flesta programidéer till TV-program, reportage,
serier eller filmer inte blir färdiga produktioner. Samtidigt finns koncept som
gör sitt segertåg över världen i många länder i lyckosamma formatföretags
regi, i form av talangtävlingar, reality shows etc. Där borde jämförelsen medier och forskning sluta.
När jag började ville jag omsätta mina erfarenheter från de akademiska
studierna inom medieforskning till en empirisk studie, som innebar intervjuer och möten med många TV-producenter i korsvägen mellan massmedieforskning, kultur- och organisationssociologi. Min nyfikenhet gällde speciellt, men inte enbart, hur idéer till program, serier, filmer går vidare till att
bli de färdiga TV-produktionerna, som blir de program som sänds, och som
miljontals människor tar del av varje dag. Jag saknade yrkesmässig erfarenhet från TV-produktion, vilket kan ses både som en svaghet och en styrka,
dvs det fanns varken förkunskaper eller förutfattade meningar.
Avhandlingsarbetet har bedrivits på två institutioner. Dels på Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet, där jag erhöll utbildningsbidrag i
drygt två år. Dels på Institutionen för Informationsvetenskap vid Uppsala
Universitet, som bildades 1998, sedemera Institutionen för Informatik och
Media. Där fick jag utbildningsbidrag i ytterligare nära två år. Min grundutbildning i framförallt sociologi genomfördes däremot vid Stockholms Universitet, där jag också gick några forskarutbildningskurser.
Jag gjorde många intervjuer, men inte alla kom med, av begränsningsmässiga skäl. Två genrer valdes till slut, drama och samhällsprogram. Underhållning kom inte med som genre, som det var tänkt från början. Jag
tackar alla de producenter som bidragit i intervjuer och enkät, och en del av
dem dessutom vid flera tillfällen. Jag tackar också mina lärare på institutionerna, och även andra nyckelpersoner och kolleger, som bidragit med sin tid,
sitt intresse och engagemang. Och min handledare, professor emeritus Lowe
Hedman, i synnerhet, som följt avhandlingsarbetet sedan det första PM:et
presenterades. Delar av avhandlingen har också presenterats på Högre Seminarier och vid konferenser, både i Sverige och i andra länder. Ett tack också
till dem som bidragit i sådana sammanhang.
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Jag har också fått stipendier. I början av 1990-talet fick jag två stipendier,
från Helge Ax:son Johnsons stiftelse, och från Wahlgrenska stiftelsen för
Medieforskning. Jag fick också ett stipendium från Magnus Bergwalls stiftelse. 2005 och 2008 fick jag ytterligare stipendiestöd från Helge Ax:son
Johnsons stiftelse.
Stort stöd fick jag av min mamma Birgit Runa-Lisa, som inte längre lever, men som bistod mig i mina studier, min forskarutbildning och mitt avhandlingsarbete, både praktiskt och ekonomiskt, och genom uppmuntran och
tro på det jag gjorde. Också bland vänner har man bidragit med sitt intresse,
och med uppmuntran och råd. Till sist, jag hoppas att min avhandling ska
komma till insikt och nytta också för andra, oavsett var man befinner sig i
det sociala rummet!
Stockholm, mars 2014
Irène Grundberg
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INLEDNING

En inledning ska ju väcka ett fortsatt intresse, men kanske också kort förbereda för de tankegångar som finns. I den här avhandlingen är den TVproduktion som beskrivs historia, men en hel del grundförutsättningar är
ändå desamma. Arbetet med den här avhandlingen tog mig in i en helt ny
värld, där man skapar TV-program, och inte bara ser dem som del av ett
flöde, som utgör vårt dagliga TV-utbud. Det finns människor, utövare,
bakom både makten att besluta över vad som ska produceras, och i själva
produktionen. Men samtidigt pågår produktionen i organisationer och i en
ekonomisk och kulturell kontext, med egen rationalitet (eller rationaliteter),
med egna regler, både skrivna och och oskrivna, beroendeförhållanden, krav,
begränsningar och möjligheter.
Den här avhandlingens empiri samlades in under en brytningstid. När de
första intervjuerna gjordes 1992 var fortfarande public service och den analoga tekniken dominerande. Några år senare, under mitten och slutet av
1990-talet, hade tyngdpunkten förskjutits, digitala tekniker, som AVIDredigering, hade introducerats, och användes parallellt med analog TVteknik. Men fortfarande var inom SVT mobiltelefon i jobbet inte en tjänsteförmån för alla. Och i den ”analoga” tidsåldern kunde filmrullarna till en
dramaserie uppta ett helt rum, samtidigt som man på en annan avdelning
med stor möda använde den då nya AVID-redigeringstekniken, med hjälp av
staplar av hårddiskar.
Den kommersiella televisionen, och framförallt TV 4, hade också etablerat sig i konkurrens om tittares uppmärksamhet. Det innebar också att en
alternativ arbetsmarknad för TV-professionella hade vuxit sig större. När
den uppföljande enkäten genomfördes 2007 hade digital teknik tagit över,
och ”det mobila kontoret” med mobiltelefoner, e-mail, Internet m m blivit en
självklarhet för de flesta, med alla de möjligheter det inneburit. Och digital
inspelningsteknik hade använts länge.
Vad gäller TV-program har vi antagligen mer av utveckling inom TVproduktion att vänta. Vi har antagligen inte sett konsekvenserna fullt ut av
den digitala tekniken. Möjligheterna innebär ju också att återskapa miljöer
och även personer digitalt. En dramadokumentärserie har redan återskapat
Hitler och Roosevelt, som sina egna historiska personer, under ett skede i
slutet av andra världskriget. Artister, som inte längre lever, har återskapats
som hologram på stora scener i världen inför en betalande masspublik. I den
”analoga” tidsåldern var ofta det som filmades eller bandades ofta synonymt
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med en slags journalistisk sanning: ”Se det här har hänt”, det finns ju på
film. Idag kan man inte längre vara lika säker. Möjligheterna att ändra, redigera, återskapa, och även snedvrida eller förvanska har ökat med den digitala
tekniken. I mitten av 1990-talet är intervjuerna jag gjorde fulla med exempel
på hur man måste ändra förutsättningarna på inspelningsplatsen t ex under
en dramaproduktion, man måste ta bort tidsotypiska fenomen, t ex om ett
drama utspelade sig på 1950-talet. Men det fanns företag som redigerade
inspelningsmaterialet till önskade förändringar, och som man kunde kontakta.
Ett annat exempel på förändring är också att de interaktiva möjligheterna
ökat. I början av 1990-talet sändes fortfarande program till en masspublik.
Att välja vilket program man ville se på valfri tid möjliggjordes av videon.
Och vägen till ”klagomur” och ”folkstorm” var via telefonen. Idag är mobilen en dator, där man också kan se TV-program, och fler förändringar är
antagligen att vänta.
Under tidens gång fick också publikmätningarna en viktigare betydelse
inom public service. Tidigt under 1990-talet kunde man acceptera publiksiffror på 1 %, och även budgetöverdrag, dvs att mer pengar ”behövdes” än vad
TV-produktionen från början var tilldelad. Detta förändrades under tiden,
och även inom public service lanserades krav på publiksiffror, som kunde
konkurrera med de kommersiella kanalernas. Internt inom SVT formulerades
målsättningen att 50 % av publiken skulle se SVT:s program en genomsnittlig dag. Men sett ur ett TV-produktionsperspektiv har en TV-produktion
också en kostnadssida, vid sidan av de medel som finns till förfogande, oavsett finansieringsform. Denna har inte uppmärksammats särskilt mycket.
Uppmärksamheten har fokuserats, och med rätta, på publikmätningarnas
ekonomiska rationalitet, och inte på kostnadssidan som kan innebära mycket
stora skillnader i kostnader per inspelad timme i olika typer av produktioner
(se t ex Tunstall 1993). Denna ”dolda” rationalitet kan ha stor betydelse och
avgöra om en genre eller programform uppstår, en genre blir dominerande,
eller t o m upphör, som den ”klassiska” dokumentären, som skulle hålla
konstnärlig kvalitét, och fick ta ett år att göra. Både inom BBC och inom
Sveriges Television har ”den klassiska dokumentären” fått stryka på foten,
till förmån för mer kostnadseffektiva dokumentärer, men det betyder givetvis inte att inga sådana görs. En programtyp som uppstod, kring 2003 i
kommersiella kanaler, var den klassiska dokumentärens motsats, frågeprogram i studio, med gissningslekar, och med en enda programledare i studion,
där tittare uppmanades att ringa in gissningar på t ex ordgåtor, och där telefonintäkter blev en finansieringskälla (s t ex Asp 2007). Symptomatiskt nog
avbröts inte dessa frågeprogram av TV-reklam. Den ”dolda” rationaliteten
vad gäller kostnader är osynlig för andra än dess första krets, dvs egentligen
medievärldens initierade medarbetare och makthavare. Den vanliga TVtittaren ”får se” ett nytt slags program, eller ”avstå från” en annan genre.
Styrande politiska eliter kan utfärda nya riktlinjer för mediepolitiken, men
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inte ha specifika styrinstrument för den kostnadsrationalitet som finns inom
televisionen, och som de antagligen inte ens är insatta i.
Men allt handlar inte om teknik, analog eller digital, eller finansieringsform, public service eller kommersiell. Man är beroende av de TVproducerande medarbetarna som humankapital, deras utbildning, tidigare
erfarenhet, konstnärliga och organisatoriska förmåga, och att de som programprojektets ”kamrerer” kan förvalta sitt pund, dvs sin budget, på rätt sätt
ekonomiskt. Därför har också frågor om professionalism också en del i
denna avhandling.
Som TV-producent är man också skapare och medskapare av opinioner,
fantasivärldar, kultur- och informationsförmedling och underhållning. En del
av intervjufrågorna handlade om möjligheten att förändra med sin verksamhet, och i ett kapitel behandlas särskilt journalisternas svar, dvs hur uppfattar
man som producent av samhällsprogram att man kan orsaka förändring.
Till sist, allt TV-utbud har en tendens att skaffa utrymme i ”det kollektiva
medvetandet”, i högre eller mindre grad. De utvecklingshistorier av TVprogram som beskrivs i kommande kapitel har resulterat i åtskilliga sändningstimmar. Miljoner människor har sett programmen. Hela arkiv skulle
kunna upprättas om vad som skrivits om programmen i pressen, eller diskuterats i andra program. Man har talat om programmen människor emellan,
vare sig det handlat om populära dramaserier eller undersökande journalistiska program, på arbetsplatser, i skolor eller i andra sociala sammanhang.
Något program är t o m återkommande varje julafton, och har blivit del av
det traditionella julaftonsutbudet. Det har varit ett privilegium för mig att ta
del av dessa berättelser, och är det också att förmedla dessa. Mycket har
förändrats, men en TV finns fortfarande i de flesta hem.
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KAPITEL 1. TV-PRODUKTION I SVERIGE
- Studiens uppläggning och avhandlingens
kapitel

Denna studie är indelad i sex block eller delar, där vissa delar kan läsas separat. Efter förord, introduktion och inledningskapitel 1 i del I följer kapitel 2
och 3, som avser tidigare forskning, i del II. Tidigare forskning genom decennier fram till 1990 sammanfattas under titeln ”Massmediaorganisationer
och dess professioner...”. Kapitel 3 beskriver däremot forskning som utförts
senare, men som ligger närmare mitt eget forskningsområde, och omfattar
studier gjorda i Sverige, Norge, Danmark, England och USA. Del III omfattar kapitlen 4-7 och behandlar dels ”några teoretiska utgångspunkter” (kapitel 4) dels en historik vad gäller etermedierna, och särskilt i Sverige, men
också från annat håll. Den teoretiska referensramen i kapitel 4 är löst kopplad till teoretiker som Pierre Bourdieu och Jürgen Habermas, samt presenterar en begreppsapparat adapterad för denna studie. De mediahistoriska kapitlen 5-7 behandlar dels utvecklingen i Sverige, från det tidiga radiodramats
utveckling till 1970- och 1980-talets utveckling inom televisionen, men innehåller också några exempel på ”genre- utveckling” från andra länder, t ex
USA, framförallt när det gäller undersökande journalistik. Den här intervjustudiens resultat redovisas i kapitel 8 och framåt. Del IV omfattar kapitlen 8
– 11, och kapitlen 8-10 avser drama eller populärfiktion. Kapitel 11 är resultat från en pilotstudie som utfördes 1992, då åtta TV-producenter intervjuades, från olika genrer och både inom public service och i kommersiell television. Del V omfattar kapitlen 12 – 16, och behandlar journalistik och samhällsprogram, kapitlen 12 – 15 är resultaten från intervjuerna med TVproducenter av journalistik och samhällsprogram. Kapitel 16 är resultatet
från en uppföljande enkätstudie utförd 2006/2007. Slutligen är kapitel 17 ett
sammanfattande kapitel, och avslutningsvis finns en sammanfattning på
engelska i den avslutande del VI.
Ett övergripande syfte med denna studie har varit att försöka utröna hur
TV-produktionen går till, och vilka bakomliggande faktorer som betyder
mest för att programidéer produceras till program, samt vilka de svenska
TV-producenterna är, och hur deras bakgrund, utbildning och karriärväg
leder vidare till detta fortfarande ganska exklusiva yrke.
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Mitt intresse för TV-produktion väcktes under forskarutbildningen i sociologi och i korsvägen mellan massmedieforskning och organisationssociologi. Vad är TV-produktion om inte annat än en organisatorisk process i
massmediala sammanhang? Å andra sidan är produktionsresultatet immateriellt och meningsbärande. En tom VHS-kassett, hårddisk eller annat lagringsmedium tömt på innehåll är bara objekt, men om de laddas med den
senaste Oscarsvinnande Hollywoodfilmen eller nazistpropaganda blir implikationerna ekonomiska och/eller politiska eller juridiska. Bärare av jättelika
intäkter om omständigheterna för exklusivitet och ägande är de rätta i ett
storindustriellt komplex, filmbranschen, eller kanske föremål för brottsutredning, åtal och påföljd i det senare fallet. De processer som jag valt att
undersöka tillhör ingetdera av ovanstående, utan handlar snarare om ”den
vanliga TV-produktionen”, men som då och då kommer att framskymta i
några kommande kapitel kan ambitionen att förmedla budskap eller söka
påverka finnas också där. Ibland kanske t o m uppdraget har innehållit sådana ambitioner (t ex mot rattonykterhet). Min studie tillhör underkategorin
Produktionsforskning inom medieforskningen. Jag upptäckte tidigt i mina
forskarstudier att detta inte var ett digert fält som producerat stora och
många volymer av forskning. Det var dock inte outforskat, och framförallt
studier av journalister och deras verksamhet har en tämligen lång tradition. I
kapitel 2, ”Massmediaorganisationer och dess professioner...” finns tidigare,
lite äldre, kanske t o m ”klassiska” studier redovisade, Den första studien av
producenter inom televisionen publicerades 1971 av Muriel Cantor. Relativt
sent ändå, med tanke på att den amerikanska televisionen sänt regelbundet i
trettio år vid den tiden. I kapitel 3 finns studier redovisade som är mer av
relevans för min egen studie, t ex nordiska studier av televisionen och dess
förändrade villkor i den kommersiella konkurrensens tidevarv, främst
norska, men också danska och svenska studier. Sista delen av kapitlet behandlar mer ingående producentstudier i USA och England, av dramaproducenter I USA och ett bredare urval av TV-producenter i olika genrer i England.
I ett medieinriktat organisationsperspektiv fanns det anledning att intressera sig för en speciell grupp, TV-producenter, dels för deras nyckelroll i
produktionsprocessen, dels för att de kunde sägas ha en viss ”makt över innehållet”, men hur denna makt såg ut var oklar. I min studie är denna makt
variabel för respektive TV-producenter och kan vara allt från i det närmaste
en total kontroll inom ramen för den genre som reproduceras till ganska liten, och där andra funktioner redan lagt ut de större riktlinjerna att följa. En
av de första frågeställningarna var alltså: Vilka är de svenska TVproducenterna? Eftersom en totalundersökning av landets alla TVproducenter inte var syftet och dessutom knappast möjlig, så har jag fått nöja
mig med de 32 TV-producenternas uppgifter som ingår i urvalet, men deras
väg till producentyrket är däremot tämligen ingående beskriven av dem
själva. Och också hur de rekryterats till yrket, vilken utbildning de har och
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vilka funktioner som de haft erfarenhet av tidigare. Av skäl som avser nödvändigheten av begränsning så blev två genrer valda, drama eller populärfiktion och journalistik eller samhällsprogram. Nyheter ingår inte i denna
studie som vald genre. För att ge en bredd i urvalet, så att de intervjuade inte
bara kom från t ex public service eller Stockholmsregionen, så valdes också
TV-producenter verksamma inom kommersiella medier, produktionsbolag
eller kanaler för drama respektive journalistik, och också TV-producenter
från resten av landet, t ex Göteborg, Malmö eller Luleå. Det finns i materialet också en ”spännvidd” inom respektive genre, dvs jag har t ex inte bara
redovisat t ex ”undersökande journalister” eller dramaproducenter av enbart
”såpor”. De 24 TV-producenter som intervjuades vid flera tillfällen 1996 till
1999, och därefter följdes upp med en enkätstudie 2006/2007 var TVproducenter av olika program från ”finkultur” till svensk ”såpopera” och
från ”undersökande journalistik” till intervjuprogram och kriminalmagasin. I
kapitel 8 och kapitel 12 finns TV-producenternas väg till TV-producentyrket
beskriven, kapitel 8 för drama och kapitel 12 för journalistik och samhällsprogram utifrån resultaten av de 24 TV-producenter som intervjuades som
beskrivits ovan. År 1992 gjordes en pilotundersökning med åtta TVproducenter. Dessa var verksamma inom public service och underhållning,
inom TV 4, inom produktions- eller filmbolag, inom journalistik eller dokumentär. Denna pilotundersöknings resultat finns beskriven i kapitel 11, ”TVproducenter 1992...”. Kapitlet avslöjar också en del förändringar i det längre
perspektivet, t ex hur TV-producenten, från att ha varit en initiativtagare och
”auteur” i den förändrade konkurrensen får alltmer ökade krav på högre produktionstakt och påminnelser om att tittarsiffror nu är viktigare att registrera
och iaktta inom public service. Och hur TV-producenten i ett kommersiellt
sammanhang börjar trevande och inte sällan misslyckas stort med att vinna
den större TV-publiken, även inom underhållning. Bland dessa TVproducenter är några personer borta från TV-produktion av olika skäl, t ex
genom pensionering, några är fortfarande verksamma och en person har
t o m nått de högsta chefsnivåerna på en kanal. Men 1996 gjordes nya intervjuer, och det är dessa 24 som intervjuades, dels vid ett uppföljande eller
utvidgat intervjutillfälle 1999, dels med en enkätstudie 2006/07. Resultaten
från enkätstudien är redovisade i kapitel 16 ”TV-producenter 2006/2007”. I
stort sett har frågorna i intervjuformuläret varit detsamma, men det finns
några modifieringar för kommersiella TV-producenter, där frågorna som
refererar till public service inte varit relevanta. I övrigt är frågorna som riktat
sig till de olika TV-producenterna mycket lika oavsett genre eller produktionskontext, dvs om de verkar inom public service eller i en kommersiell
kontext.
Nästa frågeställning var: ”Hur skapas programmen?” med en underställd
fråga: ”Vad gör de svenska TV-producenterna?” Ett syfte med denna serie
av frågor var att söka förstå hur idéerna till program och programserier uppkommer och vilken del TV-producenter har i denna process. TV18

producenterna ombads därför att beskriva hur det vid intervjutillfället senast
sända TV-programmet utvecklats från idé till färdigt program, och vilken
betydelse olika faktorer hade för programmet, t ex ledningen, publikmätningar, närmaste chefer, ekonomi, teknik eller något annat av betydelse. De
fick också frågan om de kunde beskriva hur det ”bästa” programmet de producerat utvecklats, samt om de kunde beskriva en programidé som inte gått
vidare till ett färdigt program, och vilka omständigheterna var. Detta har
resulterat i c:a 90 fallbeskrivningar, varav ett sjuttiotal gäller färdiga program, som presenteras och kommenteras i kapitel 9 under rubriken Programverksamheten (drama) och i kapitel 13 (journalistik/ samhällsprogram). Här
beskriver också TV-producenterna hinder på vägen för en programidé, där
det är ovanligt med direkt intern censur, men ändå finns sådana exempel.
Det finns inga exempel på extern censur. Ett tjugotal sådana beskrivningar
av program finns också i kapitel 11, med TV-producenterna från 1992, men
dessa redovisas i kapitel 11. Även om antalet intervjuade TV-producenter i
denna studie är endast 32, så är antalet beskrivna programprojekt drygt nittio, inklusive de idéer till program eller reportage som inte resulterade i färdiga TV-produktioner.
Andra frågeställningar handlade om konkurrensens och professionalismens betydelse. Hur värderade man konkurrensen och kunde den kanske
påverka TV-produktionsarbetet redan i produktionsfasen? Och vad var uppfattningen om professionalism och hur definierade man den? Resultatet av
dessa uppsättningar av frågor finns i kapitel 10 för dramaproducenterna och i
kapitel 14 för journalistproducenterna. Ett särskilt kapitel beskriver journalistproducenternas värdering av och redogörelse för hur de med sin TVproduktion, eller enskilda program, anser att de kunnat påverka eller förändra, eller för den delen, om de inte kunnat det i någon särskild utsträckning. Detta beskrivs i kapitel 15, ”Journalistik och förändring”. Frågor om
förändring är också den uppföljande enkätens fokus, när den sändes ut till de
intervjuade 24 TV-producenterna 2006/2007, vid tre tillfälle (varav två påminnelser). Två tredjedelar besvarade enkäten där de redogjorde för vad de
gjorde efter 7-8 år och vad man ansåg var de viktigaste förändringarna som
skett vad gällde den organisation man arbetade inom och avseende teknik,
ekonomi och ledningsnivåer. Kapitel 16, ”TV-producenter 2006/2007”, redovisar resultaten från denna enkätstudie. Kapitel 17 är det sammanfattande
slutkapitel, där den begreppsapparat som utvecklats för denna studie genomgående används för studiens resultat.

Metod
Inledningsvis i studien diskuterades olika metoder, t ex deltagande observation, källmaterial som protokoll, en kompletterande enkät till intervjuerna,
men ett efter ett föll alternativa och/eller kompletterande metodval bort av
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olika skäl. Vid två tillfällen nekades jag att utföra deltagande observation
från det berörda mediet, en kompletterande enkät ansågs för dyr i en universitetskontext, ett arkiv på SVT var konfidentialitetsstämplat de senaste tio
åren, dvs den period min studie skulle avse. Intervjumetoden enbart har ju
sina brister, bl a för att man har svårt att kontrollera att varje enskild uppgift
stämmer. Man blir alltså tvingad att ta utsagorna i intervjuerna som sanna,
annars blir studien omöjlig att utföra. En tanke är däremot att enskilda felaktigheter inte ska ha någon större betydelse för det totala resultatet, dvs man
får leva med risken för en sådan bias. Intervjuerna är informationsrika, men
en ursprunglig tanke var att fler TV-producenter skulle besvara en kompletterande enkät avdelningsvis eller i annan produktionskontext (t ex bolag),
och att därmed fler TV-producenter skulle ingå i studien, även om inte alla
intervjuades. Detta föll bort av skäl nämnda ovan. Jag har inte heller fått
tillgång till intern, ekonomisk statistik eller interna dokument, t ex policydokument utan man har hänvisat till broschyrer tillgängliga för en allmänhet,
sparsmakade på information. Min uppfattning även i intervjuerna var att
ekonomiska frågor om vad TV-program kostat var något man oftast inte ville
besvara, av konfidentialitetsskäl. Vid enkätstudien 2006/2007 fick jag inte
internkatalogen för SVT, trots flera förfrågningar och olika slags motiveringar, också där av konfidentialitetsskäl. Men inledningsvis kan också
nämnas att man ändå öppnade dörrarna för min studie på SVT, och i en referensgrupp av erfarna medarbetare så diskuterades studien. Jag fick uppsöka
TV-producenter som kunde ingå i studien, och en medieforskare och veteran
inom SVT fungerade som länk.

Urvalet
I en kedja av uteslutningsprocesser filtrerades kategorier av TV-producenter
bort och andra valdes. I själva verket har 65 intervjuer gjorts, men nödvändigheten av att begränsa och definiera, gjorde att valet blev drama och journalistik bland olika genrer. Inledningsvis gjordes också en intervju med en
journalist på TV 4, men vid ett senare tillfälle lyckades jag inte få uppföljningsintervjun. En annan journalist där gick inte att nå per telefon. Totalt sett
tackade ungefär var tionde TV-producent nej till att intervjuas. De TVproducenter som ingår i studien har däremot varit villiga att låta sig intervjuas vid två tillfällen, flera av dem. Vid enkätstudien föll däremot en tredjedel bort, som jag antingen inte lyckades nå eller som av några skäl inte
ville besvara enkäten. Flera av dem som inte ville besvara enkäten är fortfarande aktiva som TV-producenter, men åtminstone en av dem som inte besvarade enkäten har lämnat televisionen (dvs en tom enkät sändes tillbaka
med denna förklaring).
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Finansiering
Studien har finansierats med utbildningsbidrag från Sociologiska Institutionen, Uppsala Universitet, 1990-1992. Omkring 1990 erhöll jag två stipendier,
dels från Helge Ax:son Johnsons stiftelse, dels från Wahlgrenska stiftelsen
för medieforskning. Jag erhöll senare också 32 000:- från Magnus Bergwalls
stiftelse. År 1998 bildades Institutionen för Informationsvetenskap vid Uppsala Universitet. Jag erhöll då ytterligare en period av utbildningsbidrag,
sammanlagt tio månader från Institutionen för Informationsvetenskap.
Denna tid kunde utsträckas till tjugo månader genom det kvalitetsbidrag som
den socialdemokratiska regeringen fördelade på olika verksamheter, där mitt
projekt således fick en del. Under 2005 fick jag ytterligare 50 000:- i stipendium från Helge Ax:son Johnsons stiftelse, och 2007 15 000:- från dem. En
hel del arbete på denna avhandling har dock bedrivits utan för ändamålet
avseende sådan finansiering från kapitel 12 och framåt, med undantag för de
ovan angivna stipendierna.

Beteckningar och anonymitet
De TV-producenter som ingår i den här studien anges inte med sina namn
utan, antingen med fingerade namn, som t ex i kapitel 11, och i intervjuerna
med TV-producenter 1992, eller också med ”kodade” initialer, där första
bokstaven är avdelning och bokstav nr två den enskilde TV-producentens
unika bokstav i materialet. Beteckningen AA och AC anger t ex att dessa två
TV-producenter är verksamma på samma avdelning. Beteckningarna A, B,
C, G, H, I, J, K, L som första bokstav anger att den intervjuade TVproducenten är verksam inom public service, där A, G, H, I, J är avdelningar
inom Stockholmsområdet, resten vid regionala enheter. Resten, dvs D, E, F,
M, N, O, P, är TV-producenter verksamma inom kommersiell TV, vid kanal
eller inom produktionsbolag eller eget bolag. Bokstäverna A-F är dramaproducenter, medan G-P är TV-producenter av samhällsprogram och journalistik. Vad gäller bokstav två anger den TV-producenternas följd i materialet,
men vissa bokstäver har hoppats över för att beteckningarna inte ska bli alltför liknande, t ex i bokstavsföljden GM och GN, har GN uteslutits för att
inte förväxlas med GM. När det handlar om TV-producenterna 1992 har de
fingerade namnen inte någon absolut alfabetisk ordning. Här har vissa namn
hoppats över för att inte bli alltför välliknande de namn som TVproducenterna haft. TV-producenterna upplystes om att deras namn inte
skulle nämnas, men att det fanns en risk för att själva innehållet i intervjun,
t ex när det handlade om programbeskrivningarna, så kunde kolleger antagligen identifiera dem, dvs att någon hundraprocentig anonymitet inte skulle
kunna vara möjlig att upprätthålla. En del TV-producenter tyckte inte att det
spelade någon roll om deras namn nämndes. Eftersom detta är mitt enda
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material så är jag stort tack skyldig till alla som ställt upp på intervjuerna,
och att innehållet i denna avhandling inte borde ställa till med problem för
någon p g a identifikationsrisken. När man har deltagit i denna studie har
man gjort medieforskningen en tjänst.

Ansats
Den ansats som jag har haft är att beteckna som mest induktiv, snarare än
deduktiv. Det hade inte varit möjligt att uppställa hypoteser om t ex programidéer och programutveckling, när sådana studier oftast har en annan
uppläggning när de finns, som t ex i organisatoriska perspektiv, där man
använder t ex deltagande observation som metod. Man skulle kunna säga,
generaliserat eller lite tillspetsat, att materialet från intervjuerna har genererat slutsatserna, dvs en ansats man kallar induktiv. Men att tidigare forskning
förstås, som så ofta, agerat vägledande eller som en plattform att utgå ifrån.
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KAPITEL 2. MASSMEDIAORGANISATIONER OCH DESS PROFESSIONER MEDIEPRODUKTION, ORGANISATION
OCH PROFESSIONALISM I TIDIGARE
FORSKNING

2.1. INTERORGANISATORISKA RELATIONER
2.1.1. Internationella trender
2.1.1.1. Tre analysnivåer för masskommunikationsforskning
Paul Hirsch (1977) konstaterar att tre distinkta modeller eller analysnivåer
karaktäriserar nästan all samhällsvetenskaplig forskning på massmedier.
Den första fokuseras på yrkesroller, karriärer och individers interaktion
med massmediaorganisationer. Exempel på denna modell är gatekeepingstudier och studier av social kontroll och socialisation i journalism eller
konflikter mellan ideal för professionella aktörer eller reportrar samt begränsningar i organisationen.
Den andra modellen eller nivån räknar med organisationen i sin helhet.
Här är uppgiften att koordinera nyhetssamlande aktiviteter eller att definiera
produktionskrav som påverkar filmskaparens beslut om manuskript, rollbesättning etc.
Den tredje nivån eller modellen, interorganisatorisk eller institutionell
analys, studerar förhållandet mellan organisationer eller professioner och
större samhälleliga kontext eller miljöer. Överlappande ägarförhållanden
eller portokostnaders inflytande på tidningsförläggares kostnadsstrukturer utgör exempel. De senaste två perspektiven är nyare, konstaterar
Hirsch, och om perspektiven ordnas längs ett kontinuum så är de äldsta studierna de som kommer närmast att karaktärisera ett slutet system. Perspektiven bör ej ses som ömsesidigt exklusiva, enligt Hirsch, utan kan ses som
komplementära, med det första perspektivet i ett fokus på individuellt arbete,
och det andra i ett fokus inom det organisatoriska ramverk, som detta sker.
Det tredje perspektivet är mest använt för att studera kulturella, ekonomiska
och politiska miljöer i vilka massmedier och professioner innefattar dem
som en större social institution.
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I denna genomgång över tidigare forskning har jag inverterat
Hirsch's system av modeller eller nivåer, som jag finner användbart, och börjar därför med den inter-organisatoriska nivån, för att sedan
fortsätta med organisationen och omgivningen, interna organisatoriska relationer, för att slutligen gå över till den professionelle journalisten eller producenten och hans eller hennes relationer, förutsättningar, begränsningar och arbetsvillkor, som de återges av tidigare forskning. Översikten rör
sig alltså från en makro-, och över till en meso- och mikronivå. Detta för att
ge en kontextuell belysning åt den enskilde journalisten eller producenten
som professionell, och vars arbetsvillkor förutsättes och begränsas av de
andra nivåer.
Ett intresse för massmediakommunikatörerna i massmediaorganisationer
är en förhållandevis ny fokusering, där många varandra oberoende pionjärstudier publicerades ungefär samtidigt, dvs under l970-talets första
hälft, exempelvis Jeremy Tunstall's (1971) undersökning av journalisters
sociala karaktäristika, Muriel Cantor's (1971) undersökning av TVproducenter i Hollywood och deras bakgrund, arbetskontext och referensgruppsorienteringar och hur detta påverkar innehållet i drama. Samma år
publicerade Richard Peterson & David Berger sin applikation av Lawrence & Lorsch' tes på musikindustrin, dvs ju högre turbulens på marknaden desto högre grad av entreprenad. Påföljande år publicerade
Paul Hirsch ”Processing fads and fashions...”, som behandlade innovationers marknadsmässighet, struktur och operation i tre kulturindustrier, bokförlag, fonogramindustrin och filmbolag. Också Hirsch intresserade sig för entreprenad, och Hirsch sökte kombinationer med organisations- och yrkessociologi, i första hand Thompson's organisationsteori. Ett
antal andra approach och synsätt kan nämnas från samma år, bl a ”agendasetting”-perspektivet, Raymond William's (l974) Television, och ett antal
gatekeepingstudiers rörelse uppåt i analysnivåerna till en organisatorisk
eller t.o.m institutionell eller global nivå (ex- vis Bailey & Lichty 1972,
Donohue, Tichenor & Olien 1972). Eller Gaye Tuchman's (1977) förslag
om studier av undantag och analys av redigeringspraktiker, för att undersöka journalistiska regler, normer och rutiner och förhållandet till den institutionella makten. Richard Peterson (1976) konceptualiserade ”kulturproduktions-perspektivet” några år senare.
2.1.1.2. Journalisters professionalisering och regeringskontroll
Man rapporterade också från länder i Europa och USA en ökad grad av professionalisering bland journalister. I Sverige hade exempelvis de tidigare
ett-åriga journalistinstituten UHÄ-anslutits och förlängts l967 och blivit
journalisthögskolor. Ben Bagdikian (1973-74) konstaterade i USA att det
skett en förändring i nyhetsinstitutionerna under l950- och l960-talet, och
att l970-talets journalister ifrågasatte traditionella värden. Under l950- talet
passerades, enligt Bagdikian, en äldre generation tidningar, med karaktären
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av familjeföretag, av en generation av moderna tidningar, som karaktäriserades av en ledarskapets instabilitet, opersonlig korporativ ackumulation, som
accelererades av en diffusion av individuellt ledarskap. Former för produktionsledning, snarare än ett traditionellt ägande, dominerade under 1970talets början, och där 2/3 av alla dagstidningar ägdes av tidningskedjor.
Bagdikian beskriver en generationsväxling med en ny grupp av journalister som var bättre utbildad än den tidigare. Journalistyrket hade tidigare
varit mer av ett arbetarklassyrke, men med den högre utbildningens, och
mediernas, expansion, och mer sofistikerade krav från publiken, skedde ett
inflöde av reportrar med medelklassbakgrund och collegeutbildning. Deras
inflöde orsakade turbulens och generationsmotsättningar, och professionalismen bland journalister växte under denna tid. Evolutionen av större, mer
stabila tidningar, en långsam mognad för etermedianyheter, större krav på
offentlig information, bättre utbildade aspiranter, och böcker som placerade journalistiken i termer av intellektuell och social förändring, samt
en stark ökning av lönen och av arbetstrygghet genom fackföreningsaktivitet utgjorde kontext för den nya, professionella journalistkåren. I USA fanns,
enligt Bagdikian, under 1970-talets första år en fientlighet mellan regering
och medier, men i stort sett hade urbana professionella förkastat försök till
påtryckningar och krävt av sina organisationer en minskning av samarbete
med myndigheter, som i förlängningen skulle göra medier till deras redskap. Regeringens attacker hade gjort journalister mer medvetna om sitt
individuella, etiska ansvar som skilt från ansvaret till organisationen.
Det fanns en potentiell risk för pressfriheten genom lagförändringar som
inskränkte den och krav från Federal Communications Commission att se
manuskript, risk för indragning av licens, intensifierad undersökning från
Federal Bureau of Investigation, i en omfattning som inte fanns före Watergate-skandalen, som alltså orsakade krav på ökad kontroll. Bagdikians
förklaring är delvis att de flesta journalister är liberala demokrater, medan förläggare och ledning inom etermedier till stor del är republikaner,
och den undersökande journalistiken var innan Watergate hotad, genom
att den konservativa regeringen stödde den republikanska delen av det
journalistiska samhället. Bagdikian efterlyste vidare studier av ägarens,
förläggares, journalisters och annan personals sociala perceptioner, som en
guide för att isolera journalister i den växande korporativa trenden, som,
enligt honom, gör journalistiken till en biprodukt i allt större konglomerat.
Denna konglomerationstrend har vuxit och förstärkts i och med att den numera också gäller satellit-TV- kanaler och dess globala förgreningar. Senare tiders ägare och mediemoguler, med namn som Rupert Murdock, Ted
Turner och Silvio Berlusconi, är massmedieålderns motsvarighet till Ford
och Rockefeller.
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2.1.1.3. Konglomeration och koncentration
Graham Murdock (1982) ser ett samband mellan ökad makt och en växande konglomeration i kombination med ökad koncentration. P g a konglomerationen arbetar mediaföretag närmare andra områden som exempelvis
olja eller militär teknologi. Kritiker har menat att detta ökar risken för att
inte ha någonstans att gå med en kritisk presentation och rapportering. Murdock nämner exempelvis påståenden om att en kritisk presentation av
Vietnam-kriget försenades genom att de tre stora networks i USA hade intressen i industrin för krigsservice. Men Murdoch ger också exempel på hur
kreativ personal utmanat sina moderföretag och försvarat sin autonomi, och också presenterat kritiskt material på kontrakurs med moderföretagets intressen. Bokförlaget Penguin Books gav exempelvis ut böcker
som kritiserade aktiviteter och stora konglomerats intressen, inklusive det
egna moderföretaget S Pearson & Pearson and Son.
Murdock skiljer på allmänna konglomerat och kommunikationskonglomerat. Just S Pearson and Son är ett exempel på det förstnämnda, och
utvecklades från att vara en diversifierad firma under andra världskrigets
slut med intressen i keramik, olja, banker och lokaltidningar, till att under
l960-talet skaffa sig intressen i bokförlag genom förvärvandet av Longman 1960 och Penguin Books 1970. 1974 hade de 96 titlar på veckotidningsmarknaden och inriktade sig också på annan fritidsverksamhet, som
Madame Tussauds, London Planetarium och Warwick Castle. Kommunikationskonglomerat är däremot fokuserade på fritids- och massmediesektorn,
och använder vinsten från sin ursprungsnäring till att expandera sina intressen i medieindustrin ytterligare. I England har i synnerhet vinsten från kommersiell television investerats i en diversifiering.
Murdock påpekar att en public service-korporation som BBC påverkas av kommersiell konkurrens, och att det är fel att se BBC som ett absolut
alternativ. BBC deltar i konkurrensen, och där villkoren sätts av de stora
konglomeraten, som bestämmer den allmänna nivån för produktionskostnader, både direkt genom sin roll som materialleverantör, och indirekt genom att fixera marknadens pris för arbetskraft och expertis. Till skillnad
från de andra kulturproducenterna kan inte BBC höja intäkterna genom
prishöjningar, när kostnaderna ökar, och inte heller skära ned produktionskostnader eftersom BBC är i konkurrens om publik. För att upprätthålla sitt
krav på obligatorisk licensavgift kan inte BBC låta publiksiffrorna sjunka
under 50 % för någon längre tid. Samma innehåll och format dominerar
alltså de populära programmen, som inom den kommersiella televisionen,
medan public service-funktionen är koncentrerad till vuxenutbildning och
den tredje radiokanalen. Public service-televisionen i Frankrike, Italien och
Västtyskland är under samma press. För svenska förhållanden var, under
l980-talets början då artikeln publicerades, alternativa TV-kanalers konkurrens till det svenska TV-monopolet liten, men situationen är förändrad idag.
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Murdoch spår att tendensen till konglomeration skall fortsätta under 1980talet, och presenterar också evidens för att en förändrad ägarbild från individuella ägare till investeringstruster, bolag och fonder. Murdock har i
tidigare forskning (1979, 1980) visat hur engelska kommunikationskoncerner hade överlappande ledarskapsfunktioner med andra industriella
korporationer, som försäkringsbolag och banker, och hur dessa konsoliderades socialt med medlemskap i exklusiva klubbar, som också tillät informellt utbyte mellan de ledande medieföretagen.
2.1.1.4. Regeringskontroll i en public service-kontext
Margaret Gallagher (1982) beskriver ambivalens som ett centralt drag för
medieorganisationer i förhållande till andra källor för makt i samhället.
Masskommunikatörer karaktäriseras som en potentiellt mäktig social grupp
med knappa resurser. Makten över kommunikationskanaler utövas emellertid av ett nätverk av offentliga kontroller och begränsningar utanför organisationen. Kontrollerna används för att motverka mediernas
ellt disruptiva effekter. Tillgänglighet till stora publiker kan, enligt Gallagher, hota en accepterad social distribution av kunskap som i stabila samhällen tenderar att vara integrerade i etablerade hierarkier för makt och
social kontroll.
Men man kan ändå inte hävda att medier är direkt och effektivt kontrollerade och reglerade. Externa begränsningar förekommer parallellt med
starka interna krav på professionell autonomi och manifesteras i intraorganisatoriska konflikter. Det finns också en balansgång i förhållande till
staten och den politiska makten, och de är, som andra organisationer, upptagna med att överleva. Detta betyder att massmediaorganisationer kan regleras av konventioner och regler som inte är explicita och som medieras genom faktorer som ägande, finanser, organisatoriska föreställningar om
publiken, och en utveckling av professionella ideologier.
En betydelsefull utredning i förhållande till BBC var Peacockkommittén, som tillsattes i mars 1985 och vars uppgift var att utreda finansieringsfrågan. Blumler, Bryning och Nossiter (1985) sammanfattade i en
delrapport en komparativ studie av finansiering i sex europeiska länder samt
USA, och finansieringens förhållande till programmens kvalitet och bredd.
De konstaterar att tre breda trender i större eller mindre utsträckning påverkat televisionen i hela Västvärlden, något som kan utläsas ur de nationella
rapporterna. För det första var alla etermedia-systemen påverkade av press
från förändringar i omgivningen i en utmaning av traditionell politik. De
främsta agenterna för denna förändring är förbundna med spridandet av
ny kommunikationsteknologi, allt fler TV-kanaler med åtföljande fragmentisering av publiken, intensifierad konkurrens om publik och intäkter,
inter nationalisering av publik och program som överförs till allt fler länder,
och erosion av monopolen. De politiska och juridiska processerna har inte
hållit jämna steg med utvecklingen. I Frankrike har motsägelsefulla poli27

cies för public service och privat television implementerats, och för svenska
förhållanden sades att det var vanskligt att begära höjda licensavgifter, trots
att ökningen av licensintäkter minskat med 30 % mellan l972-3 och 1983-4.
Det fanns, fortsatte författarna, för det tredje tecken på en större konkurrens,
och en inriktning mot större publiker och mer underhållning. Kort sagt
för alla länderna gällde en drift av programutbudet i riktning mot de kommersiella televisionssystemen i USA och Europa.

2.1.2. Svensk tidigare forskning
2.1.2.1. Kampen om svensk TV
Det enda större tidigare verk som behandlar svensk TV-historia var, fram till
2000-talet, Karl-Hugo Wiréns (1986) ”Kampen om TV”, där han ur ett historiskt perspektiv beskrev de politiska processerna kring den svenska televisionens start l956 och utvecklingen av TV-politiken fram till 1966, då
beslutet om bl a en andra TV-kanal togs. Boken i sin helhet skildrade kampen mellan olika intressekoalitioners definitioner av formeln för den
svenska televisionen och dess finansiering, främst mellan en kommersiell
lösning och en public service-modell, som alltmer polariserades längs partilinjer, och ”flyttades upp” på en politisk nivå. Socialdemokraterna och
förslaget om ett svenskt TV-monopol gick till slut segrande ur striden, men
denna utgång var inte helt given. Det fanns mäktiga ekonomiska och politiska intressen som verkade för en kommersiellt finansierad television,
och som liknade dem som under 1950-talets mitt bröt monopolet i England.
Den politiska kontexten var dock annorlunda i Sverige, vilket troligen avgjorde. Nedan följer en kort summering av utvecklingen i Sverige enligt Wirén.
1924 bildades Radiotjänst och fick formen av ett aktiebolag ägt av pressen och radioindustrin, men kontrollerat av staten i form av ett monopol, dvs som enda bolag med rätt att bedriva rundradiosändningar. Staten representerades i avtalet av Telegrafstyrelsen, och finansieringen skulle
ske med licens, där hälften av intäkterna skulle gå till Radiotjänst, hälften till Telegrafstyrelsen. Licensavgiften sattes till 12 kronor per år, och
licensutvecklingen visade sig så gynnsam att avtalet korrigerades så att
Radiotjänst genom upprepade avtal fick en allt mindre del. Överskottet
fonderades och återgick till Telegrafstyrelsen (1,2). Redan 1930 demonstrerades Bairds mekaniska television i Stockholm. 1947 bildade Telegrafstyrelsen och LM Ericsson AB ”Nämnden för televisionsforskning”, ett forskningsorgan för utveckling av en svensk television. Nämndens arbete resulterade i att två försökssändare byggdes. Sverige hade vissa demografiska karaktäristika, som inte var de mest gynnsamma för en rikstäckande
television, få licensbetalare spridda över en långsträckt yta, och 50 sändare
behövdes i jämförelse med exempelvis Danmarks sex. 1949 ansökte Radio28

tjänst om monopol i en utveckling av televisionen, men fick avslag.
1951 tillsatte staten en televisionsutredning, den som senare kom att kallas
”televisionsfördröjnings-kommittén”, som enligt Wirén var tillsatt på ett
sådant sätt att den skulle garantera en antikommersiell lösning, dvs utan
reklamfinansiering. Flera satsningar med intressenter ur näringslivet gjordes
för att genomdriva kommersiell television. 1954 övertog kommunikationsdepartementet koncession för sändning, något som tidigare givits av Telegrafstyrelsen, men där chefen gått för långt i och med den s k Sandrewveckan, där en veckas försökssändningar sponsrats av filmbolaget Sandrew.
1953 bildades ett privat konsortium i Stockholm, och konsortiet ville bedriva kommersiell television i Stockholm 1954-1957, då en statligt organiserad TV skulle ta vid. Programproduktionen skulle läggas på entreprenad till
företag och statliga organisationer. Konsortiets ansökan avslogs, och enligt Wirén drevs intressen mot TV-reklam, bestående av Tidningsutgivareföreningen, Radiotjänst och kommunikationsdepartementet ytterligare
samman av detta initiativ i en allians som senare politiskt polariserad under
1960-talet skulle desarmera intressen för en kommersiell television,
trots de stora finansiella intressen som var inblandade.
1951 års televisionsutredning sände ut en gallupundersökning på remiss till olika organisationer, dvs de gjorde en ”elitundersökning”
med i huvudsak kulturella, sociala och utbildningsorganisationer som respondenter. De kommersiella initiativtagarna gjorde å andra sidan opinionsundersökningar med hänvisning till svenska folket som stöd för sina förslag till reklamfinansiering. Inte oväntat, med hänvisning till ovan tillfrågade intressen beslutade 1951 års televisionsutredning, med en tung antikommersiell slagsida, att: ”Televisionen bör liksom rundradion ställas i
samhällets, kulturens, folkbildningens och hemmets tjänst” (SOU 1954:32).
1961 års Stockholmskonferens öppnade vägen för en andra TV-kanal
i Sverige, och tekniska och juridiska möjligheter fanns fr o m 1961 för TV2,
TV3 och TV4. I juni 1962 bildades ytterligare ett initiativ från näringslivet bestående av representanter från 50 svenska företag, ”TV-främjandet”.
Målet var att verka för ett fristående, annonsfinansierat TV-företag. Piratradiostationer opererade från internationellt vatten. Under 1960-talets
första år sände Radio Nord från Almagrundet i Stockholm, och Radio Syd
sände i söder. Som i flera andra länder resulterade piratradiosändningarna att en mer ”lättsam” radiokanal startade i Sverige, Melodiradion P3.
I den engelska Pilkingtonkommitténs betänkande vid samma tid slog
man fast att konkurrensen skulle försämra valfriheten. BBC och det fristående ITV konkurrerade med liknande program. Rapporten påverkade svensk mediepolitik. En stimulerande konkurrens kunde däremot
skapas genom en intern konkurrens inom ett licensfinansierat ”dubbelprogrammonopol”. Dåvarande radiochefen Olof Rydbeck spelade också
en pådrivande roll i utformningen av TV-politiken under 1960-talet.
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1966 lade kommunikationsminister Olof Palme fram tre stora radio- och
TV-propositioner, och i proposition 136 presenterades ett förslag om tvåkanalssystem inom televisionen inom ramen för SR:s licensfinansierade monopol, en förändring av SR:s organisation och av Radionämndens organisation. Förslag till radiolag och radioansvarighetslag framlades, något som
dittills saknats. Proposition 136 föreslog att införa ett andra TV-program vid
årsskiftet 1969-70 inom Sveriges Radio med i huvudsak kanalkonkurrens. Sex självständiga produktionsenheter skulle skapas, TV1, TV2, Ljudradion, utbildningsprogrammen, Utlandsradion och distriktsorganisationen.
Propositionen föreslog en breddning av ägandet. 1925 hade pressen 66 % av
aktierna, 1957 hade pressens ägande minskat till 40 %. Denna andel
borde minskas till förmån för folkrörelserna som borde få 40 %. Propositionen föreslog vidare ett avvaktande med att införa färg-TV, och att den
egna produktionen av program skulle minskas till 50 %. Propositionen segrade praktiskt taget oförändrad.
Vi har idag en radikalt annorlunda situation, där förändringar i det omgivande medielandskapet ökat konkurrensen från och med 1980-talets sista
år i och med satellit- och kabel-TV-utbyggnaden. Situationen påminde om
BBC:s under slutet av 1950-talet när ITV fick allt större publiksiffror, men
också om pirat-sändningarna i radio under 1960-talets första år, när kompromissen blev att starta Melodiradion som tredje kanal i radion.
Jag skall under nästa rubrik gå in på den forskning som finns om hur konkurrens i omgivningen hanteras av medieorganisationer.

2.2. ORGANISATORISKA RELATIONER
2.2.1. Organisationen och omgivningen
Det är givetvis svårt att sätta en absolut gräns mellan vad som är ”interorganisatoriska” och ”organisatoriska” relationer. Jag har valt en gränsdragning under denna rubrik när analyserna är förankrade i en särskild organisation eller industri. Paul Hirsch (1975) beklagar exempelvis uppdelningen
mellan organisationsstudier och miljöer eller externa relationer, och beskriver också olika syn på fenomen utifrån den boskillnad mellan yrkesoch organisatorisk sociologi som skett över tiden. Det som i det ena perspektivet ses som exempelvis godtycklig censur, dvs utifrån en yrkessociologisk syn, kan i ett annat ses som förståeligt i termer av högre organisationsnivåers rationalitet och logik, dvs från ett organisationssociologiskt perspektiv. Studierna som beskrivs nedan utmärks av just kopplingen
mellan organisationens funktion och strategi och den externa miljön, vilket överskrider denna begränsning.
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2.2.1.1. Entreprenad inom kulturindustrin
Under 1970-talets första hälft kom en serie av studier som förklarade
organisatoriskt beteende och organisatoriska strategier som kulturindustrier
använder i förhållande till marknader och till konkurrenter, men också till
regeringsorgan och beslut om copyright, royalty etc i försök att påverka
dessa besluts inverkan på och kontroll över den marknad som var organisationernas omedelbara miljö eller omgivning. Richard Peterson & David
Berger (1971) identifierade ledarskapsstilar, entreprenad, som en strategi som används av stora organisationer för att hantera turbulenta marknadsmiljöer, och som de illustrerade med evidens från populärmusikindustrin. I den Weberska organisationsmodellen, skriver de, antas omgivningen vara stabil och fokus ligger på interna mekanismer i organisationsstrukturen och ledarskapsfunktionen ses delegerad genom rutiniseringsmekanismer I kontrast till denna antar organisationsmodellen för öppna system att omgivningen är varierande och influerar organisation och ledarskapsstilar (exempelvis Cyert & March 1963, Lawrence & Lorsch
1967 eller Thompson 1967). Omgivningar kan vara beskaffade på
olika sätt, oförändrade, eller i förändring på ett sådant sätt som är svårt att
analysera eller predicera. De sistnämnda kallade Emery & Trist (1965) för
turbulenta. Perrow (1967) noterar att en sådan omgivning skapar särskilda
problem med många undantag från organisatorisk rutin och ingen etablerad procedur för att söka lösningar. Perrow skriver “no 'formal' search is
undertaken, but instead one draws upon the residue of unanalyzed experience or intuition, or relies upon chance and guesswork” (Perrow 1967,
s 196). Thompson & Tuden (1959) kallade detta ”inspirerade strategier”,
när byråkratiska och professionella ledarskapsstilar inte passar under turbulenta villkor. Peterson & Berger använder sig av Schumpeter's definition av
entreprenad som användningen av en ny kombination av de tillgängliga produktionsmedlen. Peterson & Bergers undersökning bekräftar Lawrence &
Lorsch (1967) tes om organisatorisk anpassning till marknadens turbulens
genom manipulation av entreprenad som organisatorisk strategi. Ju högre
turbulens desto högre grad av entreprenad för musikproducenter, och detta
illustreras med musikindustrins förändring sedan andra världskriget. När
marknaden domineras av stabila oligopol elimineras entreprenörsfunktionen, som vanligtvis är isolerad i högsta möjliga utsträckning i en roll
som är länkad till ett antal specialiteter, i musikindustrin i en ”artist &
repertoireman”, dvs en musikproducent. Under turbulenta marknadsvillkor söker organisationen sprida risker genom ett stort antal entreprenörer,
löst bundna till organisationen, ett stort antal beslut tagna av dessa, och
utnyttjande av snabb feedback i form av försäljningssiffror etc. Entreprenörer sparkas eller belönas på grundval av sin framgång.
Några år senare konstaterar Peterson & Berger (1975) att musikindustrins utveckling sedan andra världskrigets slut gått genom cykler. Mark31

nadskoncentration och oligopol visade sig motsvara perioder av ett homogent utbud, medan perioder av konkurrens och ett stort antal oberoende
skivbolag visade sig motsvara ett mer diversifierat utbud. Relativt långa
perioder av ökad koncentration och stora oligopols dominans av marknaden
följdes av kortare perioder med konkurrens, variation och ett större antal små oberoende bolag. Under de långa perioderna av oligopol fortsätter
trenden mot homogenitet, därför att oligopolen fokuserar sig på att behålla en större del av marknaden. Resultatet kan bli en statisk eller t o m
krympande efterfrågan, därför att det finns en omättad efterfrågan som inte
tillfredsställs av utbudet och som kunde ta sig uttryck under 1950-talets
början som en tillväxt av alternativ musik och live-framträdanden. Det var
jazz, rhytm & blues, country & western, gospel, fackförenings- och folksånger, som de oberoende bolagen fångade upp. Peterson & Berger pekar på
den vertikala integrationens betydelse, dvs kontrollen över totalproduktionens och dess flöde från råmaterial, försäljning och i synnerhet distributionen. De oberoende bolagen lyckades skaffa en marknadsposition primärt därför att ”de fyra stora” bolagen tappade kontroll över försäljningen
av nya skivor via radio. Orsaken var relaterad till televisionens ankomst.
Annonsörer bytte medium, radions annonsintäkter sjönk och resulterade i att
radion tvingades omvärdera sin syn på publiken som ett konglomerat, till
en syn på publiken som grupper med olika smak. Som en konsekvens presenterades olika musikstilar, från pop, soul, country, gospel till klassisk
musik och jazz, vilka ofta producerades av de oberoende bolagen. De stora
musikbolagen lyckades emellertid ”köpa in sig” i rocken, erövra ny kontroll
över vertikal integration (dvs kontroll över artist, försäljning och distribution), och köpa upp oberoende bolag, och en ny marknadskonsolidering
skedde under 1970-talet, vilket bekräftas av bl a Eric Rothenbuhler & John
Dimmick (1982).
Paul Hirsch (1972) konstaterar i likhet med Peterson & Berger att kulturindustrier ofta konfronteras med osäkerhet i omgivningen, vilket påverkar
organisationen och dess strategier. Paul Hirsch arbetar ofta med jämförelser mellan organisationer, och har dragit slutsatser genom jämförelser i de
mest spekulativa segmenten i tre kulturindustrier, bokförlag, fonogramindustrin och filmbolag. Hirsch koncentrerade sig på genomflödesfasen för selektion och innovationer och dess marknadsföring och undersökte
tre organisatoriska strategier, kontaktmän vid organisationens gränser,
överproduktion och promotion av nya varor, och kooptation av massmediagatekeepers. Hirsch konstaterar att entreprenörer i kulturindustrin står
inför en mängd problem, oenighet om mål, gränsöverbryggande representanter med icke-organisatoriska normer, legala och andra begränsningar för
vertikal organisation och beroende av autonoma instanser, i synnerhet
massmedia-gatekeepers, och strategierna är svar på att hantera dessa problem.
32

Hirsch's referensram är kulturindustrins system bestående av alla organisationer som är med i selektionsprocessens flöde av nya
ter och idéer i det tekniska subsystemet på ledningsnivå, respektive institutionell och samhällelig nivå (Parsons 1960). Artist länkas till publik
av en serie händelser, och produkten måste dessförinnan lyckas i konkurrens med andra i selektionen, och få massmediatäckning i former som bokrecensioner eller översikter, spelning i radio eller filmkritik, och den måste
ut i detaljhandel eller på annat sätt förevisas konsumenter. Hirsch har
förankrat sina antaganden i Thompson's (1967) organisationsteori, där organisationens ståndpunkt tas och omgivande samhälle typiskt ses som begränsande organisationens mål. Organisatoriska, tekniska och ledningsnivåer länkas samman av gränsöverbryggande ”talang-scouter” som förlagsredaktörer, skiv- och filmproducenter och regissörer lokaliserade vid
organisationens gränser.
Hirsch konstaterar att kulturindustrier påminner om tillverkningsindustrier, som de karaktäriseras av Arthur Stinchcombe (1959), och av honom
kallat ”produktionens hantverksadministration” och som indikerar att produktionen är organiserad längs hantverkslinjer snarare än byråkratiska
linjer. P g a stor osäkerhet om vad som blir ”bestsellers” måste organisationen lita på de anställda, och det finns inga formler för att producera
en ”bestseller”. Organisationens beroende av ”bestsellers” är stort, och
det är dessa som håvar in den vinst som uppväger den kostnad som de
misslyckanden och felsatsningar kostar, som krävs för att producera en
succé‚. ”Hantverksadministrationen” är dels en funktion av osäkerhet i efterfrågan, dels en funktion av billig teknologi. Också Peterson & Berger
(1971) påpekar att musikindustrin har en strukturell anpassning som liknar tillverkningsindustrins, som den beskrivits av Stinchcombe ovan, men
anmärker att graden av marknadskoncentration är ovanligt hög, och endast
bilindustrin, elektrisk tillverkning och tuggummi hade koncentrationskvoter
över 90 % för de åtta största firmorna (Peterson & Berger 1975).
Hirsch (1972) konstaterar också att Stinchcombe's antagande om en minimering av framtida kostnader stämmer på kulturindustrin, och artister betalas på royalty-basis, och filmbolag anställer på kontrakts-basis per
film. Det är intressant att notera, skriver Hirsch, att med en tidigare, mer
stabil omgivning, och mindre heterogena marknader och färre restriktioner
för vertikal integration, var både administrationen av film och skivor mer
byråkratisk, personal på lägre nivå delegerades mindre ansvar, långtidsinvesteringar minimerades mindre och artisters status påminde mer om den
avlönade anställde än den frilansande professionelle (exempelvis Hughes
1959). Stratifieringen inom varje industri baseras primärt på varje firmas
möjlighet att kontrollera distributionen av produkter, och konkurrensfördel har den firma som bäst kan länka input till pålitliga och etablerade
distributionsfördelar. Distributionen kräver dock mer byråkratiska former,
exempelvis fler anställda tjänstemän, mindre delegering och högre fasta
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kostnader på sikt. Hirsch skriver på följande sätt om processen för trender
och moden i kulturindustrier:
”The mass media constitute the institutional subsystem of the cultural industry system. The diffusion of particular fads and fashions is either blocked or facilitated at this strategic checkpoint (...) A sample selected for sponsorship by cultural organizations in the managerial subsystem is introduced in the marketplace. This output is filtered by massmedia
gatekeepers serving as 'institutional regulators of innovation' (...) Organizations in the managerial subsystem are highly responsible to feedback from
institutional regulators; styles afforded coverage are imitated and reproduced in a large scale until the fads has 'run its course'” (Hirsch 1972, s
649).
Konsumentens roll i denna process blir att rangordna kulturella produkter och stilar som ”preselekterats” av rollinnehavare i det institutionella och
lednings-subsystemet. Modellen förutsätter ett överskott av ”råmaterial”
(sångare, författare eller politiska kandidater), och ett antal strategiska kontrollpunkter där överskottet filtreras. Det kan inte nå det samhälleliga subsystemet, detaljhandeln, utan att ha gått igenom tidigare preselekterande stadier. Kulturorganisationer har, enligt Hirsch, utvecklat tre gränsöverbryggande strategier. För det första allokerar organisationen en stor uppsättning personal vid organisationens gränser i funktioner som talang-scouter,
presskoordinatörer, eller som VD för public relations eller liknande.
De professionella agenterna åtnjuter hög grad av handlingsfrihet, och deras
värde för organisationen kännetecknas av hög lön och prestige. Fler kontaktmän finns som länkar organisationen med detaljhandel och ”surrogatkonsumenter” (dvs kritiker, discjockeys etc). En hög andel av kontaktmän i
förhållande till ”surrogat-konsumenter” verkar vara fallet när varor är differentierade, när marknader regleras av oberoende gatekeepers (som recensenter och discjockeys), och där storskalig, direkt annonsering är oekonomisk eller förbjuden.
Den andra strategin som kulturindustrier använder sig av för att minimera
beroendet av massmedia-gatekeepers är genom överproduktion, vilket är
rationellt i en miljö med låg kapitalinvestering och osäker efterfrågan. Korttids-kontraktering och andra kostnadsminimerande åtgärder underlättar produktionen av överskott. Ett fåtal väljs ut för fortsatt
ion och satsning. De flesta kulturella produkter ”förväntas” fallera eller
misslyckas.
Den tredje strategin är kooptation av institutionella gatekeepers, och där
strategierna, dvs försök att påverka beslut av oberoende gatekeepers,
kan variera från indikationer om nya ”upptäckter” eller ”fynd”, helsidesannonser i bransch-tidningar, speciella parties till direkta personliga förfrågningar eller påtryckningar. I musikindustrin är mutor till discjockeys, som förekommit mycket, s k ”payola” förbjuden.
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Hirsch (1975) har också jämfört en kulturindustri, musikindustrin, med
en annan typ av industri, läkemedelsindustrin, för att i jämförelsen söka
komma fram till förklaringar av den ena industrins större lönsamhet i förhållande till den andra. Trots likheter i teknologiska och andra
aspekter är den farmaceutiska industrin mer lönsam än det typiska skivbolaget. Industrierna jämförs med avseende på sin institutionella omgivning, primärt från 1950 till 1965. Starka skillnader i förmågan att kontrollera
tre aspekter av omgivningen, prissättning och distribution, patent
och copyright- lagstiftning, och externa opinionsledare (gatekeepers) föreslås förklara skillnader mellan industriernas lönsamhet. Särskild uppmärksamhet riktar Hirsch på regler och procedurer som förhandlats fram mellan regeringsagenturer och industrins branschorganisationer.
Fonogramindustrin och farmaceutisk industri är båda industrier
med processproduktion och högt mekaniserade, men ganska enkla, teknologier i slutet av tillverknings-cykeln. Båda industrierna är beroende av
externa gatekeepers (läkare och radio- och TV- personal) för att introducera produkterna till konsumenten. Största profiten avkastar i båda fallen
nya produkter och
båda placerar
därför
produktinnovation
högt. Båda industrierna är beroende av några få ”bestsellers” för att uppväga förlusten av felsatsningar och överproduktion. För båda industrierna
existerar en föreskriven juridisk kontext baserad på patent, varumärken och
copyright, som de försökt påverka, mer eller mindre fördelaktigt för den
egna industrin. Båda industrierna har en lång beslutskedja för beslut om
nya produkter och upplever risktagande och osäkerhet om profit. Hirsch
konstaterar också att båda typerna av industrier har genomgått en teknologisk utveckling och expansion sedan andra världskriget som är över genomsnittet för de flesta tillverkningsindustrier. Båda använder också gränsöverbryggande representanter som riktar ett flöde av idéer till sina arbetsgivare. Institutionella regulatorer för innovation är Food and Drug Administration, FDA i USA, för farmaceutisk industri, och Federal Communication
Commission, FCC, för den amerikanska musikindustrin. De är enligt lag
föreskrivna att vara oberoende från producentorganisationerna, och nya
produkters framgångar beror på framgången hos gatekeepers som läkare
och discjockeys.
Den organisatoriska effektiviteten för de båda industrierna är dock signifikant annorlunda. I Hirsch's undersökning överskred den mest lönsamma skivindustrin den minst lönsamma läkemedelsfabrikanten med
mindre än 1 %. Den organisatoriska effektiviteten och relativ framgång för
varje industri har att göra med 1) osäkerhetsfaktorer i marknadsmekanismer, 2) selektionen av nya produkter av externa gatekeepers, och 3) påtryckningar på regeringsorgan, med argument om att det allmänna intresset är mest betjänt av speciella koncessioner i utveckling och tolkning av
författningar och stadgar. Kontroll över priser och distribution, över patent
och copyrightförfattning och också kontroll över eller prediktabilitet för
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oberoende gatekeepers är förklaringen, enligt Hirsch, till industriernas skillnad i lönsamhet.
Den farmaceutiska industrin lyckades också på organisatorisk väg växa i
förhållande till institutionella gatekeepers, i det här fallet läkare och
branschorganisationen American Medical Association, AMA, som medierade mellan läkemedelsfabrikanter och konsumenter. Före 1950 fanns
strängare restriktioner för annonser i branschorganisationens 12 tidskrifter
och granskning skedde genom AMA's restriktiva Council on Drugs. AMA
gav också ut en volym per år med kritisk granskning av läkemedlen. Dock
upptäckte AMA annonsintäkternas betydelse och man accepterade policyförändringar i form av mindre strikta standards och mindre granskning av
annonser. Policy-förändringen åtföljdes av en ökad mobilitet mellan AMA
och Pharmaceutical Manufacturer’s Association, som bildats 1958. Den reglerande funktion som Council on Drugs haft överfördes till regeringen. Den
medicinska professionen hade effektivt koopterats av läkemedelsindustrin.
Fonogram-industrin var inte lika lyckosam i kooptationen av massmediagatekeepers. Traditionella mönster för promotion avbröts av radions förlust
av publik till televisionsindustrin. Policy-förändring inom radion medförde
att de oberoende små bolagen gynnades. När konkurrensen ökade och nya
radioformat stabiliserades förföll tillverkarna till ren mutverksamhet, till
”payola”, vilket kan ses som ett misslyckande med att effektivt kooptera
opinions ledare inom massmedia. Den farmaceutiska industrin förefaller
alltså lyckosam, där fonogramindustrin inte lyckats hantera relationer i den
institutionella omgivningen. Den farmaceutiska industrin lyckades påverka
regeringsbeslut om patent och varumärken till sin fördel, lyckades effektivt
kooptera den medicinska professionen och dess branschorganisation, och
behöll kontroll över prissättning och distribution. För fonogram-industrin
inträffade nästan en motsatt uppsättning av händelser, vilket Hirsch ser som
förklaring till skillnader i lönsamhet.
Den relevans som Peterson & Bergers och Hirsch's undersökningar har
idag, och deras fokusering på entreprenaden, kan överföras på ett nytt område, nämligen satellit- och kabel-TV:ns spridning under 1980-talet. Om
Lawrence & Lorsch's tes om turbulensens samvariation med graden av entreprenad också gäller för icke-kommersiella organisationer, som public
service-televisionen, är en fråga man kan ställa. Den svenska televisionens,
dvs det svenska TV-monopolets, omgivning förändrades under 1980talet från en stabil med en intern tvåkanals-konkurrens till en mer turbulent
omgivning. De kommersiella TV-kanalerna är uppbyggda på koncept som
innebär en hög grad av entreprenad, där programverksamheten delegeras till
mindre produktionsbolag. Det engelska Channel 4 var bland de första att
använda strategin, och Channel 4 har i sin tur stått modell för nordiska
alternativ som danska TV2 och det svenska TV4.
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2.2.2. PUBLIC SERVICE VERSUS KOMMERSIELL
FINANSIERING
2.2.2.1. Public service-televisionens historiska bakgrund
Grunden för public service-modellen och för den kommersiella modellen
grundlades båda tidigt i radiohistorien i både England och USA. I själva
verket var de första sändningarna i England utländska sändningar som opererades från Foreign Office omedelbart efter första världskrigets slut. Att
avlyssna trådlös telegrafi och meddelanden hade blivit en populär hobby
för alla med kristall-mottagare, som var en nymodighet och som sysselsatte
ett stort antal amatörer. I USA liksom i England startades sändningar
först och främst för att främja mottagarförsäljning och BBC:s föregångare
British Broadcasting Company, som grundades 1922 var också ett konsortium av bl a tillverkare av trådlösa mottagare.
1926 grundades British Broadcasting Corporation, BBC, med den inflytelserike John Reith i spetsen och som ofta ses som public servicebegreppets skapare. The Post Office, som innehade monopol, tyckte att de
okontrollerade sändningarna var besvärande, och satte John Reith att
bygga upp en organisation med kontrollerade sändningar. Tom Burns
(1977) skriver:
”Reith spent three years in fashioning the company into the instrument of
public service broadcasting he wanted. In 1926, he saw his endeavours
crowned by the commendation of the Crawford Committee, and by its recommendation that it be converted into a State Corporation responsible to
Parliament and Government” (s 29).

Begreppet ”public service” skulle garantera kvalitet och hög standard.
Sättet på vilket ”public service” definieras av parlamentet i BBC:s Licence
and Charter är som ett instrument för information, utbildning och underhållning, och har länge kvarstått oförändrat sedan Crawford-kommitténs
rapport 1925. BBC underställdes Post Office och Postmaster General.
Finansieringen skulle ske med en mottagarlicens, varav hälften tillföll
BBC, hälften Post Office (1). Reklam förbjöds. The Sykes Committee från
1923 hade bestämt en licens-avgift på 10 shilling, och den förblev oförändrad i nästan 30 år. Kommittén ansåg det också angeläget att BBC kontrollerades av staten, som skulle se till att BBC blev ett instrument för den
allmänna nyttan. BBC hade instruerats att inte sända politiskt, religiöst eller annat kontroversiellt material, och inte heller fick BBC uttrycka en
egen mening. Winston Churchill förbjöds exempelvis 1931 att yttra sig om
den konservativa regeringens politik i Indien. Det tog sju år för den politiska oppositionen att få möjlighet att bemöta politiska sändningar. ”Lika
lång tid”, dvs i etern för olika partier, var en princip som skrattades ut när
den först föreslogs i parlamentet 1933, men som sedan blev princip. På
1950-talet fanns en 14-dagarsregel som förbjöd sändningar och diskussion
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om ämnen som skulle upp till parlamentarisk debatt inom två veckor.
Crawford-kommittén från 1926 tillät ”en moderat andel av kontroversiellt
material, förutsatt att det är av hög kvalitet och rättvist distribuerat”. Man
kunde således censurera med hänvisning till kvalitetsanspråket.
Att det finns en konservativ bias har noterats av andra, exempel vis Jay
Blumler. Raymond Williams (1962) har kallat det engelska systemet
för ”ett auktoritärt system med samvete”. Margaret Gallagher (1982) frågar i vilken utsträckning BBC och dess modell var ett resultat av konvergerande intressen för vissa dominerande institutionella krafter i samhället.
BBC och dess byråkrati reflekterade de sociala krafter som hade skapat
det. Omdömen om etermedia i England har växlat mellan en syn på BBC
som ”regeringens redskap” eller som ”den fjärde statsmakten”. Vad kan
sägas, enligt Gallagher, är att massmedier har sitt ursprung i, förstärker,
eller t o m förändrar sociala hierarkier, men att styrkan och riktningen i detta
förhållande varierar beroende på social och historisk kontext. En av de
större förändringarna i riktning och emfas är brytandet av BBC's monopol under 1950-talet, och den kommersiella televisionens genombrott,
som drevs igenom som ett resultat av önskemål om reklamens expansion, och som sammanföll med karriär och finansiella intressen för dem som
bedrev lobbying för den kommersiella televisionens introduktion.
Detta gjordes möjligt genom förändringar inom det regerande konservativa
partiet. Synen på kommunikationens syfte hade förändrats, och televisionen
sågs på sina håll som användbar för marknaden.
2.2.2.2. Den kommersiella televisionens historiska bakgrund
Gallagher konstaterar också att om engelska medier har en förankring i en
social kontroll, så är amerikanska networks kringskurna av en ekonomisk
eller kommersiell. Den amerikanska network-strukturen grundlades tidigt
med bildandet av stora radioföretag som Radio Corporation of America,
RCA. Under 1920-talets första år startade en explosionsartad sändningsaktivitet, och de flesta sändningarna gjordes av elektronikföretag, tidningar,
varuhus och liknande. Experiment med networks innebar att flera stationer kunde kopplas samman och sända samma program. 1926 hade National Broadcasting Company, NBC, bildats genom fusion av de ledande
radioföretagen RCA, Westinghouse, General Electric och AT & T. Följande år organiserades den andra kedjan Columbia Broadcasting System,
CBS. Redan 1922 såldes radiotid i tio minuter till ett företag på Long Island
av stationen WEAF. 1931 hade både NBC och CBS gjort vinster på över 2
1/4 miljoner dollar. Det var bara i USA och i några andra länder som den
inledande fasen av oreglerad privatverksamhet utvecklades och reglerades i
lag att bli ett privatkapitalistiskt system för radion och senare TV:n. De stora
kommunikationssystemen för järnväg, post och telegraf hade varit statligt
i Europa, men privat eller delstatligt i USA. En ny lagstiftning för att reglera etersändningar utformades 1927, där det konstaterades att etervå38

gor tillhör folket, och kan användas av bl a företag med regeringstillstånd,
dvs licens. De stora kommersiella stationerna fick förbättrade sändningsrättigheter, medan de många stationer som drevs ideellt av skolor, samfund,
universitet o dyl fick inskränkta rättigheter (Wirén 1986).
Public service-liknande direktiv har endast med svårighet genom påtryckningsgrupper kunnat göra sig gällande, och ett beslut i Högsta Domstolen
från 1952 garanterar yttrandefrihet för filmindustrin. Enligt 1934 års Act of
Communication med dess tillägg har lokala stationer temporär 3-årig licens-rättighet, men detta gäller inte networks. Påtryckningsgrupper har
krävt reglering av program som innehåller våld, rasism och sexism, och det
enda påtrycknings-medlet har varit försök att interferera med förnyandet
av licenser. Men 1934 års Act of Communication förbjuder Federal Communications Commission, FCC, att reglera programinnehåll, och inte ens
regeringsorgan som The Civil Rights Commission lyckades verka i en annan
funktion än som lobbyist vad gäller kontroll och reglering av nätverken. Den amerikanska lagtexten förhindrar alltså åtgärder av public servicetyp, och försvarar kommersiella oligopol (Cantor 1980).
Gallagher (1982) beskriver hur programproduktionen i de amerikanska
etermediernas barndom sköttes av exklusiva reklambyråer. Under 1940-talet
i USA började varje network att utveckla programpaket för kommer-siell
försäljning. Detta betydde ökad inkomst också för programmen. Med reklamfinansiering är networks främst intresserade av att nå den största gruppen ”köpare” för annonserade produkter, och det finns faktiskt pris på konsumenternas huvuden i ett visst antal dollar per tusen ”osorterade” eller selekterade (dvs en viss specificerad kategori) och vissa mättekniker till hjälp,
med namn som Nielsen Marketing Research Territory Grouping eller Arbitron's Area of Dominant Influence.
2.2.2.3. Program-kvalitet och finansieringsformer
Blumler, Brynin & Nossiter (1985) konstaterar i en delrapport till Peacock-kommittén, med uppdrag att utreda finansieringsfrågan för BBC, att
de nationella etermediernas system och dess historier, strukturer, ekonomier
och kulturer är unika, och studier av komparativa etermediers finansiering är ännu på ett nybörjarstadium. I England finns arvet efter Reith, i
Frankrike en tradition av statlig kontroll, i Italien en dominans av de större
partierna i en kontroll som på senare tid övertagits av kommersiella entreprenörer. I Tyskland fanns en rekonstruktion efter kriget längs federala linjer enligt en proportionell representationsprincip för de styrande organen, i
Sverige en lång socialdemokratisk tradition, i Holland en struktur med intresseorganisationer, ”pelare” , och i USA en oinskränkt kommersialism och
ett ”public service-ghetto”. I vilken utsträckning ett land kan producera och konkurrera på en internationell marknad beror på landets storlek,
befolkning, välfärd, geografiska lokalisering, och också dess språk. Satellitsändningar är ett hot mot public service-principen. Vad gäller programkvali39

tet och programbredd, dvs variation mellan programtyper, slår Blumler
och medarbetare fast att ett mindre beroende av annonsintäkter, och licensfinansiering, är mest gynnsamt för ett varierat programutbud: ”More generally, this evidence suggests that broadcasting systems which are most dependent on advertising also schedule the narrowest range of programming”
(s 589).
Blumler och medarbetare menar att det finns en skillnad mellan den
engelska formen av public service, och en europeisk. Den engelska inriktar
sig på en masspublik, som byggs upp, och ”där populär smak med standards för hög kvalitet och diversitet erbjuds för att vidga horisonter utan att
skapa intrycket att detta sker”. Detta är en skillnad mot europeiska former i
Holland, Tyskland och Italien, som föreskrivit en mer eller mindre direkt
representation för specifika sociala och politiska grupper, ett system som,
enligt författarna, har svårt att klara den kommersiella chocken. De nya
kommersiella entreprenörerna kan då presentera sig som folkliga i en kontrast till inskränkta och stela eliter, därför att etermediaorganisationerna är
mindre beredda på den allmänna publikens behov. Blumler och medarbetare
går nu igenom olika finansieringsalternativ, där slutsatser dras från den internationella jämförelsen.
Begränsad reklamfinansiering skulle kunna vara ett attraktivt alternativ
att utöka resurser med oförändrade licensintäkter, och regleras på ett passande sätt. Men färre kommersiella annonser skulle säljas om publiken
som vara inte kan garanteras, och den amerikanska rapporten
slår fast att när annonsörer väl vunnit fotfäste är de en politisk kraft, och
regleringen blir inte kännbar. Det finns en tendens att överskrida restriktionerna, dvs vad som enligt lagen får sändas, för TVreklam, och blandfinansiering löper risken att trots restriktioner föra med
sig de effekter som en full reklamfinansiering innebär.
Sponsring är riskabelt, och om en viss typ av program är beroende
helt av sponsring, exempelvis konstprogram, så äventyras de. Sponsring
medför en bias mot icke-kontroversiella program. Endast den amerikanska public service-televisionen, Public Television, var delvis finansierad på detta sätt, dvs substantiellt beroende av sponsorer för programprojekt. Begränsad sponsring är däremot inte något hot mot programmens kvalitet och bredd, enligt Blumler och medarbetare. Samproduktionsfinansiering
är ett fenomen med växande betydelse i internationell produktion. Den hotar
programkvaliteten på två sätt. Genom att programmen anpassas till utländska publiker, och genom förlust av kontrollen över produktionen till
utländska producenter.
Abonnemang var en finansieringstyp i Frankrike, där tre networks och
Canal Plus finansierades på detta sätt. Fördelarna med ett sådant system för
licensfinansierade etermediaorganisationer skulle vara att regeringsberoendet
skulle bli mindre, eftersom det är den politiska vägen som licenshöjningar
måste gå, samt ett motiv att hålla en distinkt meny med programkvalitet och
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-bredd, som skulle vara i linje med publikens förväntningar. Nackdelarna är
att kabel-TV-konkurrens skulle driva iväg utbudet i kommersiell riktning,
samt tendensen att lägga minoritetspublikprogram i ett ”planerings-ghetto”.
Dessutom skulle den allmänna karaktären för public service-televisionen gå
förlorad.
Licens-finansiering framstår ändå, enligt Blumler och medarbetare, som
det mest godtagbara alternativet. Licensfinansiering fritar producenter och
ledning inom etermedier från att själva söka finansiering, och är mest
kompatibel med krav på program-kvalitet och -bredd, såväl som på en
kulturell integritet. Nackdelarna är att den utsätter BBC för politiskt tryck,
men man kan söka motstånd mot detta. Hur detta sker, beskriver författarna däremot inte, vilket skulle ha varit intressant. Författarna rekommenderar en fortsatt licensfinansiering, och det skulle varken vara i politikers, publikens, journalisters eller producenters intresse att pröva ett annat
system. Sedan Blumler och medarbetare skrev denna artikel har den konservativa regeringen under Margaret Thatcher medverkat till en avreglering, och man kan fråga sig hur detta påverkade BBC.

2.2.3. Förhållandet till finansiärer
Graham Murdoch (1982) skiljer på två grundläggande nivåer för kontroll (efter Pahl & Winkler 1974), en allokativ nivå och en operationell.
Den förstnämnda består av makt att definiera de övergripande målen och
bestämma de sätt på vilka de produktiva resurserna skall användas. Detta
gäller för fyra områden: formulering av strategier och policy, beslut om
expansion och nedskärningar, utveckling av finansiell policy, som när nyemission av aktier skall ske, nya lån etc, och slutligen kontroll över och
distribution av vinst (när sådan förekommer). Operationell kontroll däremot
gäller lägre nivåer och har att göra med hur redan allokerade resurser skall
fördelas och hur beslutade policies skall konkretiseras. Det finns en hel del
svängrum trots att de är begränsade av organisationens mål och redan tagna
beslut. Murdoch ersätter frågan: Vem kontrollerar medieorganisationer? med
tre mer preciserade: Var är allokativ kontroll över stora kommunikationsindustrier koncentrerad? Vems intressen tjänar de? Och hur påverkar och
skapar det innehållets omfattning i daglig produktion? I detta avsnitt görs ett
försök att tillämpa Murdoch's (och Pahl och Winklers) distinktioner på public service respektive kommersiell television.
Det är frestande att konstatera att stat och regering har en högre grad av
allokativ kontroll vad gäller public service-televisionen än för kommersiell. De övergripande målen i Sverige slogs fast i 1951 års televisionsutredning (SOU 1954:32):
”Televisionen bör liksom rundradion, ställas i samhällets, kulturens, folkbildningens och hemmets tjänst”. l977 års radioutredning tillägger:
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” - förmedling av en rättvisande bild av dels de grupper som ingår i samhället, dels av samhällets mål och värden i stort.
- förmedling av inlägg och idéer i den allmänna samhällsdebatten - inte
minst udda eller främmande åsikter, minoriteter och andra utsatta gruppers
synpunkter” (s 319-20) (Wirén 1982, 1986).

Beslut om expansion och nedskärningar sker för public service- televisionen
indirekt genom nedskärningar i budgetförslag, beviljande eller ickebeviljande av licenshöjningar etc. Public service-televisionen förfogar alltså
i ett sådant perspektiv i högre grad över operationell kontroll, men, som
Murdoch noterat, finns en hel del utrymme för makt och beslut även på
denna nivå. Beslut som framtvingas av andra faktorer i omgivningen, exempelvis konkurrens, kan dessutom driva iväg medieorganisationens resultat i
en helt annan riktning än vad föreskriven policy eller lagtext avser.
För BBC uttrycktes det formella förhållandet mellan BBC och regeringen
explicit av Ullswater-kommittén 1935, men redan 1926 uttryckte postministern att han var beredd att ta ansvaret för den mer övergripande policyn,
medan BBC:s löpande, vardagliga verksamhet skulle överlämnas åt korporationen. Samma år slog Crawford-kommittén fast att ledningen inom
BBC, dess Board of Governors, skulle ha en position jämförbar med ministrar:
”The Governors in effect must themselves undertake the function of Ministers, that of bringing outside opinion to bear upon all the activities of the
permanent staff, of causing change where change is necessary, of preventing broadcasting from falling in any way into the hands of a bureaucracy
which is not controlled” (Burns 1977, s 22).

Formuleringen antyder en hård toppstyrning, vilket också utmärkte det tidiga BBC. På senare tid, skriver Burns (1977), har BBC setts som innehavare av en politisk maktposition, men det är troligen närmare sanningen
att säga att BBC har ansvar men inte makt. Burns beskriver etermediernas
politik som en anpassningspolitik. Anpassningen mellan det nationella intresset och etermediers professionalism medieras av regeringen och den
sittande ledningen för de två etermediaorganisationerna (BBC och ITV). Det
nationella intresset och BBC:s är dock inte oförenliga. De behöver varandra.
Burns kallar organisationer i ett förhållande liknande BBC:s ”kvasiautonoma-icke-regerings-organisationer”, och de fungerar enligt principen
att avlasta regeringen från direkt ansvar för organisationen, men som samtidigt handlar i regeringens intresse eller åtminstone inte på kontrakurs. Regeringskontrollen säkras av en ekonomisk kontroll. Arrangemangen är däremot ordnade enligt en förhandlingsprincip, och inte genom en ministerfunktion (som Crawford-kommittén föreskrev), och dessa förhållanden avspeglas i de villkor som TV-journalister arbetar under.
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Burns beskriver också den ”spegelsyn” på nyheter som rådde inom BBC
under 1960-talets början hos personer i ledningen eller nära ledningen, dvs
att se nyheter som en slumpmässig process och som speglande samhället,
som slogans som användes för att avsvära sig ansvar för vad som sänds som
nyheter, till förmån för hur det sänds. Principen bakom dessa slogans var,
enligt Burns, att försvara sig mot att regeringen utövar den kontroll den trots
allt har, inte minst genom sin kontroll över licensintäkternas reglering.
Detta är också en skiljelinje mellan pressens friheter och exempelvis BBC
eller andra licensfinansierade etermediaorganisationer. I ett tvåpartisystem
är regeln att presentera båda sidor av vikt. Det finns en rädsla för att den
sittande regeringen skall fatta ogynnsamma beslut, följt av en opposition i
regeringsställning, som fattar ytterligare ogynnsamma beslut. Om BBC än
inte varit regeringens språkrör, så har BBC åtminstone varit acceptabelt för
det politiska etablissemanget.
Licensutvecklingen och ett förändrat förhållande mellan BBC och staten
(enligt Burns 1977) påminner om liknande utveckling i Sverige (enligt
Wirén 1986). En bekymmersfri period under flera decennier med stigande
licensintäkter tidigt och under radions residens-period, och där Radiotjänst i
Sverige fungerade som en inkomstkälla, där staten förhandlade sig till en
allt större del (2). För både engelska och svenska förhållanden avbröts denna
”självförsörjning” genom licensintäkterna på ett kännbart sätt. I Sverige var den manifesta orsaken TV-utbyggnaden, och senare under 1960talet TV2 och färg-TV, båda kostsamma investeringar som infördes ungefär
samtidigt. I England gavs ledningen problem som var nya efter 1960 genom stigande kostnader och inflation, som gjorde livet otrivsamt inom BBC
(3). Den tidigare etermediautvecklingen hade bekostats utan att man direkt
vänt sig till regeringen med äskanden om högre licensavgifter, och tidigare hade verksamheten utökats med egna licens-inkomster, vilket gällde
både för BBC1 och BBC2. Under 1968-69 anlitades för första
gången en extern konsultfirma, McKinsey-gruppen, som skulle rationalisera verksamheten, och en större satsning på BBC2 och färg-TV avslutades. Ungefär samtidigt introducerades i den svenska televisionen TV2 och
färg, i båda fallen stora ekonomiska investeringar, som några år senare skulle
resultera i ekonomisk kris, och i likhet med BBC genomfördes en omorganisation några år senare, med inslag av ekonomisk demonstrationspolitik, dvs åtgärder som vidtas av eller inför politiker och allmänhet för
att visa att något görs.
Omorganisationen inom BBC under 1960-talets slut var orsakad av
att det finansiella trycket på BBC ansågs så stort att en omorganisation var
nödvändig. En nyhet var de externa konsulterna. BBC visade öppet genom
denna åtgärd en vilja att ta tag i ekonomiska svårigheter och ledningsfrågor.
Några år senare var den allmänna meningen att omorganisationen kunde
och skulle ha skett ändå, utan industrikonsulter. Episoden var ett mysterium
också för House of Commons Estimates Committee, som citerade ett utta43

lande om att syftet var: ”that it would strengthen the BBC's case, that it
would do away with (...) a misleading impression given in the
press that the BBC is overadministered and wasteful” (Burns 1977, s 230)
(4) .
2.2.3.1. Regeringsrelationer för kommersiell television
Om public service-televisionen präglats av ett speciellt förhållande till
stat och regering, så kan man för kommersiell television konstatera
att andra beroendeförhållanden råder. Muriel Cantor (1971) konstaterar att
det finns en rädsla för regeringskontroll i den kommersiella televisionen,
som är prototyp för amerikanska massmedier generellt, vilket också visade
sig bland de intervjuade producenterna, och i en misstro mot public service,
även bland de producenter som ville förmedla sociala budskap. Cantor
(1980) har också visat hur den amerikanska lagtexten skyddar den ”kommersiella” yttrandefriheten. Dock hävdar masskommunikationsforskare som Ben
Bagdikian (1973-74) att regeringskontrollen ändå var påtaglig, och beskriver
den undersökande journalistiken som hotad innan Watergate, och Paul
Hirsch (1977) skriver om den amerikanska varianten av public service, Public Television: ”In fact, government-sponsored public television has been
more clearly responsive than commercial networks to direct political presssure. Organizational analysis reminds us that the issue here is not whether
social control exists (...), but rather who exercises power and for what reason” (s 26).
Man kan notera att inte ens Public Television är fri från kommersiella
finansieringsformer, utan beror av sponsring.
Networks-strukuren, som grundlades tidigt i amerikansk etermediahistoria, kännetecknas av fri konkurrens mellan annonsörer, och beroende
för nätverket av reklamintäkter, av program-kommittéer genom ett nationellt
nätverk av stationer, och en viss regeringsreglering, som kompromiss mellan offentliga och privata intressen. Ett network kan beskrivas som ”en
grupp av stationer i förbindelse som sänder samma program” (Spilbeck
1960, Cantor 1971). Networks har undertecknat National Association
of Broadcasters Television Code. Networks fungerar också som censor och filter, och ledning och annonsörer utgör en ”sekundär publik” i förhållande till producenter. Man kan alltså konstatera att den censur som i den
amerikanska lagtexten förbjuds på statlig nivå av officiella organ att utöva
istället hamnar inom networks, vars kontroll skyddas av den. Med Murdoch's
(1982) begrepp ovan skulle man kunna säga att networks i högre grad
har allokativ kontroll, men att de är beskurna av annonsörintressen och de
restriktioner som finns.
Den förändrade TV-konkurrensen i Europa genom satellit-TV:s spridning gör att kommersiella TV-format och former gör sig gällande och
synliga också där politiska beslut föreskriver en public service-modell.
James Curran (1990) beskriver några effekter och kontingenser av ”avregle44

ringen”. Jay Blumler menar att denna kommer att begränsa och omdefiniera
publiksmaken, och att kvalitetsprogram som original-drama äventyras, och
att TV bör behålla en public service-konception för sin verksamhet. Det har
hävdats att dokumentärprogram (som annonsörer inte gärna sponsrar) är mer
öppna för kritiska perspektiv (McNair 1988), och Curran själv (1989) har
hävdat att public service-televisionen är mer öppen för oppositionella folkrörelser än den folkliga pressen. Curran uppmanar dock både liberala och radikala forskare att hitta gemensamma grunder i och med att både välfärdsstaten och public service-televisionen attackerats av den nya högern.

2.2.4. Förhållandet till publiken - publikmätningarna och dess
konsekvenser
2.2.4.1. Publikmätningar i public service-television
Publikmätningarna har inte exakt samma betydelse i public servicetelevision som i kommersiell television, men effekten av sviktande publiksiffror kan i båda fallen bli nedläggning av program. Det finns i litteraturen
ganska litet om publikmätningar och publiksiffrors betydelse i public service-television, vilket antyder dess mer perifera, om än inte bristande, betydelse. När extern konkurrens uppstår är dock betydelsen avsevärd även
inom public service-televisionen, som exempelvis när BBC:s monopol
bröts under 1950-talet och det kommersiellt finansierade ITV startade,
och situationen torde ha varit likartad i Sverige under tidigt 1990-tal då
både svenska och utländska alternativ till SVT:s två kanaler etablerade sig
alltmer i och med satellit-TV-utbyggnaden. En licensfinansierad television har svårt att legitimera den allmänna licensavgiften om publiksiffror
sjunker under 50 %.
Blumler, Brynin & Nossiter (1985) antyder en annan konceptualisering
av publiksiffrorna i public service-televisionen i England, i jämförelse med
den amerikanska, kommersiella:
”Whereas in American networks television, audience maximization is the
test that almost all programmes must pass sooner or later (...) British broadcasters tend to see it more as a matter of building an audience and retaining
its allegiance for a varied provision” (s 590-1).

Så fort sådana överväganden ersätts av den mer kortsiktiga publikmaximeringsprincipen enligt kommersiell modell blir kvaliteten lidande, och ”bra”
dokumentärer, underhållning etc innebär för dessa programmakare att tillföra
något till de enbart publikdragande ingredienserna, menar författarna, som
också anser att ett klart syfte med verksamheten, som i public service, ytterligare gynnar kvaliteten. Detta stämmer också överens med Burns (1977)
iakttagelser inom BBC, där medarbetare uppgav att de delgavs publiksiff-
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ror, men inte brydde sig mycket om dem och hellre ville veta vilken typ av
person som tittade eller lyssnade, hur regelbundet o s v. Burns konstaterar
att man litar på kollegers ”kollektiva representationer”, och i synnerhet på
överordnade. I likhet med Cantor (1971) konstaterar Burns att TVproducenter och TV- journalister har en högst schematisk bild av sin publik.
Det är absurt, skriver dock Burns, att tillskriva BBC denna syn generellt
sett. Den är konsekvensen av professionalismens insteg. I BBC är arbetsuppgifterna interrelaterade på ett sådant sätt att förhållandet till jämlikar är
av mindre betydelse än förhållandet till överordnade, som tar på sig ansvaret
för förhållandet till publiken. Det sker en tillväxt av institutionella former
som är tömda på personligt engagemang, och Burns nämner tre sådana:
Response index (i Cantors studie var motsvarigheten Nielsen Ratings), för
det andra ”kulten” av professionalismen, och talet om en ”ansvarfull attityd”, en ”relik”, enligt Burns, från en ursprunglig public service-idé. Ett
”network” förnekar att nyheter är en produkt av organisationen med hänvisning till att de som arbetar med nyheter är ”professionella”. Detta mandat för
autonoma omdömen gör professionalismen attraktiv. De ”klassiska professionerna” är orienterade till klienter, kunder eller patienter. Prestige
och ryktbarhet är en belöning, förutom hög lön. Men kompetensen mäts
med standards som delas av professionens kolleger (idealt). Samma procedur hanterades för de som arbetar inom BBC av en särskild avdelning - Audience Research - och kvaliteten av överordnade. Båda orienteringarna, till
publik och till kolleger, medieras genom ledningen, eller till ett system som
ledningen övervakar. Istället för en styrning genom publiksiffror, kunde en
urvalsprocess av nyheter ta sig uttryck på följande sätt. En intervjuperson uppgav att urvalet av nyheter var ”grindar” att ta sig igenom, där den
första grinden var om det var intressant, den andra dess värde som nyheter
(dvs. en ”professionell” bedömning), och den tredje hur överordnade skulle
reagera, och dessa två tillsammans bildade en ”korporativ idé” om vad
publiken ville ha. Men man kan notera att exemplen gäller engelsk television, och de är inte nödvändigtvis representativa för all public servicetelevision, och ett liknande eller annat förhållande kan råda för svensk public
service-television.
2.2.4.2. Publikmätningar i kommersiell television
Men inte ens i kommersiell television är publikmätningarnas rationalitet
fullständig, även om man kan dra slutsatser att de har större betydelse i
och med intresset för den ”sekundära publik” som annonsörerna utgör,
och vars finansiering är en huvudsaklig inkomstkälla. Cantor (1971) ger
exempel från tidigare rapporter om beslutsfattande i kommersiell television,
och som visar missnöje med systemet. Dessa föreslår att kreatörer fattar
beslut efter både vad networks vill ha, och ett eget intuitivt omdöme om
vad publiken vill ha (5). Publikmätningar, exempelvis genom the Nielsen
system, säger ingenting om publikens reaktion på ett program, bara hur
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många som ser ett visst program. Kreatören vet inte när episoden sänds,
och vilken konkurrenssituation som då skall råda. De flesta producenter i
Cantors studie visste något om demografiska karaktäristika, därför att det
huvudsakliga område som marknadsundersökningar fokuserat sig på är
publikens komposition. Data om vilken typ av publik som producenterna
nådde kunde göras tillgänglig genom networks produktionsbolag och annonsörer som engagerar marknadsföringsinstitut som gör telefon-surveys.
De skiljer sig från Nielsen-systemet, men producenterna förväxlade dem
ofta. Nielsen-skalan baseras på information från audiometrar som kopplats till TV-apparaterna, och anger bara om TV:n är på eller av, inte vem i
hushållet som ser, eller om TV-tittare gör annat, vistas i andra rum etc (6).
De större kvantitativa feedback-systemen har således metodologiska begränsningar. De mäter kvantitet, och inte kvalitet, och anger inte hur mycket
en publik uppskattar ett program, och inte vilken typ av uppskattning, om
det får ett personligt värde exempelvis eller går spårlöst förbi. Pekurny (1982) noterar likaledes mätningarnas brist på kvalitativ information,
men pekar på att mätningarna inom den kommersiella industrin avgör en
shows fortsatta existens eller nedläggning. Dock är publikmätningarnas
rationalitet inte absolut. En show med låga siffror kan fortsättas, medan
shower med moderat framgång kan läggas ned. En series potential för tillväxt kan vara ett skäl att ha en serie med låga siffror kvar. Ingen show kan
dock fortsätta om den bojkottas av publiken, och en datorisering av mätningarna har lett till en snabbare omsättning av program. Pekurny anger inte
heller publiken och publikmätningar som ett ”verkligt” feedback-system.
Den verkliga publiken är, enligt honom, networks-ansvariga, exekutiv producent, rollbesättning (7), och eventuellt finansiärerna, dvs de som är ansvariga för beslut vad gäller produktionsprocessen. Dessa bevakar att innehållet inte står i strid med annonsörers intressen, passar serieformeln och
möter networks-standards etc, enligt bl a Di Maggio & Hirsch (1976).
Cantor (1980) konstaterar att publikens önskemål är perifera och ersatta av
ett prioriterat internt feedback-system. Hon skriver: “Thus, a writer must
satisfy the expectations of his producer, who must fulfil those of the creator-executive producer, who must fulfil those of the studio, who must fulfil
those of networks executives” (s 137).
2.2.4.3. Den ”sekundära” publiken som bestämmande faktor
Man kan således konstatera att publikmätningarna för kommersiell television också har en sekundär betydelse, genom ledning och överordnade,
men att intresset är av relevans för den ”sekundära publik” som annonsörerna utgör och av vital, finansiell betydelse för organisationen och dess överlevnad. Skillnaden mellan kommersiell och public service-television är att
publikmätningarna inte är kopplade till ”den sekundära publiken” och dess
intressen på ett lika direkt sätt i public service-televisionen (dvs annonsörer är inte en delpublik). De politiker som beslutar sig för licens47

höjningar lär inte intressera sig för ett enstaka programs publikframgångar
och tittarsiffror. Detta avspeglas i den ”policy” med vilken man närmar sig
publiken, för public service-televisionen en konception som är mera långsiktig med publikens nöje och eventuellt nytta för ögonen, och för den
kommersiella televisionen, en snabbare omsättning av shower i en mer
direkt koppling till publiksiffror i en rationalitet som dock inte är absolut.
Det är dock publiksiffrornas intresse för finansiärer, dvs annonsörer, som
organisationen anpassar sig till. Slutsatsen man kan dra är att paradoxalt
nog är den ”sekundära publiken” primär, och den huvudsakliga publiken
sekundär, när det gäller organisatorisk praktik i medieorganisationer, eller
åtminstone för TV-produktion i en kapitalistisk samhällskontext. Det har
dock konstaterats i annan medieproduktion, den populära musikindustrin,
att publiken inte ”får vad den vill ha”. Peterson & Berger (1975) hittade
cykler i populärmusikens produktion. De betonar oligopolets betydelse för
homogenitet på marknaden, och hur den omättade efterfrågan som uppstår
tar sig uttryck i alternativa musikformer och -stilar, och hur denna omättade efterfrågan kan exploateras kommersiellt först sedan oligopolet utmanats av oberoende, mindre skivbolag, som gör marknadens utbud mer diversifierat. Också Graham Murdoch (1982) kritiserar ”konsumentsuveränitets-principen”, som en princip ”ställd på huvudet”, därför att annonsörerna
är de verkliga makthavarna. Opponenter hävdar då att eftersom annonsörer
vill nå så många som möjligt, så är ändå konsumenterna eller publiken i
centrum. Detta har i sin tur bemötts med argumentet att annonsörers intressen är selektiva, dvs vissa intressegrupper, inkomstskikt etc är av intresse
(Curran 1978), och annonsörers intressen styr det redaktionella innehållet,
mer eller mindre medvetet. Murdoch själv hävdar att om man tar sin utgångspunkt i organisationen av produktionen, så är det just de som inte kan
investera i de stora summor som behövs, som är systemets mest troliga
kritiker.

2.2.5. KONKURRENS, SELEKTION, INNOVATION
2.2.5.1. Konsekvenser av konkurrens
Ett tidigt exempel på konsekvenser av konkurrens är när BBC:s monopol
bröts 1954, och det kommersiella Independent Television, ITV, startade,
och utvecklingen beskrivs nedan som den återges av Burns (1977). En kampanj för att bryta BBC:s monopol hade startats av ingen
mindre än Reiths företrädare Ogilvie, och förändringar inom det konservativa partiet gjorde att förslaget politiskt gick igenom. Diversifieringen av
radion genom introduktionen av ett tredje program gjorde publiken
än mer selektiv. Intern konkurrens blev nu kardinal-princip. De tre service-funktionerna - Home, Light (Entertainment) och Third (Programme)
skulle konkurrera inbördes och för en högre standard. Lyssnare skulle dras
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i större mängd till alla tre service-funktionerna. Dock reducerades den
hälsosamma konkurrensen till en konkurrens om händelser med den största
publikattraktionen. När den kommersiella televisionen startade bröt den inte
bara BBC:s monopol, utan den bröt också upp BBC inifrån. Personal fick
ytterligare en marknad, istället för den tidigare konkurrensen inom en och
samma organisation. Några månader innan ITV startade erbjöd BBC nyckelpersoner en nästan dubbel lön. ITV skaffade sig 70 % av publiken vilket
oroade , men Burns anmärker också att antalet licensbetalare och publik som
hade tvåkanalsmottagare flerdubblades mellan 1950 och 1960. Den situation vi har nu, skrev Burns, är två organisationer som snarare håller jämna
steg än konkurrerar.
Under 1930-talets konsensus-år inom BBC och under John Reiths ledning röstade 80 % av personalen emot en Staff Association, dvs en personalens intresseorganisation inom BBC (8). Två år senare genomfördes dock
idén. Några år efter andra världskrigets slut levererade Beveridgekommittén sitt betänkande, och 1946 hade föreslagits en möjlighet för personalkonsultation. Beveridgerapporten slog fast att en intern Staff Association inte var jämförbar med externa fackföreningar som Equity, the Variety Artist's Federation och den tuffa Musicians Union. Att Staff Association endast lyckades rekrytera hälften av personalen var ett indicium på
detta. Beveridge-rapporten rekommenderade att BBC skulle erkänna varje
fackförening med mer än 40 % av de anställda i relevanta yrkesgrupper.
När ITV startade var The Association of Cinematograph Television
and Allied Technicians (ACTT) förfarande inte erkänt av BBC. Ingen
visste vilken modell kommersiell TV skulle följa. Filmindustrins modell med ibland långa perioder av arbetslöshet för yrkesgrupper, följda av
arbetsperioder med mycket hög lön, dvs korttidskontrakt, eller BBC:s. Den
valde det senare, vilket innebar trygghet och karriär för dem som väl anställts. Efter 1954 var det en treårig kamp mellan BBC-förbundet och
ACTT för rekryteringen inom den oberoende televisionen. BBC-förbundet
fick tillslut fotfäste i Independent Television Authority, och blev också till
sist det enda förbundet som erkändes av denna. En TUC-anslutning gick
igenom 1963. Andra fackföreningar fick fotfäste inom BBC. Den första, the
National Union of Journalists, erkändes 1955, lite senare erkändes
Electrical Trades Union, och slutligen också the National Association of
Theatrical, Television and Kine Employees (NATTKE), som erkändes
1955, och som också den först etablerats inom kommersiell television.
Inom en 5-årsperiod hade fackföreningarna släppts in inom BBC. Reiths
”konsensus-kontroll” hade alltså ersatts av intressekoalitioner, och en intern, subversiv kritik jämte en ”organiserad” eller ”institutionaliserad” kritik
blev mer möjlig.
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2.2.5.2. Konkurrensens löften och hot
BBC-monopolets upplösning och ITV:s start fick också effekter på programutbud och program-organisation. Konkurrensen drev fram nya program-former, de s k ”current affairs”-programmen, som kallats ”etermediers stolthet och terror” (9). Anthony Smith beskriver dessa som mer eller
mindre ”skapare” av den undersökande journalistiken, och att de tvingade
tekniken till framsteg så att ett program kunde arbetas fram samma dag, och
jämför också de tekniska framstegen med rotationspressens införande inom
tidningsindustrin.
Current Affairs-programmen började sitt nya liv redan 1959, när
Hugh Greene blev Director General. Tidigare samma år hade BBC
följt sitt första val. De nya programmen tenderade att vinna publik från
ITV, där två typer av avdelningar inte samordnats, som inom BBC, utan
fortfarande var skilda åt. Den nya genren, skapad inom avdelningen Talks
and Current Affairs runt 1960, måste dock expandera för att överleva. That
Was The Week That Was skapades, och senare World in Action, och rörde
sig som så många andra programserier från collage-formatet till ett tema per
program. Några program rörde sig t o m längre mot minoritetsintressen som
konst, vetenskap, handel och industri. Innehållet rörde sig i riktning mot
det som tidningarna täckt. Programmen tappade dock publik och mellan
1967 och 1972 föll tittarsiffrorna, och program lades också ned. Burns anser
att programmen kunde ses som offer för sin egen framgång. Antalet program
multiplicerades i efterföljare, så att publiken differentierades, och också
radion startade egna current affairs-program, men programtypen hade dock
institutionaliserats och ändrade publiksiffrorna från 70 % i ITV:s favör, till
ett mer jämnt förhållande mellan BBC och ITV. Också Philip Elliot (1977)
noterar att programsuccéer ofta blir modell för andra liknande program
och filmer, och får efterföljare. Det svenska café-programmet Halvsju under 1970-talet hade exempelvis BBC:s Tonight som modell. De efterföljande
diskussionerna liknade de som Tonight resulterat i. Var det ett current affairs-program eller var det underhållning? Samtidigt stal det publik
från TV2:s nyhetssändning Rapport. Halvsju lades ned trots att det var
en publik-succé, och åtgärder vidtogs för att reglera konkurrensen mellan
de två TV- kanalerna och att skydda nyheter och current affairs-program.
Kontroll från regering och stat tog alltså överhanden över den interna konkurrens som förespråkade för svenska förhållanden, men för BBC vann programmen tillbaka en publik.
Enligt Gallagher (1982) var team-arbetet, och current affairs- programmens
popularitet och andra team-producerade
program,
som
Sportsview, Maigret och This is your life, en av orsakerna till återhämtningen för BBC, och den andra ”the art of scheduling”, programplaneringens
konst med ett öga på konkurrenternas tider. Man bestämde att konkurrera
med liknande program, och upptäckte ”the inheritance factor”, att publiken
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tenderar att efter populära program stanna kvar vid den kanal de valt, gjorde
att dessa program lades tidigare och tidigare. Det skedde en drift mot
standardisering inte bara i innehåll utan också i form och stil. Blumler och
medarbetare (1985) noterar förhållandet i sin rapport till Peacockkommittén, en komparativ studie som jämfört programkvalitet och variation för olika länder. I den amerikanska televisionen fanns en tendens
att visa samma slags program på alla tre networks samtidigt. De tre amerikanska networks hade ofta såpoperor och serier på bästa sändningstid. Amerikansk ”public television” hade däremot en annan karaktär med koncentration på nyheter, faktaprogram, dokumentärer och kulturprogram.
1962 började frågetecknen hopa sig i Pilkington-kommitténs rapport, och
det konstaterades att det fanns en ”trivialiserings-tendens”. Denna tendens
till homogenisering genom konkurrens var kanske den allra mest diskuterade
på debet-sidan. Restriktioner på konkurrens kan driva fram nya programformat. Hirsch (1977) beskriver hur AM- och FM-radiostationer förbjöds att
sända samma program till en publik med mer än 100 000, vilket ledde till
sökandet efter nya FM-format och publiker. En genre som utvecklades var
det progressiva rock-formatet och musikprogram och topplistor av typen
Top 40. FCC hade eftersträvat större diversifiering, och fick den också,
men frågan var om det var en önskvärd form, eftersom de svarade med att
utfärda rekommendationer om en striktare uppmärksamhet på innehållet i de
skivor som valdes.
Framväxten av current affairs-programmen kan ses som inkorporerad i
den traditionella rollen för pressen som fjärde statsmakt, skriver Burns
(1977) (10). En problematik är ett olösligt dilemma att hålla en kurs mellan
konfrontation med regering och parlament, och att avstå från alla krav att
vara oberoende av regeringskontroll. Dilemmat är ett synsätt att både
”spegla” aktuella händelser, och att samtidigt kontrollera och reglera den
allmänna opinionen. Att balansgången kan vara svår kan exemplifieras med
det rabalder en programserie i den engelska televisionen orsakade under
1970-talet, Yesterdays Men, som behandlade labour-politiker några år efter
förlustvalet 1970. Programmets producent sade: “Nobody must do Yesterday's Men again (...) Better be safe than imaginative” (Burns 1977, Gallagher 1982). Idag, skriver Burns, konkurrerar tidningarna snarare om tidningsläsarnas utgifter än om den allmänna opinionen. I England liksom i
Sverige har tidningsdöden bekymrat regeringen, och dess konsekvenser för
den bredd av åsikter som tunnas ut som följd. För engelska förhållanden var
den kommersiella televisionen som en magnet på annonsörer, och
en av de främsta anledningarna till tidningsnedläggningar, och där
masstidningar drabbades före kvalitetstidningar. I konkurrens om medieanvändningstid är televisionen i ett annat avseende konkurrent, och TVnyheter har expanderat i omfattning. Att svenska tidningsutgivare har oroat
sig kan ha tagit sig uttryck i tidningars gemensamma annonskampanjer. Tid51

ningsutgivareföreningen, TU, var också i allians med de reklamfientliga
krafterna när den svenska televisionen introducerades (Wirén 1986).
2.2.5.3. Överproduktion och selektion
Charles Perrow (1986) förklarar ett konservativt bias för kulturindustrin i
termer av bl a selektionsmekanismer på marknader som kännetecknas av
överproduktion och ett överskott på tillgängligt material, men noterar att
detta inte gäller kulturindustrin enbart. Som Bagdikian (1973-74) noterade är
journalister mer liberala än tidningsägare, och en subtil censur förekommer,
då journalister vet vilka historier som väljs eller inte kommer att accepteras.
TV-producenter kanske skulle vilja producera mer kontroversiellt, liberalt
eller radikalt material, men följer ändå med strömmen p g a en uttalad eller
outtalad censur från networksansvariga och sponsorer. De flesta skådespelare kan inte välja sina egna manuskript eller regissörer, och regissörer kan i
sin tur inte hindra producenter från att göra förändringar i manuskriptet och
dessa är i sin tur beroende av networks-ledningens godkännande. Denna
måste i sin tur se till att sponsorer och annonsörer får sina önskemål tillgodosedda. Å andra sidan kan kanske inte en radikal producent eller tidning
producera radikalt material, om detta inte säljer, dvs marknaden är bestämmande. Perrow (1986) anser att bias, och undertryckande av innovation,
förekommer i kulturindustrin helt enkelt därför att mycket litet väljs ut eller
selekteras bland det överskott av material som finns. Händelser med nyhetsvärde är många gånger fler än dem som bereds utrymme i en tidning eller
sändning. Aspirerande rockstjärnor, filmskådespelare eller målare är många
gånger fler än dem som får en filmroll, ett antaget manuskript för publicering, blir världsberömda konstnärer etc. I välrenommerade förlag för facklitteratur förkastas 96 % av manuskripten, och facktidskrifter refuserar ofta
90 % av inkommande manuskript. En svensk yrkes- och föreningstidskrift
som Sociologisk Forskning refuserade hälften av inkommande manus,
trots det svenska sociologförbundets inte så överväldigande medlemsantal.
En liten andel av populära sånger spelas in, och endast en fjärdedel eller
mindre av dessa spelas i radio eller på video, vilket är den enda marknadsmekanismen som är effektiv. De sociala medierna är idag en ytterligare möjlighet, men konventionella och kommersiella mediers makt är ännu stor.
Cantor (1971) beskriver selektionsförfarandet för TV-serier och filmer.
Pilotfilmen är den primära metoden för att avgöra om en idé skall gå vidare, och är det huvudsakliga verktyget för att presentera idéer till annonsörer. Av de 30 producenter som gjort en pilotfilm i undersökningen, hade
endast 12 fått idéerna till serier. Networks placerar order hos produktionsbolag på ett tiotal manuskript, vilket motsvarar ungefär en halv säsong. De
flesta manuskript blir inte ens accepterade för pilotfilmning, och de flesta
piloter säljer inte, och har ingen annan publik än affärsmän. Ett produktionsbolag kan skapa 20 shower, och networks kan av dem acceptera kanske
en eller två. Mortaliteten för nya shower är hög. Av de shower som sändes
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1964-65 lades över 60 % ned, och det är lättare att få annonsörer för shower
som är inne på sitt andra eller tredje år. Överproduktionen är ett sätt att
sprida risker, konstaterar Cantor i likhet med Peterson & Berger (1971,
1975) och Hirsch (1972).
Paul Hirsch (1969, 1977) har utvecklat en typologi för att skildra selektionsprocessen. Vi har i det första steget den kreativa artisten, manusförfattaren, politikern etc, vars produkter eller tjänster ständigt efterfrågas, p.g.a.
den snabba omsättningen. I steg två har vi agenten, som länkar artisten med producenten, och detta kan vara en talangscout, en politisk klubb
eller liknande. I det tredje steget förser producenten, i sin egenskap av entreprenör eller korporation, och som ställer ekonomiskt eller organisatoriskt
kapital till förfogande för filmning, tryckning etc. I det fjärde steget verkar promotors, som är anställda av producenten och arrangerar för en artists förvandling till stjärna, nomineringen av en kandidat och liknande. I det
femte steget har vi gatekeepers, grindvakterna som utgör länken mellan industrin och dess konsumenter. Dessa genomför den kritiska filtreringsfunktionen och avgör vad som skall publiceras eller sändas, och utgörs av
massmedier. I det sista steget verkar publiken eller elektoratet, som genom röstning, konsumtion, tittande, läsande eller lyssnande avgör vilka
produkter som framgångsrikt tagit sig igenom tidigare förselekterade stadier
och rangordnar dem genom valresultat, publiksiffror, cirkulations- eller
försäljningssiffror.
Hirsch (1977) konstaterar också att massmediaprofessionerna måste uppfylla förväntningar från omgivning och överordnade. Ett selektionsbias
kan vara både subjektivt och organisatoriskt eller båda. Hirsch presenterar,
som inledningsvis nämndes, tre modeller för medieforskning, och noterar att intressanta länkningsmöjligheter finns mellan dem som är engagerade i institutions- och innehållsanalys och dem som arbetar inom yrkesrolls-modellen. Forskning som kombinerar nivåerna kan sönderdela bias i
”professionellt bias” beroende på journalistikens normer och personligt bias, som är en residual efter effekterna av dessa normer, som i sin tur
av organisationsanalytikern kan ses vara i skärningspunkten mellan de organisatoriska begränsningarna och de byråkratins fördelar som utmärker
massmediaorganisationer.
Överproduktion, konstaterar också Hirsch (1972) är rationellt i en omgivning med osäker efterfrågan och låg kapitalinvestering, dvs där miljön är
turbulent.
Perrow (1986) frågar å sin sida vad som är grunderna till bias i kulturindustrin. Orsakerna till vad som från ett politiskt eller kulturellt perspektiv kan ses som ett konservativt bias kan finnas i industrins ekonomiska
karaktäristika. Om vinstmotivet är dominant, hur många förläggare, producenter etc är villiga att satsa på idéer som inte säljer, och TV-producenter
exempelvis täcker ett ganska brett ideologiskt spektrum, vilket inte syns i
programutbudet. Erik Barnouw (1978) har noterat att öppen censur inte
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nödvändigtvis behöver utövas, och producenter presenterar en variation av
program, där selektionsprocessen ger det ”ideologiska” utfallet, dvs det som
säljer eller förmodas bli populärt väljs ut, åtminstone under kommersiella omständigheter. Perrow (1986) skriver:
“Ideally, for corporations, profits and ideology will work hand in hand.
The largest profits will come from producing cultural products whose ideology most supports the private profit system, the class system, sexism,
racism or whatever is in their interests. It is said to be a characteristic of
monopolistic capitalism that can maximize long-range profits for a ruling
class through long-range ideological control. But it is not an easy task;
unsuspecting things intrude, and the system is very complex and can briefly
get out of hand. There may be a flowering of protest songs, novels that challenge the system, cultural heroes who are anti-Establishment, and so on”(s
182).
Jag ska under nästa rubrik gå in på vad som kan finnas i litteraturen om
innovation i kulturindustrin, när den trots allt sker.
2.2.5.4. Innovation och programproduktion
Att amerikanska nätverk inte är våghalsiga i sin programpolitik är en truism
bland kritiker, praktiker och akademiker, konstaterar Turow (1982). Konsekvensen har blivit att fokus tenderat att ligga på begränsningar. Turow tar
sikte på att följa okonventionella programidéer och dess väg genom
networks, dvs för kommersiell television. ”Okonventionell” måste
dock kopplas till ”innovation”. En definition av ”innovation” är Evan's
organisationssociologiska. En innovation är helt enkelt ´”the implementation
of a new product, idea or service” (Evan 1976, s 112). Man kan skilja mellan
”konventionella” innovationer och ”okonventionella”, där de förstnämnda i
stort sett ses som accepterade och nödvändiga för företaget eller inom institutionen, och de som ses som onödiga eller avvikande inom organisationen. Det finns en hel del litteratur runt innovationer i ickesymbolproducerande organisationer (som exempelvis Burns & Stalker
1961 eller March & Simon 1958). Ett litet antal artiklar behandlar massmedier (som exempelvis Hirsch 1972, DiMaggio 1976, Peterson & Berger 1975).
Traditionerna som tillsammans utgör ett rikhaltigt stoff för hypoteser
konstaterar att innovationer är riskfyllda företag, och benägenhet att utveckla dessa finns inte när de organisatoriska förhållandena är stabila i
omgivningen. Turows resonemang kan förklara varför den svenska televisionen gärna imiterar engelska eller amerikanska förlagor, där det finns en
garanti i att programmen först lyckats i moderländerna. Ett oligopol i jämvikt, och amerikanska networks kan sägas vara ett oligopol, har inte de
bästa förutsättningarna för innovation, utan då vidmakthålles gärna status
quo, exempelvis när det finns få konkurrenter eller konkurrens kan undvikas.
Det är troligare att innovation prövas när omgivningen producerar spän54

ningsinducerande förändringar. Den ursprungliga gnistan till förändring
kommer alltså inte från publiken, även om den givetvis har en viktig roll i
accepterandet av innovationer. De viktigaste faktorerna kan vara en aggressiv konkurrent, förändrad teknologi, förändrade krav från distributörer,
eller förändrad regeringspolitik (Rogers & Rogers 1976, Rothberg 1976,
DiMaggio & Hirsch 1976). Utveckling inom en organisation kan bero på ett
företags önskemål att eliminera överskottskapacitet (Rothberg 1976) eller
en nytillträdd enskilds önskan att uttrycka makt. Det är troligt, skriver
Turow, att nämnda faktorer faktiskt påverkar innovationer av TV-program.
När sådana omständigheter är för handen iscensätter organisationen gärna
åtgärder för att främja innovation, ofta i form av specialavdelningar.
I televisionsindustrin, där jakt på publiksiffror sker under två säsonger,
har de tre kommersiella nätverken programutvecklingsavdelningar som
hjälp för att ge design åt nya shower. Marquis (1976) påpekar att förfarandet är konventionellt för just denna speciella organisation. Okonventionella
lösningar förutsätter ett vanligen okonventionellt problem. Andra relaterade
faktorer är organisationens eller företagets storlek, och på vilket sätt organisationen är unik eller vanlig. Marquis (1976) och Johnson (1970) konstaterar att större företag tar längre tid på sig för okonventionella åtgärder
än mer vanliga. Rogers & Rogers (1976) konstaterar tvekan för de ansvariga
för rutinkommunikationskanaler, och föreslår att ovanliga idéer transporteras av atypiska agenter. Perrow (1980), Marquis (1976) och Downs (1967)
föreslår att instabila organisationer troligen lanserar innovationer hellre än
stabila, större ”mainstream”-företag. Anledningen är (enligt Marquis) att
teknisk personal i de större företagen är upptagna med kortsiktiga mål, medan personal i oetablerade firmor utan större produktionslinjer är mer benägna att koncentrera sig på ovanliga problem och djärva möjligheter.
Turow lanserar nu sex hypoteser, som alla bekräftas, i en komparativ fallstudie av programidéers väg från idé‚ till serie. Turow konstaterar därigenom att okonventionella program tenderar att köpas av networks som
sackar efter i publikmätningar eller som upplever föränderlighet i omgivningen (som ökad konkurrens). Konventionella shower utvecklas av firmor
som ej är upptagna i större utsträckning med annat än konventionell produktion. En oetablerad firma och ett network med konkurrenssvårigheter
tillsammans utgör förutsättningarna för mer djärva innovationer. I
networks sker dessa satsningar av exekutiva som nyligen tillsatts, eller de
som vågar riskera sina nuvarande position för att avancera eller ta
några kliv uppåt på karriärstegen. Okonventionella shower lanseras utanför
vanliga kanaler. Okonventionella program tar längre tid från idé till färdig
serie. De okonventionella showerna fick i Turows undersökning mindre
gynnsamma programtider.Professionell vänskap var vidare initierande eller
underlättande för att väcka intresset hos networks, och Turow avslutar med
att konstatera att medan okonventionella idéer är individers, så verkar deras
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implementering vara intimt förbunden med den sociala och organisatoriska
kontext som individer med ”okonventionella idéer” befinner sig i.
Cantor (1971) konstaterade också mindre övervakning från networks för
framgångsrika och etablerade shower. När showen var ny däremot,
var networks-kontrollen större vad gällde innehållet, artistiska eller tekniska beslut. Ett exempel kan nämnas hur networks kan styra programidéers genomförande och därmed prioritera igenkännandet före innovation.
Ett program som skulle handla om rättspsykiatri föreslog istället gälla allmänpsykiatri. Samma producent hade övergivit en annan show p g a
networks-inblandning, med motiveringen att programmet skulle bli mer ett
nätverkets program, än hans eget. Han sade om networks: “They pay lip
service to the idea of originality but in actuality the activity takes place
along areas that are somewhat familiar to them. They will buy anything
they can relate to success” (Cantor 1971, s 128).
De ville, enligt honom, ha något som liknade en framgångsrik serie,
men som skilde sig en aning från att vara ett direkt duplikat. Av konflikterna
kunde arbetslöshet bli följden, och producenter som tog upp kampen om
idéerna med networks var ovanliga. Networks är vidare mycket känsliga
för material som kan skrämma annonsörer eller sponsorer.
Hirsch's (1972, 1975) och Peterson & Berger's (1971, 1975) undersökningar om musikindustrin och dess entreprenörer har tidigare beskrivits under rubriken för organisatoriska relationer till omgivningen. Peterson & Berger (1975) åberopar Schumpeter (1950), som hävdade att det endast är
oligopol, och när ett fåtal firmor kontrollerar marknaden, som har råd med
de resurser som krävs för att finansiera innovation. Deras resultat går i motsatt riktning. Stigler (1952) har hävdat att det endast är när marknaden kännetecknas av konkurrens mellan ett stort antal firmor som det finns incitament för innovation. Evidens finns dock att oligopolistisk koncentration
reducerar innovation och ger homogenitet. Samma förhållande verkar råda
inom massmedier, för Hollywood-film, och för radio- och TV-networks,
konstaterar de. Varje bolag strävar efter att behålla sin del, och att inte stöta
bort majoriteten genom riskfyllda företag. När många företag däremot konkurrerar framgångsrikt, tenderar marknaden att brytas upp i segment som
representerar olika preferenser, och detta samband mellan konkurrens och
diversitet har noterats i populärkulturindustrin, med tendensen att oscillera
mellan längre perioder av oligopol och kortare perioder av konkurrens och
kreativitet. Det är svårare emellertid att dra slutsatser om innovation i ickekommersiella kontext och för public service- televisionen. Det finns litet i
litteraturen om detta. Dock borde publikmätningarna inte ha samma direkta
och styrande inverkan. När kommersiell konkurrens uppträder verkar effekterna bli flera. Dels kan nya programformat uppträda, och current affairsprogrammens utveckling är ett exempel på detta, dels verkar innehållet gå i
riktning mot en homogenisering av utbudet, att bekämpa konkurrenters pro56

gram med liknande program, dvs den ”trivialiseringstendens” som Pilkington-rapporten larmade om (se också Blumler et al 1985).

2.3. INTERNA ORGANISATORISKA RELATIONER
2.3.1. Intern organisation
Bantz, McCorkle & Baade (1980) kan utgöra exempel på den tradition som
ser massmediaproduktion, som vilken annan industriell process som helst.
Paul Hirsch (1977) påpekar att nyhetsproducenters ideologier länge stått
emot jämförelser och hävdat sin särart:
”After a certain point, however, the respective ideologies appear shortsighted and often lead to unnecessary embarrassment, as when it is pointed
out (and true but not shameful) that journalism reflect deadlines, or that
much news is organizationally 'manufactured' like spaghetti” (s 14-5).

Michael Schudson (1989) beskriver hur journalister missförstår forskare som
talar om att journalistiken ”konstruerar nyheter” eller fabricerar en ”social
konstruktion av verkligheten”, där Gaye Tuchman troligen är den mest
kända exponenten. Tuchman (1976) skriver: “To say that news report is a
story, no more, but no less, is not to demean the news, not to accuse it of
being fictious. Rather, it alerts us that news, like all public documents,
is a constructed reality possessing its own internal validity”.
Journalisten frågar då, enligt Schudson: Kan man inte säga samma sak om
vetenskapen, att vetenskaparen konstruerar vetenskapen? Jo, svarar Schudson, vetenskapssociologer svarar just så. Bantz och medarbetares undersökning nedan är ett exempel på hur nyhetsproduktion liknas vid en industriprocess, vilken som helst annan.
2.3.1.1. Faktorer för en ökad rutinisering
Bantz och medarbetare hävdar i likhet med andra, exempelvis Tuchman
(1973, 1977), att utvecklingen har gått i riktning mot en ökad rutinisering av
nyhetsarbetet, och fem faktorer förefaller ha bidragit till detta. Den första är
nyhetspersonalens art och mobilitet, där annan forskning (Johnson et al
1976, Becker 1982) också observerar att en principiell karaktäristik för TVjournalister är deras stora mobilitet, där de har fler jobb och får fler erbjudanden än journalister inom press. Becker (1982) och Becker & Dimmick
(1980) hävdar att journalister inom press respektive etermedia kan ses som
två subgrupper i journalist-professionen, och olika egenskaper värderas som
funktionella i press respektive etermedia. Cheferna sa: “Writing for the eye
and writing for the ear are not the same”. Beckers (1982) slutsats från en
komparativ studie av ett antal variabler är att reportrar inom etermediaorganisationer mer liknar reportrar i betydligt större pressorganisationer än de
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liknar tidningsjournalister i organisationer av samma storleksordning som
den egna organisationen. Etermedia-journalister tänker alltså ”stort” fast
personalstyrkan är liten. TV-journalister får också fler tillfällen att byta jobb.
Enligt Bantz och medarbetare gör denna mobilitet det nödvändigt för nyhetsorganisationer att utveckla likformiga och rutiniserade strukturer för
assimileringen av ny personal. Under 1960- och 1970-talet växte nyhetsavdelningarna inte bara i storlek utan också i en strukturell aspekt, i övervakande och koordinerande funktioner, och där nyhetsproducentens roll tillkommit och blivit alltmer markant. Andra organisatoriska medlemmar har
också blivit alltmer specialiserade med redaktionschefen i en mer administrativ roll, som anställer personal, bestämmer policy och handhar budgetfrågor. Den strukturella tillväxten producerar mer specialiserat ansvar för personal och större kontroll och rutinisering av nyhetsorganisationen.
Den andra faktorn, som Bantz och medarbetare, nämner av betydelse för en
allt större rutinisering är den teknologiska utvecklingen. En av de viktigaste
nya teknikerna var videotekniken, som ersatte traditionell filmning och filmklippningsteknik under 1900-talets sista decennier. Videoband och videokameror innebar, dels att band kunde återanvändas och återspelas otaliga
gånger, samtidigt som utrustning för video är mer komplex. Teknologin har
inneburit behov av rollspecialister och också ökat koordina-tionsbehovet i
nyhetsrummet, eftersom utrustningen är dyr och en knapp resurs. En rigid
schemaläggning minimerar samtidigt utrustningens möjligheter till flexibel
användning. Idag är det ju digitaliseringen av medieutvecklingen och Internet
som är den senaste tekniska utvecklingen.
2.3.1.2. Effekter av konsultverksamhet
Den tredje faktorn som påskyndat rutiniseringen är att externa konsulter
anlitas. Bantz och medarbetare hävdar att konsulternas arbete och rekommendationer driver nyheter i riktning mot en allt större standardisering. I
undersökningen hävdades att man kunde känna igen en stations konsult bara
genom att studera den visuella stilen i nyhetssändningen. Konsulterna kunde
rekommendera vissa visuella tekniker eller stilar, och i sändning noterades
en operativ regel om nyhetsinslagens längd som varierade mellan 75
till 105 sekunder. Reportrar och fotografer gjorde därmed inte längre filmer, och tenderade att undvika inslag som inte kunde illustreras
med en film, eftersom risken var stor att dessa skulle exkluderas. Konsulterna bidrog också till mobiliteten mellan stationer genom att förmedla
videofilmer av medarbetare, vilket innebar att arbetsgivare kunde se filmer av potentiella anställda enkelt och snabbt.
Inom BBC beskriver Burns (1977) att externa konsulter för första gången
anlitades under 1960-talets slut. Det var McKinsey-gruppen, som fick
uppdraget, och vars rekommendationer gick i linje med vad som var vanligt under 1960-talet i stort för industriella organisationer. Gamla avdelning58

ar och service-funktioner blev ”produktavdelningar”, och det finansiella
ansvaret tillkom de tre cheferna för dessa. Varje program måste produceras
inom en inramad budget. Kostnadseffektivisering eftersträvades, och den
nya strategin var ”korporativ”. Finansiellt ansvar delegerades skenbart
nedåt, men makten försköts istället uppåt i hierarkin. McKinsey-gruppen
medverkade också förutom till att införa en korporativ strategi, till att
utveckla planeringssystemet för program, som förvandlades från konventionell programplanering till kontinuerliga produktionslinjer som kunde göras förutsägbara i termer av produktionssystemet. Och för det tredje, medverkade McKinsey-gruppens rekommendationer till en konstruktion av ett
ledningssystem, som kunde sköta både planeringssystemet och den kostnadsplanering som är förbunden med etermediaproduktion. Planeringen
skedde också på längre sikt, i femårs-cykler.
Burns beskriver organisationen som en process genom vilken individer
kan producera, och som en struktur som allokerar individer till specifika
delar av den totala uppgiften. Organisationen är en manusförfattare för roller
i vilka individer blir moraliskt engagerade. Den administrativa strukturen
före McKinsey reflekterade och såg till att den organisatoriska processen och
strukturen kompletterade varann. Medan televisionsproduktionens ökade
komplexitet krävde större engagemang från yrkesgrupper inom BBC, så blev
följden av McKinsey-gruppens ekonomiska prioritet och ledningskontroll att
arbetsförhållandena blev mindre varaktiga, frivilliga och personliga och mer
ad hoc. Arbetsförhållanden blev mer ”depersonaliserade” och funktionella i
förhållande till hur det varit tidigare. Den främsta förändringen mellan 1963
och 1973 var, enligt Burns, nedbrytningen av institu-tioner för social interaktion mellan en mängd människor inbegripna i programproduktion, i själva
verket oförutsedda konsekvenser, som inte varit ledningens intention. Det
var ett nätverk av interpersonella relationer som eroderades under tiden fram
till 1973, och som blev följden av ”new managerialism” och av professionalismen.
2.3.1.3. Fabriksmetaforen för nyhetsproduktion
Bantz och medarbetare noterar i sin observationsstudie över TV-nyheters
rutinisering som en fjärde faktor i rutiniseringsprocessen att nyhetsproduktionens profit blivit en viktigare faktor, som gjorde att ledningen visade ett
större intresse för publiksiffror och liknande. Vid TV-stationen visade sig
detta genom att nyhetskonsulter rapporterade till stationens chef. Den
femte faktorn som Bantz nämner hade att göra med en syn på nyheter som
produkter, vilket innebar organisatorisk begränsning och anpassning. Emfasen låg på tekniskt uniforma, visuellt sofistikerade, lättförståeliga, snabba,
personorienterade stories som producerats på kortast möjliga tid.
Detta betyder att organisationen beror av en väldefinierad uppgiftsstruktur, rollspecialisering, snabbhet, personalens utbytbarhet och gemensamma konceptioner om hur produkten skall se ut. Författarna föreslår att
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den funktionalistiska principen för slutlig likhet mellan produkter kan
appliceras (från Stinchcombe 1968, ”equifinality”). Organisationen strävar
efter att hålla deadlines, men också att presentera en bra produkt, vilket
gör rutiniseringsansträngningarna större i regleringen av den organisatoriska aktiviteten.
Resultatet av detta resonemang blir att Bantz och medarbetare hävdar att
fabriksmetaforen, och en strävan att öka rutiniserbarheten, är passande
för TV-stationen, men eftersom undersökningsobjektet är en lokal TVstation reserverar de sig vad gäller generaliserbarheten. Författarna föreslår en modell med ett mixat löpande band, med större bitar i uppgiftsstrukturen än den traditionella, Taylorska bilden av det löpande bandet. ”Bitarna” är relaterade direkt till arbetarnas del av arbetsprocessen, och en reporter har därmed en större ”bit” av processen än filmklipparen, och ansvar och
förpliktelser varierar mellan medarbetarna. Författarna påpekar att denna
organisationsform för nyheter är i motsatsställning till synen på journalisten som professionell, och också att den går emot nyhetsjournalisternas
värdering av autonomi och självbestämmande:
”Despite argument for news-workers professionalism, the task distribution of the television news organization we observed shared more characteristics of a factory than it did the characteristics of a professional organization”.
Ett helt annat perspektiv på program-produktion beskriver James Etttema (1982). Han beskriver hur en TV-produktion för barn förhandlas fram i ett konsortium med olika intressegrupper i Public Broadcasting Service. Serien hade ett public service-uppdrag, dvs skulle
kunna användas både i undervisning, och också sändas som underhållning.
De olika intressen som representerades i konsortiet var dels producenten,
dels rådgivande lärare och masskommunikationsforskare. Ettema beskriver
förloppet med hjälp av Graham Allison's (1971) modell av organisatorisk politik, ursprungligen ämnad för ”förhandlings-spel” i regeringsbyråkratier, och inkluderade fyra nyckelbegrepp. Det första är ”players-inposition”, de som innehar positioner som medger dem att spela, exempelvis
ledningens funktionärer. I denna studie var producent, lärare och masskommunikationsforskare alla ”spelare med en position”. I medieorganisationer i övrigt kan ”players-in-position” exemplifieras med reportrar, utgivare, författare, producenter eller ledning. Positionen i en organisation är
relaterad till en utveckling av en speciell ”orientering” till organisatoriska frågor: ”Where you stand depends on where you sit”. Det andra
nyckelbegreppet är alltså ”stakes and stands” för dessa spelare, spelares
insatser och ståndpunkter. Det tredje begreppet i Allison's modell är makt.
Det fjärde begreppet är ”action channels”, dvs reglerade medel för att ta till
handling i frågor som syftar till att strukturera och reglera förhandlingsspel. I medieorganisationer kan dessa vara kontakter mellan författare och
producenter angående manuskript, konferenser, arbetsluncher etc.
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Ettema beskriver hur budskap i massmedier undersökts genom tre begreppsliga linser. En lins har fokuserats på attribut och aktiviteter hos
individuell mediapersonal. Denna lins avslöjar form, innehåll och budskaps
mening som en konsekvens av individuellt arbete. Med denna lins för ögonen, skriver Ettema, skulle man kunna exemplifiera med den första pilotfilmen som gjordes i uppdraget och presenterades för konsortiet, och som
var producentens förslag och manus, och som avspeglade producentens initiala ekonomiska synsätt på produktionen, kortare segment med plats för
reklam. En annan lins har fokuserats på medieorganisationers produktionsrutiner, och ser form, innehåll etc som ett resultat av begränsningar för
dessa rutiner. Den tredje linsen fokuseras på konflikt inom och mellan mediaorganisationer, och ser budskap som kompromisslösningen i förhandling
mellan organisationer och individer. Producentens första förslag till pilotfilm reviderades genom utbildarnas krav på användbarhet i undervisningen.
När det slutliga resultatet förhandlats fram, dvs man var överens om filmens olika delar, var producenten och utbildarna ”players- in-position” med
olika insatser och ståndpunkter. De var orienterade mot olika referenssystem
(televisionsproduktion och
undervisningsrutiner).
Makten föreföll
ojämn, producenten var den tongivande, men utbildarna var inte maktlösa. ”Action channel” var de möten där resultatet förhandlades fram. De
olika förslagen till pilot-filmer kan ses som ett pussel, där den första
lösningen var producentens lösning på pusslet. Det andra när forskare och
utbildare introducerat barnens och publikens krav samt tryckt på ”public
service”-avsikten. Den tredje piloten blev en lösning där alla spelare satsat och var nöjda med det förhandlade resultatet i ett organisatoriskt system som både begränsade och vägledde.

2.3.2. INTERNA RELATIONER - INTERN KONTROLL
2.3.2.0. Ledningen och de professionella
2.3.2.1. Byråkrati och profession
Det är svårt att komma in på ledningsrelaterade frågor utan att på något sätt
konceptualisera en byråkrati, eftersom de flesta ledningsfunktioner sker i
en byråkrati. Jag hade tänkt använda mig av Magali Sarfatti Larsons
(1977) professionsteori för ändamålet, och hennes syn på relationer mellan professionalism och byråkrati. Enligt Sarfatti Larson tillhör professioners och byråkratins framväxt samma historiska matrix, och de konsoliderades båda under tidigt 1900-tal som distinkta, men inte desto mindre komplementära former för arbetsorganisation. I USA, där traditionella statusgivande institutioner varit fragmenterade eller svaga, innebar uppkomsten av
stora byråkratiska organisationer under 1800-talets slut en ny kontext av
resurser. Byråkratins tillväxt hjälpte också det professionella projektet,
dvs professionaliserings-rörelsen för vissa eller nya yrken med anspråk på
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status, expertis och materiella belöningar, att hävda marknadskontroll och
de professionellas anspråk hade tidigare svårt att ge resultat, och denna
legitimitet var en svårare uppgift att erövra än att få statlig sanktion för
marknadsmonopol (11). Ett skifte i den dominerande ideologin, och med
vetenskapen som det dominerande systemet för kognitiv och ideologisk
validering, och uppkomsten av ”scientific management”-ideologier
gav emellertid experter denna legitimitet. De nya specialiteternas allt större
professionella legitimitet gav också upphov till en ny form av stratifiering. De professionella aspirationerna hävdades till stor del av en urban
medelklass, med en identitet i utbildningssystemet och moderna, byråkratiserade arbetsmiljöer. Den professionella socialisationen börjar i en byråkratiserad institution, universitetet, vars specifika mönster för arbetsorganisation influerat kunskapsproducerande och kunskapsutnyttjande industrier,
dvs i stort sett hela ekonomin. Sarfatti Larson beskriver med två yrken, skollärare och socialarbetare, hur det professionella projektet medierades genom
den byråkratiska organisationen. Å ena sidan stimulerar byråkratisering
anspråk på expertis, å andra sidan tenderar sökandet efter externt sanktionerad expertis för aspirerande professioner att subtrahera från den
makt som är inherent i en byråkratisk hierarki. Sarfatti Larson skriver:
“The 'dual ladder' (...) is one of the means by which organizations seek to
incorporate their professional staff and to avoid the conflicts that could arise
if the staff's technical competence and performance did not receive any rewards. As shown in one of the most studied cases of professionals in organizations, industry needs, precisely, the creativity of its research scientists”
(Sarfatti Larson 1977, s 193, Kornhauser, Markson 1960).

Också Margaret Gallagher (1982) menar att det inte behöver råda ett motsatsförhållande i medieorganisationer mellan den professionelle och den
professionella organisationen, som tidigare forskning hävdat. Den professionella organisationen står emellan kreatören och publiken och kan fungera som ett ”skydd”. I egenskap av anställd i organisationen så kan ett precist förhållande till publiken undvika närmare definition. Den byråkratiska
organisationen kan alltså ha en dubbel funktion, som reglerande och integrerande i organisationen, men som också tillåter autonomi. Gallagher menar att en polarisering av ”kreativitet” och ”den industriella processen” är
olycklig, eftersom det totala sammanhanget är mer komplext. Gallagher
menar också att systemet inom BBC, att vid tveksamma beslut om åtgärder
alltid referera uppåt till överordnade (”upwards referral”, se också Burns
1977) fungerade som ett skydd och som ett svar på attack utifrån.
Tom Burns (1977) beskriver hur BBC:s dubbla struktur i en administrativ
och en struktur för programproduktion institutionaliserades tidigt. Kontrollen
koncentrerades efter en omorganisation 1935 i Director General-funktionen,
som John Reith innehade, och i ett triumvirat med Controller of Administ62

ration, dvs den administrativa strukturens chef, och Controller of Output,
dvs chefen för programproduktionen, som ledning. På detta sätt blev principen för en separation mellan administration och programproduktion formaliserad eller med Asa Briggs ord en ”article of faith”, eller en ”bekväm illusion” om administrationen som en hjälp åt programpersonalen, som därmed ”avlastades” från ansvar, och därmed också från makt. Briggs går
emellertid så långt att han kallar det administrativa sekretariatet ”policemen of the system”. Alldeles under John Reith skapades alltså en dubbel
hierarki, och båda sågs som kontrollsystem för Director General att manipulera.
Burns frågar sig varför 1930-talets organisatoriska misstag kunde överleva en hel generation. Organisationens ideologi var konsensus och kontroll.
Det kunde låta på detta sätt:
”The BBC is the Corporation and can only be thought of by the listener as
individual. It has many voices, but one mouth. It can speak in many styles,
but the variety is due to the difference of subject matter and must not betray
any inconsistency of treatment” (Burns 1977, s 26).

2.3.2.2. Kontroll och konflikt
30 år senare, 1963, när Burns genomfört den första serien av intervjuer hade
situationen förändrats, men Burns förbjöds att publicera resultaten. Fler grenar hade växt ut på det organisatoriska trädet, och fackföreningsrörelser hade
trätt in i BBC. Administrationens auktoritära karaktär hade bleknat, och produktionen sågs mer som ”the real job”. Men om en medarbetare inte fick
konsensus på sin egen nivå måste ärendet gå direkt till toppen. Burns konstaterar att BBC var en ovanligt segmenterad organisation vid sidan av den
dubbla hierarki i en administrativ och program- producerande struktur. Interna konflikter och motsättningar förekom med olika synsätt på programproduktionens syfte. 1963 fanns konflikter mellan intressegrupper och dessa
hade att göra med olika synsätt på etermediers funktion, mellan journalister
och producenter som försvarade olika professionella ideologier, exempelvis
en syn på massmediers uppgift att presentera ”ett balanserat program”, en
”samhällets spegel”-syn och neo-Reithianer, dvs en mer patriarkalisk syn i
förhållande till publiken. 1973, när Burns genomförde den andra serien av
intervjuer, hade de interna konflikterna ändrat natur.
Det var tio år tidigare mer en fråga om att framhålla den egna avdelningen, medan konfrontationslinjen 1973 i högre grad var mellan ”professionella” och ledningen. De senare var icke desto mindre agenter för ”new managerialism”, trots att de var exprofessionella. Det fanns 1973 en starkare
känsla av ledningskontroll, trots att en hel del inte kände ledningspersonerna till utseendet. Den nya ledningen hade vunnit finansiell kontroll, och
Output och ”den administrativa byråkratin” var nu integrerade, men hade i
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processen förlorat förtroendet från och kontakten med sektioner av personalen. När missnöje eller kritik kom till ledningens kännedom förklarade denna
detta i termer av blockerad kommunikation eller kommunikationsstörningar,
vilket Burns beskriver som en välkänd variant av ett klassiskt ”self-confident
trick”. I BBC för övrigt är dock den traditionella tendensen mot en positiv
kontroll, vilket innebär en tonvikt på hög standard och översyn av utföranden snarare än en auktoritär och närsynt granskning. Tendensen mot segmentering gjorde att behoven av en apparat för handling och beslut växte,
och för att etablera dess legitimitet. Den grundläggande principen var anpassning-ledning genom samtycke, och formella beslut togs genom en fyrdelad konsultativ procedur.
2.3.2.3. Kommittéers reglerande och kontrollerande funktion
Den första proceduren var formella kommittéer, som tjänade två syften.
Dels som rituella erkännanden och bevis på deltagande och samarbete, och
dels genom att information kan spridas genom nätverket genom dem. Den
andra proceduren var kommittéer och möten av mer tillfälligt slag och för
ad hoc-syften, och som uppsökte all information som är relevant för uppgiften. Den tredje proceduren var arbetskonsultation, som faller någonstans
mellan ovan nämnda kategorier, vilket gäller exempelvis ”upwards referral”. Den fjärde proceduren var ett anpassningssystem, en typ av försäkring
mot misstag.
Även i den övriga litteraturen beskrivs kommittéernas funktion som kontrollerande och koordinerande organ. I Cantor's studie (1971) utövade exempelvis networks-ledningen kontroll genom att ha en kontaktman på
”story”-konferenserna. Alla manuskript måste vidare godkännas av en
”network censor”. De flesta idéer kom vidare till genom kommittéer och s k
”brainstorming” i kommersiell television. I Bantz och medarbetares studie
(1980) fungerade det dagliga ”story meeting”, möten mellan ledning och
berörda journalister, som ett reglerande organ för idéer om tidningens innehåll, och beskrivs också som begränsande därför att det gav journalister
mindre möjlighet till egna idéer och uppslag, och kommitténs beslut delegerades efter mötet genom att skrivas upp på en lista. Författarna anmärker:
“Like the 'big board' in manufacturing plants, the story board functioned to
inform personnel of their task that day” (s 55).
Men få kontrollsystem fungerar helt friktionsfritt, och personal uppträder inte heller alltid som lydiga söndagsskoleelever i förhållande till ledningen. Burns (1977) noterade exempelvis reaktioner hos medarbetare som
inte var i konsensus med ledningen, och inte accepterade frustration. De
kunde driva sin egen linje, vilket dock kanske inte var flertalet, men denna
rebellverksamhet väckte beundran när den förekom, dock inte hos ledningen
som kunde isolera personal med argument som att det rörde sig om ”aging
staff” eller ”extinct volcano”. Av rebellerna kunde ett motsystem byggas
upp, där saker hanterades fortare och utan inblandning. Systemet arbetade i
64

opposition till den formella strukturen, och regler bröts i förhoppning om att
det som hände skulle passera obemärkt nivåerna ovanför, och i förhoppning
om kollegers stöd. Burns förklarar detta på följande sätt:
“What matters organisationally is when the frictions themselves
are aligned with structural divisions - between departments, between management and staff, and between categories of staff. In this case, structural division of the organisation (...) present people with a system which they
themselves must organise in their favour, or lose out” (s 274).

Också Cantor (1971) noterade att en grupp av TV-producenter, de som
ursprungligen varit manusförfattare, hade dolda, men ändlösa bataljer med
networks-ledningen, när de ville förmedla sociala budskap eller hade distinkta åsikter om innehållet. Burns (1977) noterade att ledningen inom
BBC var positivt inställd till intern konkurrens, och ogillade inte rivalitet
mellan avdelningar. Detta underlättar, enligt Burns, för den högre ledningen
som förvandlas från att vara strategisk planerare till att bli domare eller
medlare, och från plikten att informera organisationen, och ansvar för att
initiera planer och formulera val kan delegeras nedåt. Burns konstaterar
också att det i BBC fanns en balans mellan ledningsstruktur och organisatorisk process som var viktigare än i de flesta organisationer, där båda anpassas i samma system, dvs inom ledningsstrukturen. Faktum är att BBC under 1950- och 1960-talet varit mest effektivt när nätverket av arbetsförhållande genom den organisatoriska processen varit dominerande i jämförelse med när ledningsstrukturen och dess kontroll varit det, skriver Burns.
2.3.2.4. ”Inspirations-strategier” och produktionsprocessens
standardisering
Pekurny (1982) konstaterar, i likhet med andra, att när organisationer opererar i turbulenta omgivningar och oförutsägbara miljöer i en ickerutiniserad produktionsprocess, tenderar ledningen att använda sig av ”inspirations-strategier”, dvs att fatta beslut på oanalyserad erfarenhet, intuition eller gissningar. Sarfatti Larson (1977) anger två aspekter av teknologin
som särskilt relevanta för den organisatoriska strukturen. Dessa aspekter på
teknologi är, för det första, ”antalet exceptionella fall som man möter i arbetet” (på en skala från ett högt antal till ett lågt), och för det andra ”den sökprocess som tar vid när individer handlar, när ett exceptionellt fall uppträder”:
”While all search processes are non-routine, we can conceive of a
scale from analyzable to un-analyzable problems, which call, respectively, on 'logic' and 'systematic and analytical' search procedures, or on unanalyzed experience and intuition, chance or guesswork” (Perrow i Sarfatti Larson 1977, s 197).
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Det sistnämnda har alltså noterats som utmärkande för massmediaproduktion.
Även då teknologin är som mest standardiserad och rutiniserad intervenerar experter då och då, men de typiska interventionerna är oftast engångstillfällen. Ju mindre uniform eller möjlig att analysera produktionsprocessen
är, desto mer regelbunden eller kontinuerlig intervention, och experter tilllåts därför autonoma val eller omdömen. Handlingsfrihet och makt är två
komponenter av kontroll, som i sig är en av de centrala dimensionerna i
uppgiftsstrukturen. Den andra är koordination, som kan uppnås genom planering eller feedback. ”Makten” väljer autonomt mellan mål och strategier.
Safatti Larson hänvisar till Bendix, som ser rutinisering av produktionen,
budgetreglering, arbetskategorisering etc som medel att reducera utövandet
av handlingsfrihet för underordnade, men också en motsatt tendens i användningen av standardiserade procedurer som åtföljer byråkratiseringen,
nämligen en ökning av delegering från auktoriteter. Distinktionen mellan
makt och handlingsfrihet klargör skillnaden mellan experters och ledningens
autonomi.
Kontroll över handlingsfriheten kan genomföras på två sätt. Genom att
försäkra sig om lojalitet genom utveckling av organisatorisk moral och lojalitet, eller genom externa socialisationskällor för socialisationsprocessen,
vilket i vårt samhälle tenderar att vara professionella institutioner. Professionaliseringen gör alltså användningen av handlingsfriheten förutsägbar. Sarfatti Larson skriver:
”There need be no basic conflict between the professional expectation of autonomy at work and large-scale bureaucratic organizations which create, by
their technology, areas of discretion - Unless, of course, professionals are
more interested in power than in autonomy of technique. Power, in an organization, coincides with the higher autonomy of management” (s 198)

2.3.2.5. Organisatorisk integration enligt Sarfatti Larson - ett exempel
Jag skall nedan kort redogöra för Sarfatti Larsons beskrivning av organisatorisk integration, vilket gäller generellt och för andra professioner och professionella organisationer, kanske mest därför att utvecklingen påminner
om BBC:s, som den beskrivs av Burns (1977).
Mest kapabla att använda experter förefaller industriella företag
vara inom en monopolistisk sektor och Alfred Chandler Jr visade att de
mest dynamiska och administrativt flexibla av dem oberoende kom fram till
samma organisatoriska innovation. De svarade med en multi-avdelningsstruktur (läs segmenterad organisation), dvs en intern diversifiering, i respons på en framväxt av multipla marknader. Dessa firmor var också beroende av experter för de nya ledningsfunktionerna, och experter för att utveckla adekvat information både vad gällde ”produktmiljön” och det interna produktionssystemet, och för att tolka informationen och vägleda de
66

policy-bringande instrumentet som skulle agera (jämför McKinseygruppen). Experter behövdes också i forskning, utveckling och marknadsundersökningar (läs publikundersökningar), vilket i dessa företag blev integrerade delar av produktionen, och huvudsakliga organ för att koordinera
produktion och marknad. De industrier som var mest expertberoende var
också de första som fann strukturella medel för att integrera den utbildade
arbetskraften. Man kan anta att decentralisering och delegation av auktoritet innebar att professionalismen blev medlet att hindra missbruk av handlingsfrihet, och de stora koncernerna var också mycket riktigt mycket generöst inställda till standardiserad professionalism, dvs lättplacerade universitetsexaminerade (ny personal rekryterades gärna från elituniversiteten Oxford och Cambridge). Monopolkapitalismens kärnenheter visar starka
strukturella affiniteter med experter och professionalism, som förefaller ersätta byråkratisk kontroll i en multiavdelningsstruktur. I beroende av
experter bidrog jättekorporationerna till den diffusion av expertideologin
(journalistiska ideologier) och dess materiella sanktioner genom den effektivitet de medförde för produktionsprocessen.

2.3.3. Svensk, tidigare forskning
2.3.3.1. Tidningar som organisationer
Lars Engwall (1978) analyserar interna, men också externa, organisatoriska relationer i Newspapers as organizations för dels svenska, men
också utländska tidningar. Undersökningskategorier är personal, teknologi och omgivning, och dessa behandlar konfliktområden respektive
integrationsmekanismer. För personal urskiljer Engwall huvudsakligen fyra
grupper: redaktörer, nyhetspersonal, ekonomipersonal och teknisk personal.
Teknologier kan vara operationella, som utrustning och arbetsflödets sekvenser, materiella som är annat eller kunskap. Kännetecknande för teknologin inom en tidning är en kort produktionscykel, variationer i input, dvs
inkommande nyhetstelegram och liknande, samt en kedja av uppgifter som
måste integreras. I omgivningen är fyra grupper av särskild relevans: kunder, annonsörer och externa källor för resurser.
Kundgruppen består av två slags kunder, annonsörer och läsare, och där
annonsörerna står för lejonparten av intäkterna. Externa källor för resurser
är grupper som förser tidningen med olika slags finansiellt ”input”, banker,
ägare eller delägare, och regering och stat ifråga om subventioner
samt leverantörer av materiella tjänster. Organisatoriskt behandlar Engwall
tidningar ur fyra aspekter; de gäller flöde, teknologi, allokering och publicering. Vad gäller flödet skiljer Engwall på insamling, behandling, reproduktion och distribution. För var och en av aspekterna ovan urskiljer
Engwall integrationsmekanismer. För flödet är dessa ”buffering”, exempelvis lagring av ”tidlöst” material för ”händelsefattiga” perioder som
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veckoslut, semestrar etc, ”leveling” som deadlines, ”forecasting”, planering, och ”rationing”, prioritering av visst material, prioritet för annonser. När de tre första processerna inte skyddar den tekniska kärnan från
ekonomiska fluktuationer återstår ”rationing”.
Vad gäller teknologi-aspekten är integrations-mekanismer förhandlingar och diskussioner rörande ny teknologi. Kritiskt är att välja rätt tidpunkt
för implementering av ny teknologi. Aktuellt för decennier under sent
1900-tal har varit varm- respektive kallpress, offset-teknik och ökad grad
av datorisering. Demarkationsproblem vad gäller gränser för olika typer av
arbetsuppgifter har förekommit, och ny teknologi är också dyrbar. I Engwalls undersökning löste sig hotet om arbetslöshet till stor del genom ”naturlig avgång” och omplacering.
Engwalls tredje aspekt var allokering av resurser, och Engwall nämner
budgetkvoter, finansiella resurser, anställda och utrymme (i tidningen). 1924-1946 var tryckning den största andelen av budget, men denna
har sjunkit och det redaktionella kontoret lägger istället beslag på den
största biten av resurserna i svenska tidningar. Inkomster från cirkulation
(dvs. försäljning) respektive från annonsörer är ungefär i proportionen 40 %
respektive 60 %, med en tendens till ökning från annonsörers del av det finansiella inflödet under 1970-talet. Vad gäller resursallokeringen för större
tidningar till den tekniska, ekonomiska och journalistiska gruppen är den
strax över 30 % för var och en av grupperna. För mindre tidningar finns en
tendens till större allokering av resurser till journalister på bekostnad av de övriga. Vad gäller utrymmet har tidningar blivit tjockare med
tiden. För Engwalls 14 svenska tidningar var fördelningen ungefär 70 %
redaktionellt material och nyheter och 30 % annonser, och större tidningar hade i genomsnitt något större andel annonser än mindre.
För den fjärde aspekten, publicering, föreslår Engwall integrationsmekanismer som externa regler, selektiv rekrytering och socialisation. Om
externa regler brutits i samband med publicering, prövar exempelvis Pressombudsmannen, men en privatperson har svårt att få rätt i en process mot en
tidning, och organisationer har större påtryckningsmöjligheter. Internationellt sett finns skillnader, och ett angränsande fält är frågan om tryckfrihet.
Selektiv rekrytering är en annan teknik som används i organisationer, och
som innebär anställning eller kontrakt med personer som delar de normer
och värden som är förhärskande i organisationen. I detta sammanhang
kommer Engwall in på att en ökad professionalisering skett vad gäller
tidningar. Organisatoriskt innebär detta att en ökning av regler som kommer
från omgivningen har skett, och professionella organisationer brukar ha
en begränsad horisontell och vertikal differentiering. Men i denna aspekt,
konstaterar Engwall, är tidningar avvikande, och Engwall urskiljer istället
en hög grad av differentiering. Socialisationsmekanismer, som Engwall
nämner, är en typ av lärlingskap, dvs interaktion med erfarna journalister,
redaktionella sammanträden och konferenser samt redaktionella ”revide68

ringar”, dvs redigering och steg i hierarkin i en ”gatekeeper”-kedja.
Engwall skriver om de två svenska tidningar han jämfört:
”But, comparing the two newspapers as well as newspapers in general, it is astonishing how similar the products are. The differences are
more a question of to what extent various types of news items are presented
than of whether they should be presented. This is a sign that the different
checks on publication have worked, particularly the external rules of the
games and socialization in addition, the competition often implies something of a game of follow-the-leader” (Engwall 1978, s 241).
Den dominerande deltagaren är den största tidningen, dvs den som har
den största cirkulationen eller de största annonsintäkterna. Sådan dominans
har lett till mindre tidningars nedläggning och större tidningars oligopol.
Detta är den s k ”teorin om upplagespiralen”, som ledde till att staten införde subventioner under 1960-talet, och Engwall konstaterar att subventionerna motverkade tidningarnas affärsorientering. Subventionerna hade en politisk motivering i att tidningar med olika politisk inriktning skall samexistera.
Engwall (1978) jämförde också organisationsstrukturen, ägande och beslutsformer för amerikanska, engelska och franska tidningar, och konstaterar
att de har olika komplicerade strukturer, och olika grad av vertikal eller horisontell struktur. Tidningar är inte sällan delar av större kommunikationskonglomerat. Engwall nämner kort ägandets betydelse och hänvisar till
Tingstens tes om att olika typer av ägande ger olika typer av produkter.
Engwall konstaterar att en förskjutning i inflytande skett från ägare till ledning, men ändå att ägare har ett förhållandevis stort inflytande, och i synnerhet när det gäller små företag så har ägarinflytandet viktiga återverkningar på
företagets operationer.
Pfeffer & Salancik (1978) för en diskussion om tre roller för ledningen,
symbolisk, responsiv och kontrollerande, och beskriver dessa på följande
sätt:
”The three roles of management - symbolic, responsive and discretionary differ in the way organizational constraint and action are related. In the symbolic role, actions are unrelated to constraint (...) In the responsive role, organizational actions are developed in the response to the demands from environment (...) In the discretionary role, constraints and environments are managed to suit the interests of the organization” (s 262-3).

Man skulle kanske kunna beskriva den första rollen, den symboliska, som
den mest ”maktlösa”, men inte helt säkert så, om det exempelvis rör sig om
en ägare, den ”responsiva” rollen som defensiv i förhållande till omgivningen, men inte nödvändigtvis svag inom organisationen, och den kontrollerande, som den förmedlande och ”mäktigaste” rollen, också i förhållande till
omgivningen. Möjligen har förhållandet mellan förhållandet mellan ägare
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och ledning differentierats, så att ägare i högre utsträckning har en symbolisk
roll.
2.3.3.2. Organisatorisk drift
Lars Engwall (1986) har i en annan undersökning undersökt en svensk socialdemokratisk tidning och dess förändring över tiden. Organisatorisk drift är
“a movement from the early goals toward other goals which have stronger
support from the environment” (s 328). Tidningen var Värmlands Folkblad,
och den hade i seklets början stora svårigheter att överleva. Engwall anser att
den förändrats från en försvarare av en politisk syn till ett allmänt företag.
Det är i en konkurrens med i första hand borgerliga konkurrenter, med en
flera gånger högre cirkulation, som den organisatoriska driften har skett, och
som förändrat tidningens policy. Vad gäller tidningens fördelning i innehåll
på olika områden visar Värmlands Folkblad samma fluktuationer över tiden
som den borgerliga konkurrenten. Ekonomiska problem gjorde att ett
centralt holding-bolag bildades för socialdemokratiska tidningar under 1930talet av socialdemokratiska partiet och LO. Detta innebar en mer affärsmässig syn på tidningarnas drift (dvs skötsel). I slutet av 1960-talet infördes subventioner till förmån för den svagare konkurrenten. Engwall frågar sig om
organisatorisk drift inte är oundviklig för tidningar som inte har kommersiella mål i en affärsorienterad miljö. 1960-talets subventioner var viktiga för
tidningens överlevnad och har hindrat den organisatoriska driften mot ökad
kommersialism. Men en professionalisering av journalister har också bidragit till utvecklingen.

2.4. DEN PROFESSIONELLE I ORGANISATIONEN
2.4.1. Professionsforskningen och journalisters
professionalisering
2.4.1.1. Vad är en profession?
Det finns en dubbel osäkerhet vad gäller journalister, och producenter, som
en yrkesgrupp av professionella. Kopplingen till professionsforskningen är
inte självklar, och man har föreslagit journalister som semi-professionella.
Jag skall nedan kort beskriva några karaktäristika för professionsforskningen, för att sedan beskriva journalisters ökade grad av professionalisering genom journalistutbildningens institutionalisering de senaste decennierna.
Professionsforskningen kännetecknas av konkurrerande paradigm, där
det inte ens råder enighet om vilka de professionella är, och hur de bör definieras, och där ”klassiska professioner” som läkarens eller advokatens
ofta utgjort modell eller idealtyp. Det är i synnerhet när sent professio-
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naliserade yrken skall karaktäriseras som tvivlen uppstår, och journalistyrket tillhör just dessa, och typologier eller teorier om professionens
egenskaper passar inte. Journalister betraktas som ett yrke, som visserligen
är en profession men långt från de klassiska professionernas idealtyp, med
status-inkonsistens och -osäkerhet, och kanske är journalistyrket
hellre en ”semi-profession” (från Etzioni, se Windahl 1975).
Historiskt sett har professionsforskningen utvecklats ur funktionalismen, och Carr-Saunders ”Herbert Spencer Lecture” i Oxford 1928 räknas till de första systematiska studierna. Talcott Parsons menade att ett av de
mer utmärkande dragen för det moderna samhället är framväxten av en
grupp professionella, och Parsons karaktäriserar dem genom sina dikotomiserade mönster-variabler i verksamheter som kännetecknas av neutralitet,
universalism, kollektivitet, med en funktionellt specifik relation till kunskaps- eller arbetsobjektet, och med en förvärvad kompetens. Vetenskap,
profession, industri och byråkrati bildar en integrerad enhet som driver
samhället framåt. Robert Merton har utformat de berömda ”funktionella imperativen” CUDOS-normerna, som utmärker vetenskapligt professionella, nämligen Communism, Universalism, Disinterestedness, Organized
Scepticism (Brante 1987).
Millersons (1964) kriterier kan nämnas för urskiljandet av professioner:
1. Färdigheter grundade i teoretisk kunskap.
2. Utbildning och träning i dessa färdigheter.
3. Examina som garanti för kompetens.
4. Handlingsetik för yrkesintegriteten.
5. Utfärdande av tjänster för det allmännas bästa.
6. Yrkessammanslutning som organiserar medlemmarna.
Goode (i Gesser 1985, s 244) tillägger följande:
7. Gemensam identitet och värderingar.
8. En fackterminologi eller ett gemensamt språk som kan vara svårförståeligt (för oinvigda).
Det funktionalistiska paradigmets professionella är alltså en autonom och
självutvecklande institution, med intern kontroll, eftersom endast kolleger
kan bedöma den professionelles arbete, och med altruistiska medlemmar, som för samhällsutvecklingen vidare, och därför bör belönas
med materiella belöningar och prestige. Kritiker av det funktionalistiska
paradigmet har menat att det är ideologiskt, och innehåller helt eller delvis en professionernas ideologi, modellerad på de klassiska professionerna i
en vetenskaplig språkdräkt, bl a Magali Sarfatti Larson (1977).
För den nyweberianska professionsforskningen, av senare datum, är begreppet ”stängning” centralt. Weber använde begreppet för att beteckna
samhällsgruppers monopolisering av möjligheter. Genom historien finns
exempel på stängningar, dvs en grupps maximering av egna belöningar
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genom utestängning av andra, som ståndens, exempelvis adelns privilegier,
och andra attribut har varit socialt ursprung, kön, ras, kast, religion, inkomst eller kunskap. Nyweberianerna ser historien som en serie uteslutningar i form av stängningar och reaktioner på dessa, dvs revolter, vilket
leder till nya ”öppningar” och nya inhägnader. Nya grupper rycker åt sig
privilegier och stadfäster nya ”stängningar”. De två centrala aktionerna är
enligt Frank Parkin (1979), uteslutning, makt riktad nedåt, och usurpation,
makt riktad uppåt. En avgörande uteslutningsstrategi är utbildning, och
Weber kallade strategin att ”ta patent” på ett yrke. Detta ger upphov till
nya definitioner av professioner, där organisationen ses som en strategioch kontrollmekanism, där stängning nedåt är central. Noel och Jose Parry
(1977) definierar professionalism som en strategi för att kontrollera ett
yrke, i vilket kolleger upprättar ett system av självstyre och begränsar rekryteringen genom kontroll av utbildning, träning och kvalificering (Brante
1987). Magali Sarfatti Larson's (1977) professionsforskning är explicit
marxistisk, men Sarfatti Larson's analys är inte långt ifrån den nyweberianska. Brante (1987) ser exempelvis inte nyweberiansk professionsteori (med representanter som Frank Parkin och Randall Collins) och
marxistisk professions-teori (som Magali Sarfatti Larsons) som polemiska
alternativ. Det nyweberianska synsättet är också i allians med det marxistiska i kritiken mot det funktionalistiska professions-paradigmet.
Magali Sarfatti Larson (1977) inledde sin studie om professionalismens
uppkomst med frågan vad det är i professionens attribut
som kompenserar för maktlöshet, underordning och låg lön. Arkitektanställda med låg status vägrade att gå med i fackföreningar med hänvisning till att det var ”oprofessionellt”, dvs det befarades att detta skulle
sänka yrkets status ytterligare. I de flesta fall svarar samhällsvetenskapare att professionen innefattar särskild kunskap förenad med centrala värden och behov i det sociala systemet, som gör att professioner belönas.
Den kognitiva dimensionen gäller kunskap och teknik, den normativa professionellas service-orientering och etik, vilket ger dem privilegiet självreglering, den evaluativa dimensionen jämför dem med andra yrken med
betoning på autonomi och prestige. En kombination av dessa dimensioner
utmärker professionen, och de ”professionella” samhällenas medlemmar
delar identitet, personligt engagemang, intressen och andra lojaliteter. Dessa ”samhällen” kännetecknas av professionella organisationer,
föreningar, skolor och administrerade etiska koder, och hur mycket av
professionellt ”samhälle” som existerar utan dessa är oklart, men dessa institutionella verksamheter kännetecknar yrken som ”härmar” professioner
(Wilensky 1964). Professioner har dock inte klara avgränsningar gentemot
andra yrken, och det krävs en lång och specialiserad träning, samt en teoretisk bas, men Eliot Friedson har påpekat att det inte har definierats hur lång,
hur teoretisk, och hur specialiserad träningen skall vara, eftersom all utbildning tar en del tid, är något specialiserad och involverar försök till gene72

raliseringar. Service-orienteringen är än mer problematisk, att individuella professioner är mer ”etiska” har aldrig empiriskt visats.
Slutligen, att professioner har hög prestige är sant, men de har lägre rang
än positioner för institutionell makt, som exempelvis politiska positioner.
Sarfatti Larson skriver:
“In this process, particular groups of people attempt to negotiate the boundaries of an area in the social division of labour and establish their own control
over it. Persuasion tends to be typically directed to the outside - that is, to the
relevant elites, the potential public or publics, and the political authorities.
Conflict and struggle around who shall be included or excluded mark the
process of internal unification of a profession” (s xii).

Professioners interna stratifiering är annorlunda än arbetsmarknaden för
mindre kvalificerade arbetare. Magali Sarfatti Larson hävdar att denna distans från arbetarklassen troligen är den största likheten professioner emellan. Denna diversifiering förklarar troligen delvis svårigheterna med att
sammanfatta alla professioner i en typologi eller teori giltig för alla. Brante
(1987) beskriver hur den funktionalistiska professionsforskningen misslyckats med att få empiriska resultat i överensstämmelse med teorin. Studier har
exempelvis gett den organiserade brottsligheten höga värden på de flesta
professionsvariabler. Ingenjörsyrket har kallats för ”den misslyckade professionen” därför att det dåligt passar in i valda typologier. I detta avseende
liknar professions-forskningens problematik amatörsnickarens problem, när
han ska göra bordet eller stolen lägre.
Windahl (1975) har undersökt svenska journalister och deras grad av kollektiv och individuell professionalisering med resultat som inte är entydiga.
Windahl använde följande professions-variabler: inställningen till och omfattningen av utbildning, relationer till klientel, inställning till autonomi,
förekomsten av etisk uppförandekod och professionella organisationers roll.
Windahl fann exempelvis att de lägst utbildade hade en högre grad av professionell orientering, vilket ges en tolkning som en kompensation för brist
på utbildning. Journalisten var osäker på sin status och ”semi-professionell”
och betecknade sig själv som likvärdig ungefär lärare och liknande tjänstemän. Publikorienteringen föreföll starkare än förväntat och en lika stor kategori angav läsare som referensgrupp, som kolleger. Det Svenska Journalistförbundet, SJF, fyllde flera funktioner som en professionell organisation
kunde förväntas fylla. SJF strävade i viss mån efter autonomi, var i viss mening selektiv i rekryteringen av medlemmar och press-kortet kunde ses som
ett certifikat eller ha liknande typ av användning, men SJF's kontroll över
medlemmarna var liten. De yrkesetiska reglerna gällde främst förhållandet
till källor.
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Journalisterna var förhållandevis lojala med sina tidningar och SJF befinner sig inte heller på konfrontationskurs med arbetsgivarsidan utan samarbetade istället i organ som Pressens Opinionsnämnd. Windahl konstaterar dock
att yrket genomgått en professionaliseringsprocess.
Sammanfattningsvis så svävar professioner ovanför arbetarklassen, men
de låter sig svårligen behandlas som en fraktion eller del av en klass. Gemensamt är dock att de för en kamp för sin egen autonomi i förhållande till
den institutionella makten, och professionaliserings-rörelsen är ett sätt att
maximera fördelar. Vissa yrken som läkarens och advokatens genomgick en
lyckosam professionaliseringsprocess i slutet av 1800-talet. Socialarbetaren
och ingenjören professionaliserades senare och inte lika framgångsrikt. Men
i exempelvis det f d sovjetiska samhället var elektroingenjören bland de yrken som hade högst status bland professioner, och läkarens fanns längre ned
(Johnson 1991). Journalister och TV-producenter är en sent professionaliserad grupp, som exempelvis Magali Sarfatti Larson beskriver som yrkesgrupper som ”med svårighet” professionaliserats, tillsammans med exempelvis konstnärer. Eftersom utbildningen och utbildningsfrågor är centralt i
professionaliserings-rörelsen, skall jag under nästa rubrik ta upp några analoga utvecklingsrörelser för andra professioner, och sedan journalist-yrkets
utbildningshistoria i Sverige.
2.4.1.2. Professionella organisationers betydelse
Under 1900-talets första decennier ökade tidskriftsutgivningen och cirkulationen kraftigt. Journalistyrket var mer av ett arbetarklassyrke och journalister kallades nedsättande för ”murvel”. Weber beskrev journalisterna som
ett slags pariakast (Windahl 1975, Lagercrantz DsU 1987). Journalisternas
professionaliseringsrörelse efter andra världskriget är troligen en global
företeelse, eller åtminstone en gemensam trend för Västvärlden. Bagdikian (1973-74) beskriver för amerikanska förhållanden hur efterkrigstidens utveckling resulterade i en ny generation av journalister med medelklassursprung, social medvetenhet och collegeutbildning, och detta orsakade generationsmotsättningar i förhållande till de äldre, självlärda journalisterna. Genom den nya generationens inflöde och fackföreningsaktivitet
ökade lönen och arbetstryggheten förbättrades också. Watergate orsakades av denna nya generation av journalister.
För svenska förhållanden är den äldsta professionella organisationen för
journalister Publicistklubben, PK, som grundades 1874 och som är ”den
samfällda representationen för press, radio och television i deras etiska och
kulturella strävanden” (Windahl 1975, PK:s årsbok 1973, s 136). En stor
del av den svenska journalistkåren stod dock utanför PK. Svenska Journalistförbundet, SJF, bildades 1901. Medlemsutvecklingen var under
första hälften av seklet svag och först 1935 hade man 1000 medlemmar.
Under 1970-talets mitt var antalet medlemmar ca 7800 och andelen anslutna journalister var hög.
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Den juridiska professionens utveckling visar liknande drag som läkaryrkets utveckling till profession. Båda är s k ”konsultations-professioner”,
och kallas för de klassiska professionerna. De brukar utgöra kardinalexempel för professioner, så också i 1987 års svenska journalistutredning, där journalistyrket jämfördes. I USA bildades 1878 det amerikanska advokatsamfundet American Bar Association, ABA, som hade som
mål striktare standards och att stävja vad de såg som oprofessionellt beteende. 1873 föddes ett nytt yrke då den första ”assistant professor” utnämndes vid Harvard Law School, dvs en akademisk profession separerad från och utan bakgrund i juridisk praktik. Systerorganisationen Association of American Law School bildades 1900 och efter 1907 fick endast
skolor med treårsprogram medlemmar antagna. AALS uteslöt gradvis
kvällsstuderanden, och i ansträngningarna att uppgradera professionen betonades alltmer en rasistisk bias som uttrycktes explicit. Den undersökning,
som var advokatkårens motsvarighet till Flexner-rapporten leddes av Alfred Z Reed, som dock kontroversiellt rekommenderade hjälp åt de fattiga
skolorna istället för exklusion. Reed föreslog därmed en institutionalisering
av vad som redan existerade, en differentierad juridisk utbildning, och föreslog att de skulle ses som supplement snarare än rivaler. 1920 nåddes en
kompromiss som etablerade universitetsskolornas ledarskap, och två
års collegeutbildning sattes som inträdeskrav. Kvällsskolorna skulle tolereras under förutsättning att de erbjöd ett fyraårsprogram. Professionaliseringsansträngningarna hade resulterat i de juridiska skolorna som center
för produktionen av producenter.
2.4.1.3. Journalistyrkets utbildningshistoria i Sverige
Den svenska journalistkåren utmärks av just en differentierad utbildning,
där utbildningen under första hälften av 1900-talet i hög utsträckning skett
genom praktik, s k aspirant-tjänstgöring, dvs inom redaktionerna på respektive tidning. Högskoleformen föregicks av institut, som bildades under 1950-talets slut. Parallellt existerar också folkhögskoleutbildningar och
kortare kurser.
Redan 1907 föreslog Svenska Journalistförbundet, SJF, att journalistskolor skulle inrättas, vilket inte gav något resultat. 1921 tillsattes av Tidningsutgivareföreningen, Publicistklubben och Svenska Journalistförbundet
en kommitté för journalisternas vidareutbildning, och vars förslag inte heller
förverkligades. Samma instanser rekommenderade i 1944 års journalistutbildningskommitté kortare utbildningar. 1948 skapades vid Göteborgs högskola möjligheter att ta en fil kand-examen med inriktning på journalistyrket.
Den första journalistkursen anordnades 1946-47 vid Göteborgs högskola och undervisningen omfattade 100 timmar teori varvat med praktik.
1947 startade Poppius journalistskola i Stockholm. Med början år 1946
anordnade TU, PK och SJF i samarbete med Stockholms Högskola fortbildningskurser för journalister. På förslag av en kommitté tillsatt av
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samma instanser bildades i Stockholm ett Journalistinstitut (JI) år 1959.
Journalistinstitutet skulle svara för journalistisk grundutbildning och var
organiserat som en stiftelse och understött av pressens organisationer, Sveriges Radio, enskilda företag och ett visst statsunderstöd. Kurstiden var två
terminer och inträdeskraven studentexamen och minst tre månaders journalistpraktik. Ca 30 elever per år utexaminerades.
1960 tillsatte ecklesiastikministern KNUFF-utredningen som bl a ägnade
sig åt journalistutbildningen. Kommittén konstaterade att akademiker och
andra personer med högre utbildning utgjorde en relativt liten andel av den
totala journalistkåren. Med hänsyn till ett behov man ansågs föreligga,
att alltmer komplicerade samhällsförhållanden skulle göra kraven på journalisters kunskapsnivå större, rekommenderades goda kunskaper i första
hand i statskunskap, eftersom de flesta journalister kommer i kontakt
med offentlig förvaltning, organisationer, opinionsbildare etc. Kommitténs betänkande ledde fram till ett förslag om statligt övertagande av Journalistinstitutet i Stockholm och ett nytt journalistinstitut i Göteborg. En
ettårig utbildning föreslogs och antagningskraven skulle vara minst fyra
akademiska betyg, varav två i statskunskap, dels svensk studentexamen
samt för båda kategorierna minst sex månaders journalistpraktik. Lämpligheten för journalistyrket skulle prövas med vissa psyko-tekniska test. Testförfarandet tillämpades också vid den andra vågen av TV-producenter
som anställdes vid TV2-starten 1969. 1965 utvärderades utbildningen.
Det framkom att utbildningen var för kort och i syfte att förbättra utbildningen skulle journalistinstituten ombildas till två-åriga journalisthögskolor, vilket formellt skedde 1 juli 1967. Arbetsmarknadssituationen krävde
också en utökning av utbildningskapaciteten till 120 elever per högskola
och år. Ett nytt antagningssystem blev nödvändigt i och med för-praktikens
avskaffande, och där tidigare studentbetyg och liknande inte spelat största
rollen (SOU 1975:25, JuBu, DsU 1987:10).
”Journalisthögskolornas unika antagningssystem passade emellertid inte in i
utbildningsbyråkraternas och de centrala myndigheternas likriktningsmönster (...) Nu är både förpraktiken och utvalsprövningen med sina journalistiska inslag borta. Kontakterna mellan skola och en betydande del av journalistisk yrkesverksamhet har försämrats” (Ehne, DsU 1987:10, s 4).

2.4.1.4. Svenska professionaliseringssträvanden
1973 konstaterade statsmakternas utvärderare återigen att journalistutbildningen led av uppenbara brister i den samhällsorienterade undervisningen, och journalistutbildnings-kommittén (SOU 1975:25, JuBu) hade i uppdrag att utvärdera journalistutbildningen. En förlängning med en termin rekommenderades, som dock inte förverkligades. Fler förslag om en
förlängd utbildning kom under 1980-talet i riktning mot en ökad akademisering av journalistyrket. I Alternativ journalistutbildning (UHÄ-rapport
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1983:21) föreslogs 1983 att en ettårig journalistutbildning skulle erbjudas
högskoleutbildning med motsvarande fil kand-examen, och också att journalistutbildningen skulle bli treårig. UHÄ:s förslag togs då inte upp i budgetpropositionen. En arbetsgrupp bestående av bl a den dåvarande rektorn
för Journalisthögskolan i Stockholm Lars Furhoff presenterade i maj 1984
ett förslag till en treårig utbildning, där man konstaterade att den språkliga
undervisningen, samhällsorienteringen, radio- och TV-undervisningen,
forskningsanknytningen m m var otillräcklig (12). Arbetsgruppens förslag
stannade dock inom universitetsorganisationen. En departementspromemoria
1985 föreslog också en treårig utbildning. Promemorian beskriver en svag
journalistkår som ett hot, som är lätt att politiskt förleda och manipulera.
Hälften av journalisterna som söker till FOJO, Fortbildningen för journalister, saknar utbildning, menar Christer Isaksson (DsU 1987:10), som
föreslår en differentierad utbildning i block med möjlighet för många grupper av journalister till utbildning och vidareutbildning. Isakssons förslag
strävar egentligen efter en ökad professionalisering eller möjlighet till den
för hela journalistkåren. Handläggningen av ärendet fullföljdes emellertid
inte.
Utredaren i SOU 1987:50 konstaterar att kritiken mot en otillräcklig
och för kort utbildning känns igen, och att dess tyngdpunkt förflyttas från
ett område till ett annat. Reparerar man brister på ett område uppstår brister
på ett annat. Dock måste högskolans uppgifter vara att ge eleverna den
grundläggande utbildningen, men tidningar skiljer sig åt och exempelvis
journalistiska redigeringspraktiker växlar från en redaktion till en annan. SOU 1987:50 gör en klar åtskillnad mellan journalistens roll och informatörens, och högskolan måste enligt denna förebygga att yrkesrollerna inte sammanblandas till förväxling. Något överraskande konstateras
att ”Journalistens yrke kräver ingen bestämd formell utbildning av utövaren” (SOU 1987:50, s 83). Utredningen kan sägas slå fast att journalistyrket inte är en profession som läkarens eller advokatens, som utgör exempel.
Vidare föreslår utredaren att journalistnormer skall utvecklas inom medierna själva, som har ett ansvar. Och vad gäller journalistutbildningen skall: ”
(...) de studerande lära sig huvudreglerna såsom svenskarna en gång fick
lära sig Luthers katekes med förklaringar” (SOU 1987:50, s 84).
Jag hade inte möjlighet att ta del i hela utredningen, men i de lästa avsnitten hänvisar man till inom-redaktionell skolning på respektive arbetsplats
istället för en förlängd högskoleutbildning. Professionaliseringssträvandena
kom från journalistiskt håll, TU, PJK eller SJF eller exempelvis från Journalisthögskolans dåvarande rektor Lars Furhoff, som ansåg att den professionella ideologin var det enda realistiska alternativet om man vill se
massmedier som något annat än etablissemangets språkrör. Det verkade
som om SOU-texten var skriven i syfte att motverka professionaliseringssträvandena. Konsultationsprofessionerna utgör exempel, journalister behöver ingen formell utbildning, och grundläggande undervisningsprinci77

per liknas vid principer för husförhör i 1800-talets bonde-Sverige. Men
utvecklingen är inte entydig. Under början av 1990-talet hade masskommunikationsforskningen alltmer institutionaliserats och differentierats från
andra moder-vetenskaper, med det manifesta uttrycket i inrättandet av nya
professurer. Jag skall inte behandla detta mer här, eftersom framställningen
då mer glider över på masskommunikation som vetenskap.

2.4.2. Mediepersonal som professionella
2.4.2.1. Strukturella element för en framgångsrik professionalisering
Magali Sarfatti Larson (1977) anger följande strukturella element som mest
betydelsefulla för en framgångsrik process av professionskontroll över en
relevant marknad.
1. Tjänstens eller varans natur. Ju mer framträdande, universell och mindre
synlig tjänsten är, desto mer fördelaktig är professionens situation. Man kan
konstatera att både journalisters och producenters arbete är i hög grad synligt, kanske den mest offentliga eller offentliggörande verksamhet
som finns överhuvudtaget.
2. Marknadstyp. Ju mindre konkurrens, desto mer framgångsrik, men
också större tendens till monopolisering ju mer konkurrens. Ju mindre
beroende marknaden är av kapital och varumarknader, desto fördelaktigare för professionen. Här kan man konstatera att det är skillnad mellan exempelvis tidningsjournalister och TV-producenter, där de senare
inom TV-monopolet saknat betydande konkurrenter fram till satellit-TV:s
spridning under 1980-talet.
3. Klientelets typ. Ju mer ”universellt” och ju mindre organiserat klientel, desto mer fördelaktigt för professionen. Man kan konstatera, med
publik och läsare som klientel, att dessa inte är det minsta organiserade.
Med en syn på annonsörer som klientel, som är fallet för de flesta tidningar,
konstaterar man en betydligt mäktigare grupp.
4. Den kognitiva basen. Ju mer standardiserad och väldefinierad, ju mer den
tillåter ”bra” och ”synliga” resultat, desto fler möjligheter till en framgångsrik inbrytning av professionen. I korthet, ju mer vetenskaplig kognitiv bas,
desto fördelaktigare situation för professionen. För journalister och producenter kan man föreslå ett hantverkskunnande istället, som dock är en initierad kunskap, som inte är tillgänglig för en bred allmänhet. Journalistinstitutens förvandling till Journalisthögskolor var ett manifest uttryck i denna riktning.
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5. ”Produktionen av producenterna”. Ju mer institutionaliserade former och
ju mer standardiserad process, desto fördelaktigare för professionen. Se
punkt 4 ovan.
6. Maktrelationer. Ju mer oberoende den professionella marknaden är från
andra marknader, desto bättre för professionen, och desto mer tenderar staten
att skydda allmänheten från mindre professionella, dvs konkurrenter. Tidningar är inte oberoende av andra marknader. Genom TV-monopolet skyddades TV-producenter som yrkesgrupp från konkurrens, men satellitkonkurrensen har, dels givit upphov till alternativa arbetsmarknader,
dels subtraherat från TV-producenters höga grad av exklusivitet. En TVproducent kunde tidigare endast vara en TV-producent inom Sveriges Radio-koncernen. Sarfatti Larson skriver också, vilket kan tyckas möjligt att
applicera: “Although a powerful sponsoring elite appears to be a favourable
condition, in itself it can produce a secure but dependent situation for the
professions” (s 48).
7. Affiniteten till en dominerande ideologi. Ju mer en professions särskilda
ideologi sammanfaller med dominerande ideologiska strukturer, desto
mer fördelaktigt för professionen. Här är situationen mer komplex. I journalistiska ideologier uttrycks journalistikens funktion att kritiskt bevaka
statsmakten, och pressen har kallats för den tredje eller fjärde statsmakten (i
de anglosaxiska länderna, se exempelvis Burns 1977), dvs med en roll
som likställts regering och riksdag, senat eller kongress. Men, som beskrivs nedan av exempelvis Tuchman (1978) eller Fishman (1982), så tjänar journalistisk ideologi och professionalism också som en legitimering
av rådande maktstrukturer, på många sätt som många hävdat att den parlamentariska demokratin gör.
Man kan sammanfattningsvis konstatera att medieprofessionerna i synnerhet saknat den institutionaliserade, kognitiva basen och att ”varan”, programmen eller artiklarna, inte kan göras svårtillgängliga för insyn och
övervakning. Graden av konkurrens skiftar, och klientelet är i hög grad oorganiserat, som patienter eller advokatkårens klientel, om man med klientel avser publik eller läsare. Eliot Friedson konstaterar att en professions
auktoritet är som högst när antalet medlemmar är litet i förhållande till
efterfrågan och när klientelet är oorganiserat. Men få professioner
kan, liksom medicinen, räkna med en obegränsad efterfrågan, och av
denna orsak söker de flesta professioner nå en institutionaliserad marknad,
som fungerar genom regler, både formella och informella, som ersätter de
individuella preferensernas roll. Universitetet är det bästa medlet för rättfärdigande av anspråk på en institutionell marknad och monopolisering på en
universitetsnivå medför ett inbyggt legitimitetsmonopol i termer av kognitiv överlägsenhet. Journalist- och producentyrket gick i denna riktning i och
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med journalistinstitutens och -högskolornas uppkomst, men monopol
på verksamheten förekommer inte. Det finns inga institutionaliserade kurser
i TV-produktion som ämne vid universitet och högskolor i likhet med exempelvis datavetenskap eller pedagogik. Samtidigt är journalisthögskolorna lika starkt selektiva vid antagningen som läkarutbildningen.
2.4.2.2. Professionella indikationer och professionell anpassning
Windahl (1975) föreslår ett ”gradualistiskt” synsätt på professioner hämtat från Abrahamson (1971). Detta innebär att alla yrken kan ses som mer
eller mindre professionaliserade och kan placeras på ett kontinuum, i vars
ena ände yrken finns med låg utbildning, färre etiska regler o s v, medan i
den andra änden yrken finns med t ex stark teoretisk bas, etiska regler och
kårkänsla. Journalisten befinner sig en bit från denna, och läkare och advokater brukar ses som de mest ”professionella” professionerna eller idealtypen.
Sarfatti Larson (1977) beskriver hur senare sociologiska analyser modifierat tidigare approach, som postulerade en inherent konflikt mellan byråkratiska och professionella sätt för arbetsorganisation. Två typer av antaganden är underlag för denna förmodade konflikt. Det första gäller en
idealiserad bild av ”den fria professionen”. Den andra är härledd från den
Weberianska byråkratimodellen. Konflikten mellan profession och byråkrati
var orienterad runt ”den professionella autonomin”. Enligt Sarfatti Larson
är de emellertid komplementära. Också andra författare som Burns (1977)
och Gallagher (1982) beskriver hur byråkratin binder medarbetare,
men också avlastar och skyddar. Professioner är kollektivt separerade från lekmän genom en otillgänglig eller ”tyst” kunskap lika mycket
som genom en explicit expertis. Professioner hävdar det unika i individuella
kapaciteter, till skillnad från fackföreningars kollektiva förhandlingsideal.
Denna individualism är en av faktorerna till att professionalismen
ter sig ”antibyråkratisk” både för en allmänhet och för samhällsvetare. Den
förklarar också varför professioner relativt framgångsrikt lyckats översätta
ett ”serviceideal” i ideologiska försäkringar om individuellt ointresse eller
opartiskhet, och en obestämd eller ”tyst” kunskap till unik talang eller begåvning. Detta skiljer, enligt Sarfatti Larson, byråkratier och professioner
åt.
Enligt Cantor (1971) uppstår konflikter mellan TV-producenter och
networks-byråkratin som påminner om dem som rapporterats för
andra grupper, som vetenskapare eller andra professionella. Cantor skriver: “(...) to please the network the producer must subordinate his own obligation to his artistic discipline, which he might perceive as freedom to
produce technically consistent or creative film or to produce controversial
stories” (s 120).
Dilemmat gäller alltså graden av individualitet och dess uttryck eller undertryckande kontra organisationens mål, där de senare är överbestämda de
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individuella. Jag skall under nästa rubrik gå in på de första studierna som
gjordes av journalister i massmediaorganisationer, för att sedan komma
in på den etnometodologiska, fenomenologiskt inriktade traditionens syn
på professionalismen, dess begränsningar och implikationer.

2.4.3. Gatekeepingtraditionen och en fenomenologisk syn på
nyhetsproduktion
2.4.3.1. Från Mr Gates till 'gatekeeping'
'Gatekeeper'-studiernas klassiska pionjärarbete är David Manning White's
(1950) “The gate-keeper: a case study in the selection of news”, där han
prövade Kurt Lewin's 'gatekeeper'-begrepp på nyheter. Manning White bad
Mr Gates, som undersökningssubjektet kallades, att skriva upp skäl för
att exkludera eller inkludera nyheter bland inkommande telegram, och
fann att bl a politiska skäl för uteslutning skedde i 18 av 423 fall. Mr Gates
var tvungen att förkasta åtta inslag för varje story som bereddes plats i
tidningen. Manning White konstaterade besviket ett 'gatekeeper'- bias,
och eftersom Mr Gates medgav att politisk hållning påverkade hans
omdöme fick detta Manning White att se nyhetsselektionen som selektiv,
och baserad på ”grindvaktens” egna erfarenheter, attityder och värderingar
(Hirsch 1977, Whitney 1982, Schudson 1989). Whitney konstaterar att under en era där ”objektiv” journalistik var norm, var förvåningen inte förvånande, och påpekar att studien både var ahistorisk och ateoretisk. Manning
White valde nivån för en individs samspel med organisatoriska förhållanden, alltså två nivåer.
Både Hirsch (1977) och Dimmick (1978) har förespråkat en integration
mellan masskommunikatörsstudier och analysnivåer. Hirsch skiljer, som
tidigare nämnts, mellan yrkesnivå, organisationsnivå och institutionell nivå.
Dimmick urskiljer åtta nivåer, från intra-individuell till samhällelig, och
förespråkar forskning på flera nivåer samtidigt. Whitney konstaterar i likhet
med andra att masskommunikatörsstudierna har rört sig från individnivån
uppåt till organisatorisk nivå (exempelvis Bailey & Lichty 1972) till institutionella och ibland globala mediasystem (exempelvis Donohue, Tichenor &
Olien 1972). Både Hirsch (1977) och McCombs & Shaw (1977) återvände
till Manning White's studie och menar i båda fallen att studiens resultat
borde tolkas på en högre nivå, på organisatorisk nivå. Hirsch skriver: “We
see that the types and proportions of news stories supplied by the wire service and the types and proportions chosen for the subscribing papers were
virtually identical” (Hirsch 1977, s 22).
Eller med andra ord, bland de inkommande telegrammen gjorde grindvakten en intuitiv och proportionell bedömning och selektion, och andra studier
med manipulation av nyhetstelegrammen visar samma sak. Troligt var att
utgivaren utövade kontroll för att passa de standards som karaktäriserade en
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medelstor tidning med en konservativ läsekrets, och många förklaringar till
varför inslag förkastades var också tekniska eller praktiska av typen ”brist på
utrymme” eller ”överlappande stories”. Hirsch's nytolkning av White's data
innebär att yrkes- och hantverks- samt organisatoriska normer vad gäller
nyheter förklarar mer av variation i nyhetsselektionen än personligt bias.
Hirsch refererar också till studier av Gieber (1964) och Tuchman (1972)
bland andra.
Walter Gieber fann i studien av 16 ”grindvakter” i Wisconsin att alla selekterade nyheter på i stort sett samma sätt, alltså en slutsats i motsats till
Manning White's. Giebers slutsats blev att ”grindvakten” var upptagen med
mekaniska påtryckningar snarare än sociala betydelser, och att hans personliga värderingar sällan kom till uttryck i selektionsprocessen. Han var upptagen med produktionens mål, byråkratiska rutiner och interpersonella relationer i nyhetsrummet (Schudson 1989).
Hirsch (1977) menar att Warren Breed's (1955) klassiska analys kan utgöra en viktig bro mellan förklaringsmässiga nivåer och tolkningar. Breed
undersökte yrkesmässig socialisation av nyckel-reportrar i en studie av social kontroll. Modellen för massmedia-professionella, och 'gatekeepers' som
socialt kontrollerade av ett subtilt belöningssystem, får stöd i senare arbeten över nyhets- och underhållningsorganisationer av exempelvis Cantor
(1971) eller Metz (1975). Hirsch skriver:
“This model of social control also analyzes how the apprenticeship served
by mass media professionals shape their later decisions. In so doing, it is
closely related to the general study of occupational recruitment and socialization for all fields, and not restricted to research on the everyday actions of
mass media organizations and personnel”(s 24).

Breed's studie gav intressanta resultat som senare bekräftas av andra, nämligen att öppna konfrontationer sällan sker. De flesta nyhetsstories utmanar
inte utgivarpolicy, och faller inom kategorin redan valda, samt följer etablerade rutiner och sätt för presentation. Breed pekade på att den interpersonella dynamiken innehöll mekanismer för att reducera reporterns dissonans
mellan ideal och verklighet.
Michael Schudson (1989) presenterar kritik mot 'gatekeeper'metaforen. Termen är fortfarande använd och bekväm, men inte helt adekvat, en metafor för relationen mellan nyhetsorganisationer och nyheter som produkter. Ett problem är att den utelämnar information som blir
sociologiskt orört. Journalisten som ”grindvakt” har en kvantitativ uppgift
och bestämmer endast vilka delar av för-fabricerade nyheter som
skall gå vidare. Situationens komplexitet underskattas. Nyheter väljs inte
bara utan konstrueras. Schudson skriver:
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“The gatekeeper metaphor describes neither this nor the feedback loops in
which generators of information for the press anticipate the criteria of the
gatekeepers in their efforts to get through the gate, like teenagers trying to
figure out how best to talk and look in order to get admitted to X-rated movies or establishments that serve liquor” (s 266).

Schudson påpekar att hela public relations-industrin som uppstod efter första
världskriget, mellan å ena sidan regering och affärsliv, och å andra sidan
journalistiken, vilar på expertis i att veta hur man konstruerar denna övergång. Jag skall under nästa rubrik gå in på den etnometodologiskt inriktade
traditionen som ser nyheter i ljuset av en ”social konstruktion av verkligheten”, i Giebers efterföljd.
Molotch & Lester (1974), Gaye Tuchman (1977, 1978, 1983) och Mark
Fishman (1982) kan räknas till den tradition som tar ett teoretiskt avstamp i
etnometodologiska och fenomenologiska perspektiv samt symbolisk interaktionism. Vad som skiljer dessa studier från andra är ett fokus på implikationer av journalistiska praktiker och journalistisk ideologi. Särskilt behandlas ofta förhållandet till den institutionella makten. Detta perspektiv säger att journalisters rutinmetoder för att producera nyheter konstruerar
en bild eller image av verkligheten, alltså inte en reflektion eller en
distortion av verkligheten, därför att nyheter inte kan täcka vad som finns
därute. ”Några händelser i världen blir offentliga”, skriver Fishman (1982),
”andra döms till glömska som personliga upplevelser för en handfull människor. Massmedier, och i synnerhet nyhetsorganisationer, gör hela skillnaden”.
Molotch & Lester (1974) skiljer mellan ”occurences” och ”events”, i likhet med Tuchman (1977), och det är nyhetsorganisationerna som förvandlar inträffade händelser till nyheter. Nyhetsorganisationernas rutiner, begränsningar, beroendeförhållanden och journalisternas praktiker och professionalism skapar en journalistik och nyhetsrapportering som är biased i
förhållande till politisk, institutionell och ekonomisk makt. Fishman
(1982) påpekar i likhet med Tuchman att det inte är en fråga om journalistens personliga bias. Tuchman (1977) praktiserar i likhet med Fishman
undantag eller avvikelser från journalistiska rutiner, exempelvis redigeringspraktiker, för att belysa hur existerande maktstrukturer förstärks eller hur
byråkratiska rutiner ”repareras” i nyheter. Tuchman har ett resursperspektiv.
De som har mest makt i samhället har också störst tillgång till medierna:
”Organizational and professional practices entail the stratification of access
to the news as a social resource” (Tuchman 1977, s 47)
Nyhetsorganisationens schemaläggning är, enligt Tuchman (1977), en
institutionaliserad aktivitet med ett utspritt nyhetsnät, ett nätverk av kontakter och kontaktkanaler på civil, statlig, nationell och ibland internationell
nivå. Eftersom det finns ett begränsat antal reportrar innehåller nätet
”maskor”, som inte tillåter att vissa typer av händelser fångas upp. Ex83

empel är händelser som genereras av sociala rörelser och gräsrotsorganisationer, som har en mer löslig organisation, med ”kvasilegitimerade” ledare,
och möten och organisatoriskt viktiga beslutsforum äger rum utanför arbetstiden 9-17. Fishman (1980) visade att systemet sträckte sig över en rutinrunda av aktiviteter genom ett litet antal regeringsorgan och myndigheter. Brottsreportagen kunde exempelvis täckas genom polis- och rättsväsen. Lokalpolitiken kunde representeras av händelser i lokalpolitiska kommittéer och andra organ. T o m naturen hade en formellt konstituerad
organisation (U S Forestry Service). Fishman (1982) myntar begreppet ”byråkratiska fas-strukturer” för att beskriva valda händelsers ”karriärer” till
nyheter. För brottsreportage följdes exempelvis faser i den juridiska byråkratin som ”arrestering”, ”preliminära förhör”, ”dom” etc. Fallets process
över i en annan fas, och med källors ökade status, möjliggjorde en uppföljning av nyheter. De byråkratiska fas-strukturerna är inte bara ett tolkningsschema, skriver Fishman, de producerar fallet och för det genom en
sekvens av olika stadier.
Fishman (1982) beskriver också icke-händelser, dvs händelser utanför
de byråkratiska fas-strukturerna som kunde ha varit viktiga nyheter som
allmän information. Det kan vara en oförberedd talare eller en dispyt utanför
agendan i en offentlig diskussion. Fishman beskriver några sådana händelser,
som fick reportrar att lägga ned pennan därför att det skedde ”utanför” de
byråkratiska fas-strukturerna. En kvinna dök upp som oförberedd talare, och berättade om en brutal och obefogad arrestering på ett möte där
ökade anslag till den lokala polisen skulle diskuteras. Vid ett annat tillfälle
ifrågasatte kommittémedlemmar ordförandens auktoritet. Journalister
och de journalistiska praktikerna ”reparerar” de byråkratiska fasstrukturerna genom att se dessa som icke-händelser, dvs inte värda att notera.
Fishman skriver:
“Routine news legitimates the existing political order by disseminating bureaucratic idealizations of the world and by filtering out troublesome perceptions of events (...) What reader of routine news see is normalized bureaucratic work, nothing more nor less than the orderly bureaucratic universe
as it is meant to be and as it is continually trying to be” (Fishman 1982, s
237).

Enligt Tuchman (1978) kan professionalismen och professionella praktiker
ses som ett sätt att inte få kunskap. Tuchman hänvisar till Eliot Friedsons
kritik av Elihu Katz för hans tillämpning av den medicinska modellen för
professionalism. Kommunikatörer har inte den direkta klientorientering som
kännetecknar konsultations-professionerna, dvs läkare och advokater. Journalistiskt professionella och rationella praktiker kan ge missvisande resultat, som tjänar att skapa legitimitet och syftar till att skapa trovärdighet.
Medierna allokerar reportrarna i maktens korridorer, och återger de motsä84

gande åsikterna som presenteras av valda tjänstemän, i en slags ”naiv empiricism” och döljer att grupper förbigås eller underrepresenteras, exempelvis
sociala rörelser, minoriteter etc. Medier behandlar ekonomiska och sociala problem som förtingligade fenomen, något som förstärker auktoritetens legitimitet. Ekonomiska fluktuationer presenteras som om de vore tornados eller jordbävningar, vars mystiska vägar inte kan kontrolleras av
människor. ”Olycksdrabbade” på gatan intervjuas, av arbetslöshet, bostadsbrist etc som en symbolisk representation av mångas belägenhet. Legitimerade representanter intervjuas sedan för att diskutera positiva steg för att
lindra plågan och ges försäkringar om att allt möjligt görs för
att lösa problemet. Nyhetsprofessionalismen koncentrerar sig också på
kontingenta händelser och inte på ämnen eller strukturella aspekter, vilket
begränsar sociala rörelsers och dissidenters tillgång till medier. Ämnesorienterat material tenderar att förkastas som oviktigt. Nyhetsprofessionalismen
manifesteras vidare i visuella stilar som skall skapa trovärdighet, användning av citat, undvikande av distortion som slow eller fast motion (utom i
satirprogram).
Det professionella samarbetet innebär vidare att nyhetsarbetet inramas
på samma sätt. Översyn och validering från kolleger blir ett substitut för en
oberoende och kritisk granskning av händelser och förhindrar journalistisk
reflektion över nyheter som en legitimeringsagentur. Fishman (1982) menar
å sin sida att icke-händelser ses som icke-relevanta, därför att de inte passar
den behandlingsmässiga bas på vilken rutinerna vilar. Att behandla dessa
händelser som nyheter skulle tvinga reportrarna att ifrågasätta sina egna
metoder. Tidspressen, med kontinuerliga deadlines och daglig reproduktion,
tillåter inte heller alternativa grepp, och hindrar journalister från att reflektera över sin verksamhet. Just händelser exkluderade från offentlig insyn
eller belysning är just de händelser som kan utmana de institutioner som
reportrarna är beroende av för sin nyhetsrapportering.
Tuchman (1983) kritiserar också Richard Petersons sekvensmodell. Peterson's kulturproduktions-perspektiv (1976), där han sammanfattar ett antal
studier under denna term, har ett fokus på processer där kulturens element
fabriceras i miljöer där symbolsystem-produktion är verksamhetens kärna.
Produktionsprocesser influerar innehåll, som i sin tur påverkar socialt beteende och struktur, som i sin tur återverkar på produktionsprocessen (Peterson 1976, 1982). Sekvensmodellen finner Tuchman felaktig, därför att den
förutsätter en distinktion mellan bas och överbyggnad, och modellen döljer
kulturella produkters historicitet. Tuchman vill komplettera med fenomenologiska teorier. Det är inte, skriver Tuchman, ett produktionssystem som
producerar innehåll, snarare är innehållet implicit i produktionsprocessen
genom en serie av ramar för exempelvis ”kriminalreportage”, ”krigsnyheter”
etc och där ramarna för nyheter passar sämre för visst innehåll. Kanske är
t o m ramarna, eller gjutformen, viktigare än innehållet (13).
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2.4.4. YRKESROLLS- OCH KARRIÄRVÄGSTRADITIONEN
2.4.4.0. Karriärvägar
2.4.4.1. Universitetets betydelse
Det finns i litteraturen indikationer på att journalister och producenters
väg över universitetet är en generationsfråga (Bagdikian 1973-74, Cantor
1971, Windahl 1975). När den svenska televisionen började sända 1956 rekryterades exempelvis den första generationen av TV-producenter ur kåren
av erfarna journalister från tidningar och Radiotjänst, medan den andra vågen av TV-producenter vid TV 2:s start 1969 rekryterades bland tämligen
nyutexaminerade akademiker utan arbetslivserfarenhet. Senare har hälften av
alla journalister rekryterats till medierna från dem som gått eller går utbildningen vid journalisthögskolorna i Stockholm och Göteborg. Journalisthögskolan är dock att betrakta som en ”elitutbildning”, med ett, som tidigare
nämnts, mycket selektivt antagningsförfarande.
Magali Sarfatti Larson (1977) beskriver universitetet som den mäktigaste selektionsmekanismen, i synnerhet för de konsultativa professionerna,
och de olika enheterna i den högre utbildningens system är arrangerade i ett
system av hierarkisk prestige. Systemet fungerar som en växel i arbetsvärlden, som bestämmer tågens snabbhet och distans. Tågen är olika colleges, universitet och liknande som passagerare kommer till efter att ha
filtrerats genom andra växlar. Sarfatti Larson hänvisar till William Sewell:
“Social selection is most vividly apparent in the transition from high school
to college, but it is operative at every other transition point as well. Those
who overcome the handicap of origin, status or of sex at one level of the system find themselves again disadvantaged in moving on to the next level”
(Sarfatti Larson 1977, s 201).

Skillnaden mellan etablerade och aspirerande professioner är baserad till
stor del på varje professions relation till universitetet. De mest professionella skolorna i medicin, juridik etc adderade prestige till universiteten vid sin
anslutning, medan det för nyare professioner som socialt arbete, stadsplanering, bibliotekskunskap etc var tvärtom. Tidigare har beskrivits hur högskoleanslutningen för journalistutbildningen implementerades under 1960talets slut, och hur den äldre formen av praktikorienterat antagningsförfarande avskaffades. Sarfatti Larson beskriver utbildningssystemet,
med sin prestigehierarki, som en garant för en lämplig socialisation för
varje kohort som skickas ut i arbetsvärlden. Vid grindarna till den professionella världen mottar de professionella minoriteterna som kontrollerar
ett fält inte en odifferentierad massa av rekryter utan en super-filtrerad,
super-klassificerad, specialiserad och hierarkisk kohort. Vad gäller den
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svenska journalistkåren och journalistutbildningen är detta bara till hälften
giltigt eftersom hälften av alla journalister som anställs gått
andra vägar än genom journalisthögskolan.
2.4.4.2. Karriärförväntningar och rekrytering
Magali Sarfatti Larson skriver:
”While biography is looking backwards on one's life, an after-thefact search for order and meaning, career is looking forward, with a sense
of order to come, which depends crucially on the stability of the institutions.
Thus, career closely binds the projected self to organizations or to the professional institutions which insure 'continuity in status in labor market'” (s
229)

Karriärförväntningar är därför en mäktig faktor för konformitet. Wilensky
hänvisar till Mannheim om karriären som ”livsplan” och anmärker att förutbestämda belöningar, långsiktig planering och uppoffringar, viljan att lära
och praktisera, fostrar människor som annars skulle producera en revolt
eller ett tillbakadragande, som skulle kunna hota samhällets stabilitet.
Philip Elliot (1977) konstaterar dock att vad gäller mediekommunikatörens tillhörighet till den sociala eliten, så är det endast de mer
prestigefyllda positionerna i de mest prestigefyllda organisationerna som kan
räknas dit, och där samma bakgrund delas med andra sociala eliter. Jeremy Tunstall (1971) konstaterade att den typiske utrikeskorrespondenten
kom från ett högre medelklasshem, hade utbildning från oberoende skolor
och äldre universitet, en bakgrund som karaktäriserar andra eliter som officerare, de liberala professionerna och de högre skikten av tjänstemannakåren (Stanford & Giddens 1974, Urry & Wakeford 1973). Denna elit är
mest tydlig inom de områden som är mest isolerade från korstrycket mellan populism och kommersialism - BBC, kvalitétspressen, traditionella förlagshus, och kreativt snarare än kommersiellt författarskap. I kontrast till
detta kommer majoriteten av kulturproducenter från ett helt spektrum inom
medelklassen (Boyd-Barrett 1970). Utbildningskvalifikationer kan vara antingen ett minimikrav vid rekrytering till yrket, som inom journalistiken, eller en extra merit, som kan vara till hjälp i karriären, eller också inte,
som i skådespeleri (Peters 1971). Elliot (1977) påstår att inget yrke inom
kulturproduktion har professionaliserats i den utsträckningen att en tidigare period av utbildning och praktik är det första villkoret i konkurrensen.
Man förebådade dock under 1970-talet att aspiranttjänstgöringen skulle
försvinna för svenska förhållanden och ersättas av rekrytering av enbart
journalisthögskoleutbildade, något som inte skedde (Windahl 1975, DsU
1987:10). Producenters och journalisters karriärvägar innebär ofta träning
och praktik inom mindre prestigefyllda sektorer inom industrin, i lokal-
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press eller vid småstadsteatrar. Ibland kan dessa karriärvägar vara informellt kända.
Burns (1977) talar om en ”BBC-typ”, men poängterar att denna inte är
skapad av BBC. Det är snarare så att ledningen söker efter den rätta konstellationen av egenskaper, kunskaper och intressen, även hos de yngsta anställda, som förutom adekvata skolprestationer, också bör uppfylla vissa
andra önskemål. Det kan exempelvis vara önskvärt att en tekniker som anställs också har kulturella intressen, kan spela gitarr, fotograferar eller håller
på med amatörteater. Dessa krav blev snart allmän kunskap bland potentiella
nyrekryterade, och några intervjuade vittnade om att de hade anpassat sina
universitetsstudier och åtaganden efter krav som BBC hade.
Det fanns en distinktion mellan ”karriärister”och ”professionella” med
olika konnotation i olika delar av korporationen i Burns undersökning. Det
var också en skillnad mellan de nyrekryterade som kom från Oxford respektive Cambridge och andra. De beskrevs som mer arroganta och karriärinriktade. ”BBC”-koden refererar till en speciell beteendekod i språk och
uppträdande, som enligt Burns sågs som en resurs och förutsättning för att
inta ledande positioner. Begreppet ”BBC-typ” för tankarna till Pierre Bourdieu's ”habitus”-begrepp (se exempelvis Broady & Palme 1986), som hos
Bourdieu är förankrat i klass. Habitus är en slags klasspecifik läroprocess
eller disposition för klasspecifika färdigheter, i exempelvis språk, uppträdande, intressen och t o m smak. Kultur, och i synnerhet finkultur, är en
klass-socialisationsprocess, som verkar i den kontinuerligt reproducerade
distinktionen mellan klasserna.
2.4.4.3. ”Pseudo-karisma” som arbetsmetod och ”Amtcharisima” som
ofullständig professionalisering
I Burns (1977) undersökning refererar ”BBC-typen” till en speciell beteende-kod. Producentens uppgift är inte bara att få deltagarna i teamet att göra
sitt jobb, utan deras speciella kapaciteter skall utnyttjas i programframställningens hela intresse. Många producenter arbetar därför fram en fiktiv typ av
auktoritet, en ”pseudo-karisma”, som av Burns förklaras på följande sätt:
”Pseudo-charisma (...) denotes the finished explication of one or the other
recognised models of theatrical demeanour and conduct (...) together with
effective devices to achieve emphaty - jokes, host display, and a curiously
common feature, a Cockney, or even a Liverpool accent. All these appurtances of a producer's appropriate persona, are almost consciously donned at the
commencement of a planning meeting or a rehearsal (...)” (s 284).

Sarfatti Larson (1977) å andra sidan beskriver personlig karisma eller individuell talang som överordnat i professionens enhetsfas, men som underordnas med uppkomsten av organisationer med ”professionell” signifikans. ”Amtcharisima” är när individens personliga egenskaper samman88

blandas med den högstatus-position han (eller hon) har. Individuellt geni
och oöverförbara kunskaper verkar vara förenat med kognitiv indeterminism. Denna tillåter sekretess, och kontroll över produktiva färdigheter tenderar att vara i händerna på individuella mästare, som kan välja lärlingar med
vilka de vill dela ”hemligheter”. Detta är mönstret för skrån, enligt sociologerna Jamnons & Peloille, och enligt dem är dialektiken mellan indeterminism och kodifiering centralt. Standardisering tenderar således att ha en demokratisk potential, som reducerar hemlighetsmakeri och indeterminism, och försvaras därför av dem som är uteslutna från yrkesmässiga privilegier som baserar sig på sekretess. En gemensam och klart definierad bas
för
inlärning
är
viktig
för
professionens
förenhetligande,
samt språk och dold kunskap som skiljer professionella från lekmän. De
professioner som inte har en sådan solid bas tenderar att betona manér och
onödig jargong.
2.4.4.4. Journalister och producenters karriärväg
Philip Elliot (1977) konstaterar, i likhet med andra, att en organiserad
och rutiniserad väg till en bestämd karriär bland journalister och andra
kulturproducenter inte finns. Medieproducenter går inte bara från att producera eller uppträda till en administrativ eller exekutiv funktion, de återgår
ibland också till sin tidigare funktion, eller också tar de inte steget överhuvudtaget. Somliga blir en offentlig person, medan andra får ett personligt,
meriterande rykte (en s k ”track record”), som är av betydelse för att få
andra uppdrag. För andra kan kontakter och erfarenheter utgöra en brygga
till andra områden, som politik eller public relations. Det finns inte heller
karriärvägar liknande universitetens, dvs förutsagda och med universalistiska kriterier (som doktors-examen), och istället spelar personliga, partikularistiska kriterier in. Ett informellt nätverk, och ”track records” är avgörande för de möjligheter som finns. Inom televisionen finns ett ordspråk:
“You are only as good as your last shows”.
Karriärvägen för vissa av Cantor's (1971) producenter påminner om Bagdikian's (1973-74) tidiga journalister. Bagdikian skriver:
“Typically, they began as teenage copy boys, learning from their demi-gods
in green eye-shades. If they were aggressive and intelligent they became cub
reporters, usually spending their early months or years as police reporters, at
that time considered a major avenue to daily news and a beneficial introduction to news values and techniques. It also provided a simplistic view of society and a habit of close association with formal power which came to be
seen as a natural reward of their occupation” (s 570-1).

Cantor (1971) fann tre typer av producenter i sitt material. De äldre männen
hade startat sina karriärer före den filmade, kommersiella televisionen, och
hade tränats in i yrket genom ett lärlings- eller gesällsystem, vanligtvis genom arbete i Hollywood-studior eller inom radio networks.
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Utbildning inom film eller kommunikation var en relativt ny företeelse,
och de hade mer blygsamma ursprung och färre hade college-utbildning.
Om de hade college, var det ofta inom orelaterade områden som juridik,
ingenjörsexamen, engelska eller reklam. De började som journalister och
screen-författare, och somliga hade erfarenhet från att uppträda, exempelvis
som hallåman. De var dock mest framgångsrika, och nöjda med den
kommersiella televisionens produktionsvillkor, och såg sin karriär som i
överensstämmelse med dess mål. Detta var alltså en grupp av äldre producenter, de s k ”old-line”-producenterna.
En mellankategori i Cantors studie var de s k ”författarproducenterna”,
som gjort sina karriärer efter andra världskriget. De startade vanligtvis som
script-writers, och var närmare prototypen för producenten. De hade ofta en
utbildningsbakgrund inom reklam, journalism eller inom teatern, men inte
inom film, radio eller television. Andra hade arbetat på teater- eller konstavdelningar på östkusten. Deras karriärmönster var mindre stabila, och de
hade ofta politiskt färgade konflikter med networks, när de ville förmedla
sociala budskap i serier och filmer, inte sällan i form av s k ”coverstories”, dvs en aktuell politisk situation förkläds i exempelvis en historisk
eller annan form. De hade arbetat i olika kommunikationsmedier, exempelvis radio och film, i båda fallen som manusförfattare. De hade ofta toppar och dalar i sina karriärmönster, och de flesta var freelance-författare.
Den yngsta gruppen i Cantor's studie kallades ”filmmakarna”, därför att
deras huvudsakliga, explicita ambition var att producera ”finkulturella”
filmer. Den kommersiella televisionen var endast ett fordon på vägen, med
möjlighet till höga inkomster och kunskaper. Filmmakarna hade växt upp
professionellt med television och film. De hade collegeutbildning inom
teatern, konst, television, kommunikation, journalistik, engelska eller litteratur. De flesta arbetade för en stor, byråkratiskt organiserad studio som
roterade producenter från show till show. Den typiske filmmakaren hade
skrivit i tidningar och hade examen från en filmutbildning. Han hade arbetat som hallåman inom radio eller som copywriter. Han hade mött en kontakt inom televisionen som influerat honom, och startat som postbud,
springpojke eller med redigering (som Bagdikians tidigare generation av
journalister), men samtidigt skrivit manuskript och lämnat dem till ”story”avdelningen. Efter ett telefonsamtal från denna avdelning får han frågan
om han vill skriva synopsis där. Han blir sedan ”story”-analytiker, sedan
chef, därefter biträdande producent, och till sist producent. Att skriva manuskript var således ett sätt att ta sig uppför produktionsstegen. Troligen
var det nödvändigt att ha någon kontakt inom televisionen eller få rekommendationer från lokala skolor. Cantor frågar sig om män från industrin
undervisar studenter och rekryterar favoriter. Cantor skriver om producentyrkets karriärväg: “The role of producer is complicated and as such
demands individuals who possess a variety of skills and knowledge, that
are learned by first filling other roles (...)” (s 77).
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Cantor konstaterar också att producenterna inte hade producentyrket
som mål, och att TV-producenter är en exklusiv yrkesgrupp i en ovanlig
industri. Newcomb & Alley (1982) beskriver en framgångsrik producents
typiska karriärväg. Quinn Martin växte upp i Los Angeles, och hade förebilder inom filmindustrin: Mayer, Warner, Zukor, alltså mäktiga filmproducenter under filmindustrins oligopol. Martins karriärväg har ett nära samband med nätverket ABC:s uppkomst, och han skapade ett eget produktionsbolag för att undkomma hierarkin. Martin lyckades övertala ABC att inte
behöva leverera hela serie-manus för alla episoder, utan endast utkast. Martin anser att producerandet till 75 % är hantverkskunnande och 25 % kreativitet, och tror på organisation: ”You have to know the rules before you
break the rules”.
I ingen av studierna nämnda ovan nämns någon kvinnlig producent, och i
Cantors studie är det troligt att det inte fanns någon. Så är inte fallet idag.
Ulla Abrahamson (1991) konstaterade redan då att mansdominansen var ett
generationsfenomen som höll på att försvinna. Kring 1975 var 32 % av
Sveriges Radio-koncernens 500 producenter kvinnor, och 1989 var motsvarande siffra 43 % av koncernens totalt 750 producenter. I åldrarna under 30 år var kvinnorna i majoritet.

2.4.5. Förhållandet till sekundära publiker
2.4.5.1. Den kommersiella televisionens ”sekundära” publiker
I litteraturen nämns explicit inte så mycket om enskilda producenters och
journalisters relationer till ”sekundära” publiker, och när relationerna nämns
rör det sig om relationer till ledningen. Förhållandet till sponsorer och finansiärer som ”en sekundär publik” är dessutom medierat genom ledningen och
har behandlats ovan. Cantor (1971) beskriver hur denna kontroll dels
går indirekt via networksledningen, och deras anpassning efter annonsörer
och publiksiffror, dels direkt genom att annonsörer utgör en faktisk publik,
som tar ställning till och förhandsvisas pilot-filmer. Men dessa förhållanden
är inte linjära och entydiga av typen annonsörer styr networksledning och
producent. Tidigare forskning har visat att televisionen som populär konstform är motsägelsefull, i några avseenden extremt konservativ, i andra avseenden översensitiv till små förändringar i intellektuellt och socialt klimat.
Producenten vet inte vad som förväntas av honom eller henne från ett år till
ett annat, därför att organisationen själv inte vet. Som tidigare har beskrivits
av Hirsch (1972) är kulturprodukters popularitet svårpredicerade, i synnerhet om omgivningen är turbulent, och också networks-strukturen i USA
påminner om ett oligopol.
Tidigare undersökningar föreslår att kreatörer fattar beslut både om vad
publiken vill ha och vad networksledning, också i deras roll som ombud
för annonsör-intressen, vill ha. Cantor (1971) skriver: “Clearly, the large91

scale production of mass media messages entails a complex organization
that operates in a broad social context of positive and negative pressures.
Which push and pull the mass communicator in various directions with
respect to performance” (s 33).
Andra beskriver TV-producentens frihet som liten vad gäller kontroll
över manus i egenskap av författare. Stories ändras och kanske utan författarens godkännande genom story editor, producenter, regissör och andras
synpunkter. Cantors studie bekräftar. Det förefaller vara frågan om en förhandlingsprocess, i likhet med den som Ettema (1982) beskrev i ett konsortium, men producentens roll i kommersiell television förefaller mer beskuren och villkorssatt av de kommersiella imperativen. Ett hävdande av artistisk integritet i motsatsställning till dessa medför å andra sidan risk för
konflikter, och genom dem arbetslöshet.
2.4.5.2. Public service-televisionens likartade dilemma
När förhållanden inom public service-televisionen beskrivs försvinner annonsörers intressen som en väsentlig del av den ”sekundära publiken”, men
effekterna blir tydliga när kommersiellt finansierad konkurrens uppstår,
som när ITV bröt BBC:s monopol 1954, och under slutet av 1980-talet
i Sverige när alternativa TV- kanaler alltmer reducerade det svenska TVmonopolet, vilket medför en risk för kommersiell drift. Frågan uppstår
då om public service-television alltmer skall profilera sig som ett alternativ i alla avseenden eller tillåtas reklaminkomster för att slagkraftigt kunna
konkurrera (Se exempelvis Blumler et al 1985).
I Burns' (1977) undersökning uppgavs i likhet med vad som ovan beskrivits för kommersiell television, också en kompromiss mellan vad ledningen ville ha och en uppfattning om vad publiken ville ha. Intervjupersoner uppgav exempelvis: “(...) so your judgement is first what interests you
and secondly what interests your superiors, and those two together are going through another judgement which is a corporate idea of what your readers want (...)” (s 201).
Enligt Burns har den serie av konventioner som finns inom BBC utvecklats genom den kollektiva bakgrund de anställda har och att det är
denna som mest bestämmer vilka program som skall produceras. BBC
beskrivs som ”självselekterande”. Burns slår dock fast att BBC är en privat
värld, och en intervjuperson svarar: ”(...) we would say that we're been
broadcasting to the people along the corridor, (i e to editorial and managerial
superiors) not to the people who are listening” (s 200).
De värden som speglas är, inte publikens och inte samhällets, men en
journalisternas Weltanschauung”.
2.4.5.3. Konsten att göra politiker till TV-tittare
Den sekundära publiken utgörs för enskilda producenter och journalister i
första hand av ledning och andra intressen till organisationen relaterade,
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främst finansiärer, men jag skall nedan ge ett exempel på hur ”en sekundär
publik”, bestående av exempelvis beslutsfattande politiker, kunde sättas i
”den primära publikens” position i finansiellt strategiska situationer,
som fallet kan vara exempelvis när en licenshöjning begärts.
Inför licenshöjningen 1989/1990 genomförde den svenska televisionen
en kampanj. Kampanjen bestod av reklamfilmer producerade av ett oberoende produktionsbolag, och vars huvudsakliga budskap var att propagera
för vilket stort utbud Sveriges Radio-koncernen hade för en genomsnittligt
låg licenskostnad per dag. Filmerna beskrev också på ett raljerande sätt vad
man istället kunde göra för samma låga kostnad per dag, och en av filmerna visade en man som om och om igen i ett högt uppskruvat tempo spelade
en landsplåga från 1960-talet, ”popcorn”, på speldosa, istället för att se på
den TV eller lyssna på den radio han inte hade. Det var inte troligt att kampanjens målgrupp var vad den föreföll att vara, den troligen ganska oansenliga del av det svenska folket som inte hade TV eller radio, och som dessutom skulle ha få möjligheter att nås av kampanjens budskap. Den troliga
målgruppen var istället de politiker som skulle fatta beslut om TV-frågan
och licenshöjningen, och som också kunde påminnas om sin egen roll som
publik, samtidigt som kampanjen nådde hela svenska folket. Ironiskt var
också att filmerna hade karaktär av reklamfilm, och en konnotation skulle
kunna vara en anspelning på reklamfinansieringens alternativ till licenshöjningen. Wirén (1986) påpekade exempelvis att det under 1960-talet
fanns interna utredningar om TV-reklamfinansiering, som en ”reservstrategi”. Om ett dåvarande förslag om reklamfinansiering skulle gå igenom ville Sveriges Radio försäkra sig om att det skulle ske i SR:s regi, dvs
inom monopolet. Också Tidningsutgivareföreningen, TU, hade en liknande
”reserv”-strategi om den egna kontrollen, trots att SR, TU och kommunikationsdepartementen var i gemensam allians officiellt mot kommersiell
finansiering.

2.4.6. Förhållandet till kolleger och medarbetare
2.4.6.1. Två värderingssystem i public service-television
I Burns (1977) undersökning var kollegers ”kollektiva representationer” del
av den feedback medarbetare fick på programmen, men inte på ett sådant
sätt att man kan tala om ”kollegiekontroll” eftersom ledningens betydelse
var stor. Individer är, skriver Burns, både medarbetare i ett gemensamt
företag och medlemmar i rivaliserande grupper, som konkurrerar med
varandra om resurser. Förekomsten av korttidskontrakt var ett symptom på
en förändrad situation inom BBC, och när monopolet bröts skedde detta i
mer än ett avseende. En karriär inom BBC var traditionellt ett livstidskontrakt och en säker anställning, medan korttidskontraktet gav möjlighet att
flexibelt placera personal på passande ställen. Det konkurrerande ITV erbjöd
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också en alternativ arbetsmarknad. Burns konstaterar dock att det nästan
verkar vara två slags värderingar förbundna med de två formerna för anställning. Å ena sidan en heltidsanställning i BBC:s institution och tradition,
med frihet från profitorienterade krav, och å andra sidan det värderingssystem som är förbundet med den oberoende professionelle artisten, författaren eller kreatören. Oberoende kreatörer på korttidskontrakt bildar produktionsbolag, och den oberoende har inte samma förhållande till överordnande, där relationen mer får karaktären av uppdrag. Byråkratiska institutionella former som ”upwards referral” är inte heller aktuella. Men även
inom BBC är producenterna isolerade från varandra och absorberade i ett
produktionsteam, men samma sak gäller också för andra specialistgrupper. Det var frågan om ett system av slutna relationer från en avdelning
till en annan. I en svensk undersökning av Windahl (1975) samvarierade
isolering negativt med en referensgruppsorientering till kolleger, och de i
en arbetsgrupp integrerade tenderade att i högre grad ange kolleger som referensgrupp. Graden av kollegieorientering och -kontroll är alltså i ett avseende inte oväntat beroende på tillgången till dessa kollegers omdömen,
och detta i sin tur beror av organisatoriska förhållanden.
Men i Burns undersökning fanns andra mötesplatser utanför arbetskontexten, i restauranger och på klubbar, och andra nätverk var kurser. Freelancing, och kortidskontrakt, kunde alltså vara en möjlighet att söka kontakter
inom industrin, eller bygga vidare på en personlig identitet.
2.4.6.2. Feedback för kommersiella TV-producenter
I Cantors studie (1971) uppgav producenter feedback på olika sätt. Även
de producenter som var medvetna om en liten del av sin publiks reaktioner,
lyssnade på kommentarer från vänner, familj och folk de mötte, mer än rapporter från survey- och marknadsföringsinstitut. I kommersiell television
är enligt Cantor produktionsprocessen delad i två funktioner, som är relaterade. En med avseende på artistiska funktioner, och en annan med avseende på profit och affärsintressen. De profitmaximerande aspekterna av produktionen är mer byråkratiskt organiserade än produktionsprocessen, som är
mer hantverksmässig. Eftersom studien gällde dramaproducenter var den
viktigaste ”andre” freelance-författaren. Det finns formaliserade regler mellan producent och författare, och mellan förbunden Writers
Guild och Motion Pictures and Television Producers Association. Nya
författare eller ”upptäckter” är ovanliga. Författarens rykte eller ”track
record” är viktig. Pekurny (1982) beskriver dock hur track record”syndromet paradoxalt nog kan ge upphov till innovation eller ett gränsöverskridande av traditionella former för serier. Demonproducenter hann inte
med alla sina uppdrag och delegerade serie-avsnitt till yngre förmågor.
Pekurny skriver:
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“A certain amount of inspiration and entrepreneurship is still necessary. If
reliance upon inspirational strategies represents the opportunity for occasional cultural success, it is the sad, yet somewhat sweet, irony of television
that the industry produces these successes despite itself” (s 143).

Producent-författarförhållandet är dock, enligt Cantor, fyllt av konflikt.
Konflikten kan gälla 'screen credit', dvs om producenten skall stå som medförfattare. Vid strejk förväntas dock producenten ”lägga ned pennan” annars hotar uteslutning ur Writer’s Guild. Producers Guild of America är en
yrkesförening som ses som en social klubb, eller t o m ”a lesser God”. De
flesta producenter är också med i Writer’s Guild. Det kan noteras att 'guild'
betyder ”sällskap” eller ”gille”, men också ”skrå”, vilket för tankarna till en
hög grad av exklusivitet eller ”stängning”, eller med andra ord att det mer
är frågan om en professionell organisation än en fackförening.
Producent-regissörförhållandet var inte lika konfliktfyllt och regissören
kontaktades sent. Producenter i kommersiell television ser, enligt Cantor,
författare och regissörer som kolleger, men skådespelare mer som ”barn”
eller ”egendom”. De flesta av producenterna försökte se sina egna serier
med sin familj. Producenterna använde också medierna i ett mer informativt
syfte. Få såg TV-serier för underhållningen skull. 2/3 rapporterade att de såg
serier för att se vad konkurrenterna hade för sig. Detta tittande sker ofta i
början av säsongen eller i mitten, när shower som lagts ned ersätts. De
flesta producenter gick på filmer när de kunde ses som källa för idéer, men
också för att tidigt se nya filmtekniker, och information om inriktningen
och utvecklingen av filmindustrin i världen. Alla producenter medgav att
de läste branschtidningar (som Daily Variety och Hollywood Reporter).
Branschtidningar publicerar listor på shower under produktion, rolllistor, namn på producenter och regissörer, och rykten om shower som ses
som förluster.
Man kan alltså avslutningsvis konstatera att tillgången på kollegers inflytande, genom organisatoriska förhållanden, avgör deras grad av inflytande
eller ”feedback”. Troligtvis utövar dock de professionella organisationerna
ett inomorganisatoriskt inflytande, och korttidskontrakt, sociala klubbar etc ökar möjligheterna.

2.4.7. Förhållandet till publiken
2.4.7.1. Kommersiella producenters klass-dilemma
Både Cantor (1971) och Burns (1977) liksom andra konstaterar en likartad schematisk konception och uppfattning om publiken, för kommersiell
respektive public service-television, hos programmakare. Denna schematiska publiksyn kan dessutom vara i motsättning till resultat från surveys,
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mätningar och marknadsföringsinstitut. Cantors producenter trodde att deras
typiska TV-publik bodde i mindre städer och på landet, och det verkade
råda konsensus om att om en show hade ett format som drog den lantliga eller småstadspubliken, så var chansen för succé större, än om showen
var sofistikerad och ”urban”. Jag tror att detta var en omskrivning för ett
klass-begrepp, eftersom konceptionen faktiskt verkade fungera; dvs chansen
var stor för succé om den nådde en amerikansk arbetarklass, och mindre om
den nådde en mindre, välbärgad medelklass. Många producenter visade stor
förvåning över att deras shower hade höga tittarsiffror i städerna. Detta förklarades ofta genom att tillskriva den urbana befolkningen lantliga drag.
Producenterna kunde beskriva sin publik som lantlig, oavsett var de bodde,
och därmed osofistikerad och outbildad, och publiksynen verkade begränsad
i breda termer och med aggregat av karaktäristika. Producenterna såg det
som omöjligt att förutse om ett program skall dra en publik med särskilda
demografiska karaktäristika. Generellt sett hade producenterna en låg uppfattning om publikens intelligens och urskiljning, men några tillskrev
networks ansvaret för en ”låg nivå” och andra trodde att det fanns en potentiell publik för program på en ”högre nivå”.
2.4.7.2. Professionalismen som försvar
Burns (1977) konstaterar för BBC en likaledes schematisk bild av publiken, och ser den som bl a en konsekvens av en förskjutning från public
service-begreppets etik till professionalismens, där det centrala är kvalitet,
och från att se etermediernas praktik som ett medel till att betrakta den som
dess mål. Den schematiska publiksynen är ett försvar, därför att ansvaret för
förhållandet till publiken förskjuts uppåt. Burns ser publikforskningens konsekvenser mer som en barriär eller barrikad än som en brygga mellan
publik och etermedier:
”Not so much a barrier perhaps, as a barricade, behind which the 'professions' shelter, and cultivate their own professionalism in a decent privacy,
learning the job (...) of managing the relationship between what they did and
the listening, viewing, and paying public (...) to be taken care of by the
management” (s 136).

Det ständiga insisterandet på professionalism inom BBC förefaller å andra
sidan, enligt Burns, att uppstå ur ett behov att skydda sig från den högre
ledningens omdömen. Burns menar att producenternas ignorans inte är arrogans mot publiken utan är en försvarsåtgärd mot en annan outhärdlig
situation. Kritiken mot publikmätningarna är dess begränsande effekt. Ett
plötsligt publikfall kan orsaka att en planerad produktion läggs ned eller
reduceras. För sociologen, skriver Burns, kan det verka som om hela läkaryrket reduceras till bruket av termometer. Detta potentiella hot är ständigt
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närvarande vid varje programproduktion. Vad gäller producenterna själva är
en del av dem nästan ängsligt självkritiska vad gäller programkvalitet.
Också Robinson, Sahin & Davis (1982) ser denna bild av en ”fantompublik” hos journalister som ett självförsvar, ”en grå massa” passar olika
professionella och organisatoriska förhållanden bättre, men som ett försvar
externt riktat:
”The insulation and isolation of bureaucrats from the people they are supposed to serve is a phenomenon widely reported by journalists about other
bureaucracies. But the same phenomenon is likely to hold true for news bureaucracies as well. Altheide & Johnson (1980) have argued that news bureaucracies also create 'bureaucratic propaganda' which serve to legitimize their work and shield it from criticism” (s 174).

Också mina egna erfarenheter, när jag arbetade en kort period på en svensk
s k ”kvalitets”-veckotidning, stämmer med resonemangen ovan, dvs att en
detaljerad uppfattning om publiken kanske är en omöjlighet i kombination
med journalistens kreativa villkor. Den skulle ju i sådana fall minska autonomin i arbetssituationen, och att denna kunskap är delegerad till administrativa och ekonomiska funktioner, exempelvis till ledningen.

FOTNOTER
(1)
BBC:s utveckling av licensintäkterna påminner om Sveriges Radio-koncernens, som den
beskrivs av Wirén 1986. Licensintäkterna ökade kontinuerligt under 1930- och 1940-talet,
och en allt större del av intäkterna tillföll Telegrafstyrelsen genom nya avtal ända fram till
1947, då Radiotjänst istället skulle sluta avtal med kommunikationsdepartementet. Televisionens start 1956 och de stora investeringar som krävdes ändrade förhållandet, men redan innan hade statens kontroll hårdnat i riktning mot något som alltmer liknade anslagsäskande från Radiotjänsts sida.
(2)
Om man vill kan man se detta som ett ”historiskt misstag” eller en effekt av kortsiktigt politiskt tänkande vad gäller etermedier. Om överskottet eller en del av det istället placerats i
någon slags investeringsfond hade det kunnat användas, när krisen ”slog till” under 1970talet.
(3)
Att BBC var självförsörjande senare i BBC:s bransch-historia kan bero på att England
genom en större folkmängd hade högre licensintäkter.
(4)
Också den svenska televisionen anklagades för extravagans, och man tillsatte internt den s k
ÖSUT-utredningen under 1970-talets första år med förslag om besparingsåtgärder
som sedan inte genomfördes. Kritiska tungor har menat att denna utredning kostade lika
mycket som de besparingar den föreslog.
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(5)
I båda dessa fall kan givetvis publiksiffror ses som intervenerande. Networks officials måste
ta hänsyn till finansiärers, dvs annonsörers, intressen, och kreatörer, producenter etc känner till publiksiffrornas och annonsörintressenas vikt för organisationens överlevnad, och sin
egen.
(6)
Sedan Cantors studie publicerad 1971 har tekniker utvecklats som kan ge mer detaljerad
information.
(7)
Skådespelare kan ibland kräva nya manuskript.
(8)
Också inom den svenska televisionen har det periodvis funnits motstånd mot fackföreningsanslutning.
(9)
Det är svårt att översätta ”current affairs” på ett adekvat sätt. Politiska faktaprogram som
Dokument utifrån kan sägas vara ett ”current affairs”-program, men också ett café-program
som Halvsju under 1970-talet (se Elliot 1977).
(10)
Historiskt sett hade det första parlamentet från 1295 uppgiften att ”informera massan om
lokala förhållanden och hjälpa till att influera den allmänna opinionen”. Under 1700-talet var
House of Commons ”folkets röst” Under 1700-talet utvecklades pressens politiska roll som
den gjorde därför att klyftan mellan parlamentets auktoritet och makt och dess relation till
vanligt folk var så stor. 1771 förbjöd House of Common att sammanträdena rapporterades, och parlamentet var då den suveräna, lagstiftande och exekutiva auktoriteten. Samma
år erkändes folkets rätt att informeras om behov, åsikter och önskemål som uttrycktes
av parlamentet. Under 1800-talets början noterades att tidningars spridning hade inneburit
att antalet personer som kunde yttra sig om offentliga angelägenheter och politiska beslut
hade ökat. Pressen enbart kunde utmana House of Commons. Detta är den klassiska artikuleringen av begreppet ”den fjärde statsmakten” (Burns 1977).
(11)
Med detta menar Sarfatti Larson folkligt accepterande av praktiken. Den ”ortodoxa” läkarkåren
var under större delen av 1800-talet inte mer accepterad än homeopati och folkmedicin, och
Galenos medicinska lära levde kvar långt in på 1900-talet. Galenos lära var en tro på de fyra
kroppsvätskornas balans, och resulterade bl a i den medicinska praktiken åderlåtning.
(12)
Lars Furhoff arbetade för en syn på journalistyrket som en profession. Furhoff hade fyra
kriterier eller förutsättningar för journalistyrket som profession. För det första, skall
yrkesutövarna besitta en hög grad av generell och systematisk kunskap, alltså är det berättigat med en lång utbildning. För det andra skall yrkesutövningen vara inriktad på
att tjäna samhällsintresset och alla tendenser att främja ett egenintresse bör bekämpas. För
det tredje skall det inom professionen finnas ett utvecklat system för självkontroll i syfte att
vidmakthålla den professionella standarden. För det fjärde skall yrkesutövarna finna tillfredsställelse i arbetet. Så länge alla fyra förutsättningarna föreligger kan yrkesutövarna åtnjuta ett allmänt erkännande och förtroende, alltså professionell legitimitet (SOU 1975:25).
(13)
Innehållet i ramarna kan manipuleras. Ett exemplet var Kuwait-krisen under 1991, då
amerikanska nyhetsmedier tog lärdom av Vietnam-rapporteringens effekter. Konsekvenserna
av den amerikanska krigföringen gavs litet utrymme, också i svenska medier. Satellit-TVkanalen CNN hade troligen en viktig roll.
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KAPITEL 3. TV-PRODUCENTER OCH
DERAS ORGANISATORISKA MILJÖ –
TIDIGARE STUDIER

Det här kapitlet beskriver tidigare studier om TV-producenter eller deras
organisatoriska miljö i Norden. Den inleds med fyra studier utförda i Norge
under 1990-talet utförda av Roel Puijk (1990), Trine Syvertsen (1994), Knut
Helland (1995) och Espen Ytreberg (1999). Sedan följer en studie utförd i
Danmark av Henrik Söndergaard (1994). I dessa studier är TV-producenter
inte i fokus, men däremot är de del av organisationen och inte sällan intervjuade. Den organisation de arbetar inom är i fokus, och de rutiner och styrmedel som är viktiga, t ex tablåstyrningen, och också de utmaningar som
public service mötte i och med den kommersiella konkurrensen från 1980talets slut och framåt. Också nya kanaler är i fokus i respektive länder. Sedan
följer två avhandlingar. Katarina Graffmans avhandling handlar om ett produktionsbolag i Sverige, och om producenternas arbetsvillkor under slutet av
1990-talet. Johan Lindéns avhandling om Sveriges Television under ungefär
samma period: TV-ledning i konkurrens (2011) ger bl a ett inside-perspektiv
på hur SVT sökte möta utmaningar inför 2000-talet. Monica Djerf-Pierres
studier om kvinnor i journalistkåren och medieeliten i Sverige visar hur
kvinnliga journalister m m långsamt arbetat sig fram till positioner. Kent
Asps studie från 2007 är inte en produktionsstudie, men beskriver för
svenska förhållanden hur det svenska TV-utbudet ser ut från 1998 och
framåt, och kastar därmed ljus över vissa förändringar som skett i Sverige
sista decenniet. De sista studierna är från USA och England. I Horace
Newcomb och Robert Alley’s studie från 1983, intervjuades elva framgångsrika TV-producenter av drama. Slutligen återges Jeremy Tunstall's
studie av engelska TV-producenter, som innefattade 254 TV-producenter
inom olika genrer och också en hel del chefer.
Det finns ett kontinuum av studier där man å ena sidan inriktar sig på organisationen, aktörerna är i princip borttagna och kan bytas ut, medan det i
andra änden av detta kontinuum finns de rent person-historiska studierna
eller biografierna. I det ena fallet, dvs i detta kontinuums ena ände, spelar
aktörerna ingen roll utan det är organisationen som framföder utfall genom
aktörerna. I den andra änden, däremot är personerna i fokus. Det kan gälla
biografier av TV-personligheter eller över personer som t ex ”nydanat” jour99

nalistiken, konsten, filmen, tekniken, ekonomin, politiken, vetenskapen,
medicinen etc. Ibland kan klyftan mellan dessa perspektiv tyckas omöjlig att
överbrygga, men i stort sett handlar kontrasterna om spänningen i ett aktörstruktur-perspektiv. I översikten nedan av tidigare forskning finns båda ytterligheterna representerade, och utan kommentar eftersom jag med intresse
tagit del av all litteraturen utan att placera någon särskild värdering för respektive arbeten, men hur jag ändå varit tvungen att försöka lösa detta motsatsförhållande för egen del. Denna lösning ser schematiskt ut på följande
sätt: Aktörerna i en struktur är ”bärare” av ”policies”. Dessa ”policies” kan
vara t ex tradition, ekonomisk rationalitet, personliga, konstnärliga eller
journalistiska ambitioner (t ex inom public service), politiska preferenser
eller något annat, eller kombinationer av det ovanstående. Traditionen ”erövras” vanligen genom att man innehar andra poster och ”lär sig” den interna
kulturen, men specificerade utbildningar finns förstås också (t ex Journalisthögskolan, DI). Den ekonomiska rationaliteten har förstås stor betydelse i
kommersiella kontexter. Den personliga eller konstnärliga bakgrunden kan
handla om att personer, genom sin ”track record”, anses tillföra organisationen önskade värden. Nedan följer några utsagor som exempel:
Struktur/makronivå
I slutet av 1980-talet bröts alla
public-service-monopol i Europa

Aktör/makronivå
John Reith utformade public
service i England på 1920- och
30-talet

Struktur/mesonivå
”Diskbänksrealismen” i svenskt
TV-drama under 1960-talet och
framåt hade sin motsvarighet i
tidens politiska tendenser

Aktör/mesonivå
Olof Palme såg till att Sverige
fick en andra kanal redan 1969

Struktur/mikronivå
När projektledarrollen ersatte producentrollen innebar detta att en
högre grad av finansiellt ansvar
hamnade inom projekten

Aktör/mikronivå
Tage Danielsson förnyade radiooch TV-underhållningen under
1950-talet och framåt

Även min egen studie kan placeras på denna skala av strukturinriktade respektive aktörsinriktade studier. Jag skulle placera den i en mellanposition,
men närmare studier som Horace Newcomb och Robert Alleys ”The producers medium...” och Jeremy Tunstall's ”Television producers”, kanske t o m
mittemellan dessa två. Men nedan kommer jag att presentera studier från de
sista decennierna som är relevanta för denna studie, och alla kan i någon
mån placeras längs detta struktur-aktörskontinuum. De nordiska studierna är
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placerade längre till vänster mot strukturpolen, medan producent-studierna är
mer placerade längs aktörspolen, Newcomb och Alleys dock mycket längre
till höger, då Tunstall presenterar ett stort urval av TV-producenter.

Norge
1990 publicerade Roel Puijk avhandlingen ”Virkeligheter i NRK”, som utifrån ett flertal metoder och material, och med socialantropologin som basvetenskap, presenterade flera aspekter på programproduktion utifrån empiriskt
material insamlat från flera programredaktioner inom NRK. Det var norska
program som Kveldsåpent, Halvsju, Kunsten ER och Sosialkanalen, dvs med
ett fokus på journalistik eller ”infotainment”. De metoder Puijk använde sig
av var deltagande observation, intervjuer samt tolkning av de sända programmen, och material han fick ta del av var bl a avdelningarnas räkenskaper, dokument m m. Puijk följde även debatter avseende programmen eller
dess innehåll. Man kan konstatera at NRK hade ett moment av öppenhet, när
man under tidigt 1990-tal släppte in flera forskare på banan. I en jämförelse
har antagligen SVT varit mera slutet en längre tid, och mera sparsamma med
tillåtelse till ett sådant forskartillträde. Den period Puijk behandlar var fram
till 1980-talets slut, dvs perioden strax innan Syvertsen och Hellands, när
TV-monopolen brutits i Skandinavien men där den kommersiella konkurrensen ännu inte riktigt gjort sig gällande fullt ut. Puijk beskriver tre organisatoriska tendenser inom NRK, ökade krav på resursutnyttjande (både ekonomiskt och med krav på fler program), ökad konkurrens mellan avdelningarna
och ökad uppmärksamhet på tittande, i form av marknadsföring (annonser,
trailers), tittarsiffror och en ökad medvetenhet om programmens form och
dramaturgi. Puijk beskriver också en diskussion som kan ses som ett parallell-fall till den svenska under samma tid, krav på hur resurserna utnyttjades,
kritik för byråkratisering, huvudstadsorientering och förmyndarattityd. De
mest konkurrensutsatta avdelningarna tenderar att följa konkurrenterna, men
”På den andre siden förer effektivisering av produksjonen til större press på
programbudsjettene og også till billigere programformer (...) Slike endringer
kan lett före til en höyere grad av byråkratisering (flere skjemaer, flere nivåer innen organisasjonen)(...)”(s 331). I Sverige upphävdes den interna
kanalkonkurrensen inom SVT per politisk/organisatorisk definition först
1996 inom SVT. Under 2000-talet har just fler chefsnivåer inrättats inom
SVT, och i kapitel 16 i denna undersökning sammanfattas TVproducenternas värdering av den egna organisationen såsom en utveckling
mot en högre grad av centralisering.
Puijk ger tablåläggningen en resursfördelningsroll, och ser också motsättningsförhållandet mellan ”manageralism” och ”professionalism” i en process, som dock är komplementära eller dialektiska (begreppen från Burns
1977). I Puijk's undersökning har också texterna och tolkningen av dem en
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roll (dvs programmen): ”Virkeligheten i reportasjeprogrammer kan betraktes
som en modell av virkeligheten. Virkeligheten blir transformert. Denne
transformasjonsprosessen har jeg karakterisert ved hjelp av delprosesser som
utvelging, sakliggjöring, visualisering, komprimering, objektivering og perfeksjonering. En vil kunne si at slike prosesser er nödvendig for å presse
virkeligheten inn i fjernsynsformatet. Imidlertid vil en slik formulering framheve de tekniske begrensinger ved mediet. En kan heller snakke om at virkeligheten blir transformert til fjernsynets kommunikasjonsform (...) (s 334,
min kursiv).
Mediet ”speglar” alltså inte verkligheten, och även journalisterna inom
NRK företräder olika riktningar: ”Mens de innholdsrettede journalistene
tilskriver mediet en saerdeles viktig rolle i samfunnet (...) er de mer publikumorienterte journalistene langt mindre opptatt av konsekvenseene av sin
journalistikk” (s 331). De ”innehållsinriktade” journalisterna är upptagna av
att söka förmedla ”den objektiva sanningen”, som dock låter sig diskuteras,
medan de publikorienterade journalisterna är mer skeptiska till effekterna av
ett enda programs utformning, dvs olika ”journalistiska vinklar” kan sägas
utjämna varandra.
Inom perioden finns också de första tendenserna till projektorientering
från avdelningsorientering, med anställningsförhållanden knutna till respektive produktionsformer, fast anställda blir projektanställda, men just detta
förhållande har inte nått sin fulla kurs i Puijk's undersökning, som främst
behandlar 1980-talets sista del och slutår. Puijk sammanfattar också relationerna mellan ledning, avdelningar, redaktioner och ger exempel på hur teknikens krav kan vara avgörande för hur produktionsteamen ser ut: ”Én-kamera
vs flerkamera produksjoner krever tildels forskjellige organiseringsformer
(...)”(s 322). Flerkamera-produktionerna tenderar att bli ”mekaniska” medan
enkamera-produktionerna tenderar att bli ”organiska”. Puijk hänvisar till t ex
Mintzberg (1983). Ledningen spärrar inträdet genom budgeteringen och
processen kan ses som kombinationen av en kreativ profession och en överordnat institutionell ideologi om mångfald (public service): ”Uavhhengighet/individualitet og seriösitet blir de viktigste verdiene (...) med programsekretaeren som midtpunkt i hele prosessen, og lojalitet mot den virkelighet
man er satt til å formidle (...)hvor ledelsen har mer av en koordinerende rolle
enn en styrende (...)Redaksjoner bestemmer i stor grad internt hva slags konsept de ska bruke og hvilke tema de vil ta opp. Til og med nedleggelse er
som oftest resultat av interne prosesser i redaksjoner heller enn resultat av
ledelsens inngripen ” (s 322-23).
Puijk's undersökning publicerades innan den kommersiella konkurrensen
seglade fram bredvid NRK och public service i Norge, och är begränsat till
några speciella programtyper, men paralleller till SVT och svenska förhållanden kan spåras, även om också olikheter finns. T ex fanns också i Sverige
ökade krav på intern effektivitet och tittarsiffror inom public service redan
innan den kommersiella konkurrensen slagit igenom (se t ex kapitel 11). De
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översta ledningsnivåernas (ekonomiska) styrning, dvs en ”fördelningsekonomi”, har också en motsvarighet i svenska SVT, personifierade av kanalcheferna under 1980-talet och tidigt 1990-tal, likaså de interna motsättningarna och rivaliteten mellan avdelningar. Undersökningen pekade framåt mot
nästa period i Norge, perioden av ”den stora TV-krigen”, en motsvarande
batalj i Sverige utkämpades under samma tid, och pågår än, men till skillnad
från Norge saknade man i Sverige länge inomorganisatoriska studier, produktionsstudier, genomförda för svenska förhållanden på ett motsvarande
sätt, vilket var till men för både organisationshistoriska insikter och produktionsforskningen.
TV-systemen i Norden uppvisar likheter, men också skillnader. T ex fick
man i Sverige en andra TV-kanal redan 1969, efter riksdagsbeslut 1966. I
Norge startade NRK först 31 augusti 1996, men då hade norska TV 2, kommersiellt finansierad, sänt sedan 5 september 1992. I Danmark startade
danska TV2 1988, trots att danska Radiokommissionen redan 1970 hade
rekommenderat etablerandet av ett danskt TV 2 snarast möjligt (Nielsen
1992). Likheterna består bl a av en politisk och historisk lång tradition av
public service-monopol, och att monopolens upplösning blev en realitet i och
med satellit-TV-kanalernas sändningar, där en betydelsefull tidpunkt är årsskiftet 1987/1988, då TV 3 startade sändningar, åtkomliga i flera nordiska
länder. Varje land i Norden utvecklade ett medielandskap med sina egna
inhemska, pan-Europeiska eller -skandinaviska TV-kanaler. Vid ungefär
samma tid då Danmark och Norge fick sina andra rikstäckande TV-kanaler
startade TV4 i Sverige.
I ”Den store TV-krigen – norsk allmennfjernsyn 1988-1996” beskriver
Trine Syvertsen brytningstiden när NRK utsätts för konkurrens från den
kommersiellt finansierade norska TV 2, dvs det är perioden efter Puijk's
undersökning. Med utbudsanalyser, intervjuer, och ett flertal källor i form av
dokument beskriver hon programutbudets utveckling under denna period,
med hjälp av tablåer och programprofiler, och begrepp utvecklade utifrån
dessa, samt de ekonomiska implikationerna i form av produktionskostnader
och konkurrens. En branschlogik har etablerats som alla kanaler måste anpassa sig efter, och en ökad ekonomisk rationalitet, dvs att få så mycket TVproduktion som möjligt för varje investerad krona. Detta i sin tur har lett till
längre serier av TV-produktion. Och den gamla informativa public serviceTV's kulturella och informativa ambitioner har fått stryka på foten i en anpassning till denna branchlogik, även om man just i Norge har haft tittare
som länge dröjde kvar vid det traditionella public service-innehållet. Tittarsiffror började spela en större roll också för NRK, och där finns likheter
också för svenska förhållanden. Så här skriver t ex Syvertsen: ”Analysen har
også dokumentert en sterk seertallsorientering i NRK. Dette viser seg först
og fremst i de overordnede målsettningene for virksomheten. Som vist ble
seeroppslutning allerede i 1987 definert som et selvstendig suksesskriterium
for programmer sendt i beste sendetid, og fra med TV2's inntreden ble det
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satt faste seertallsmål for ulike deler av sendeflaten. Önsket om å opprettholde en höy og stabil seeroppslutning kan også forklare formaliseringen av
sendeskjemastyringen tidlig på 1990-tallet og forskyvningen innad sendeflaten. Som vist ble for eksempel tidspunktet etter ”Dagsrevyen” gradvis dominert av ”lettere” programformer for å forhindre at seerne skiftet kanal ”(s
226, min kursiv).
Detta är alltså tablåstyrningen, som introducerades som styrmedel tidigt
på 1990-talet. Tablåer har förstås alltid funnits, redan under radions första
tid, men här avses tablåstyrningen som organisatoriskt styrmedel och använt
för att uppnå vissa målsättningar. Men också andra processer är parallella,
t ex krav på allt längre serier med fler avsnitt. Syvertsen benämner denna
tendens ”industrialiseringen av fjernsynsproduksjonen” (s 227). En rationaliseringsprocess sker, där resurserna ska användas alltmer effektivt i TVproduktionen: ”Hvordan produsera mer fjernsyn for de samme midlene?”
Det finns anledning att tro att de nordiska tidigare TV-monopolen har
brottats med samma problem under 1990-och 2000-talen. Dvs att dels stå sig
i konkurrensen med kommersiella TV-kanaler, dels behålla legitimitet och
trovärdighet som public service. Och att också hitta nya vägar för publiken
och teknisk utveckling, nya kanaler, interaktivitet och att också behålla sin
interna kompetens i public service-traditionen, främst genom personal som
man haft i decennier. Syvertsen beskriver för norska förhållanden att det är
”vanskelig å frigjöre midler til en ekspansjon av programflaten. Detta bidrar
i sin tur til en intensivert jakt på eksterne bidragsytere og nye inntektskilder.
I tillegg til samproduksjoner, samfinansieringsordinger, bidrag fra fonds mv
peker dette i retning av mer sponsing og produktsalg, större vekt på sekundaerutnytting av programmer, og en utnytting av ubrukte sendeflater til
forretningsmessige formål (...)”(s 229).
Programmen får därmed mer av varukaraktär och mindre av verk av enskilda kreatörer. Till sist konstaterar Syvertsen att utvecklingen har fått i
riktning mot ett ”farvel til en nasjonal fellesarena”. I slaget mellan NRK och
norska TV 2 kan NRK ingalunda ses som en förlorare, utan kan återta marknadsandelar, och satellitkanalerna stjäl sådana andelar från likväl public service som från nationella, rikstäckande, kommersiella alternativ (t ex norska
TV 2). Tablåstyrning, ökad ekonomisk rationalitet i TV-produktionen, konkurrens och medvetenhet om och anpassning till tittarsiffror också inom
NRK gör att kriget mellan TV-kanalerna alltjämt fortsätter på den norska
arenan, enligt Syvertsen, i en match som inte var avgjord. Det som vi kan
känna igen från svenska förhållanden handlar om att institutionella och organisatoriska förhållanden är påminnande, och resonemanget om branschlogik och tablåstyrningen som organisatoriskt styrmedel är relevant också här.
Knut Helland disputerade 1993 på avhandlingen ”Public service and
commersial news. Contexts of production, genre conventions and textual
claims in television” (1993/1995, report no 18, Bergen), vilket skedde i ett
samarbete med The University of Leicester, England, och Universitetet i
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Bergen, Norge. Det är en av de studier som jämför public service och kommersiella villkor ur ett produktionsperspektiv för en genre (nyheter) och är
därför av intresse här. Produktionsenheterna var NRK, och TV 3, som inledningsvis, 1988, hade längre nyhetssändningar i Norge, Internationella nyheter, på 20 minuter och dessa kunde jämföras med NRK's 30minuterssändning Dagsrevyen. Fr o m november 1988 till sommaren 1990
följde Helland dessa två nyhetsprogram med olika metoder i syfte att kombinera kontextuell analys med en textuell (dvs själva sändningarna). De kontextuella aspekterna, eller produktionsbetingelserna, var ”a description of the
geographical, social and organisational framework within which the two
news programmes are set” (s 8). Förenklat, så var Dagsrevyens referensram
inom public service staten, medan TV3's var marknaden. Men nyheter är
också en socialt och medialt, traditionellt etablerad genre, och därför kunde
man förvänta sig både skillnader och likheter, existerande genrekonventioner, speciella nyhetspraktiker i nyhetsrummen och professionella ideologier,
och dessa omständigheter sammantagna påverkar nyheterna både med avseende på likheter och skillnader. Hellands analysfokus ligger på dessa sista
aspekter. Helland uttrycker själv att hans utgångspunkter är den brittiska,
marxistorienterade forskningstraditionen som sätter den politiska ekonomin i
fokus, samt likaledes brittiska cultural studies, vad gäller den empiriska analysen. Helland använder en kombination av metoder, kvantitativa och kvalitativa, som innehållsanalys (kvantitativ), kvalitativ textanalys, dokumentanalys, strukturerade intervjuer och fältobservation (deltagande observation).
Undersökningsperioden var sju veckor för Dagsrevyen och fyra veckor för
International News from London. Den kortare perioden för det senare programmet berodde på att detta program under undersökningsperioden lades
ned och ersattes av treminuterssändningar. Textanalysen inkluderade 19
nyhetsprogram av International News och Dagsrevyen under två koncentrerade tvåveckorsperioder. Fokus låg på rutinarbetet men icke desto mindre
inträffade under undersökningsperioderna några stora nyhetsshändelser,
rivningen av Berlinmuren 1989, GULF-krigets utbrott i januari 1991 och
norske kung Olav V.s död dagen efter (s 84-5).
Vid fältarbetet följde Helland nyhetsarbetet utifrån satta kriterier och genom observation och ”semistrukturerade intervjuer”. Också Helland har
inspirerats av Raymond Williams (i likhet med Ytreberg, som återges senare), men i en annan aspekt av Williams terminologi, i stället för flow, så är
det begreppet genre som är i centrum (Williams 1977:183). Begreppen är
”stance, mode of formal composition and appropriate subject matter” (Williams 1977, 183, Helland 1993/95, 65, min kursiv). Enkelt uttryckt, det
ganska svåröversatta ”stance” är en ”social organisation” för ett sätt att presentera t ex en historia, kanske ”hållning”, ”ståndpunkt” eller ”position”.
Mode of formal composition av en genre är de former eller format som texten presenteras inom ramen för, t ex nyheters ”mode of formal composition”.
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Appropriate subject matter är den skala av relevanta fakta som presenteras i
formen eller inom formatet utifrån nyheternas ”stance”.
Från Umbert Eco (1981) kommer idén om ”den implicite läsaren” (här:
tittaren), men när det handlar om nyhetssändningar ur ett produktionsperspektiv kan begreppet extrapoleras till att avse ”den implicite författaren”:
”how the actual producers of the news produce the news programmes according to more or less institutionalised conventions about creating an image of
the 'implied author'”(Helland, s 65). Vid varje sändning återskapas alltså ”the
implied author” av produktionsteamet, och här spelar genrekonventioner,
produktionspraktiker, professionella ideologier och de bakomliggande ekonomisk-institutionella förhållandena sina roller. Helland lanserar ett antal
antaganden kring de två nyhetsredaktionerna. Ett kommersiellt finansierat
nyhetsprogram vill nå en publik och främja kommersiella aktörers intressen.
I en public service-kanal är nyheterna mer informationsinriktade. De kommersiella intressena avspeglas i nyhetsprogrammet i en kommersiell kanal,
medan statliga intressen reflekteras i public service-nyheterna. Relationerna
till stat och marknad reflekteras också i det journalistiska arbetet, och i diskrepansen mellan professionella yrkesideal och nyhetspraktiker. Marknadssituationen utövar också begränsningar på nyhetsproduktionsprocessen inom
kommersiella nyheter med avseende på resurser. Inom public service finns
motsvarande begränsningar vad gäller resurser genom förhållandet till staten
och genom beroendet av licensintäkter (Helland, s 109). NRK och TV 3 är
också mycket olika med avseende på privilegier, åligganden, förpliktelser
och kontroll (s 123).
Längst bak i Hellands bok finns kodningsschema för kvantitativ innehållsanalys av sändningarna samt frågeformulär för intervjuerna, samt förteckningar över funktionerna i respektive nyhetsstudior. Hela Hellands empiri kan inte återges inom ramen för denna korta sammanfattning, men några
resultat kan nämnas. T ex svarar 35 % av respondenterna att tillgången till
bilder är en av de viktigaste faktorerna i nyhetsbedömningen före t ex den
politiska agendan, ekonomin eller nyhetskriterier (Helland, 188). Detta
stämmer överens med begreppet ”viewability” som lanserats av medieforskare. De internationella nyheterna innehåller fler nyheter från ”övriga
världen”, t ex Asien och Afrika (34.5 % resp 21.1 %), medan Dagsrevyen
har fler nyheter från Västeuropa (24.4 % resp 18.2 %), och även från Östeuropa (42.3 % resp 31.3 %). En marginell övervikt har också de internationella nyheterna vad gäller nyheter från USA (8.9 % resp 5.6 %) (Helland, 210).
Helland fann att de båda nyhetsorganisationerna hade mycket olika omständigheter. Dagsrevyen inom NRK hade ett nätverk av utrikeskorrespondenter, mer personal och producerade fler egna nyheter. De internationella
nyheterna inom TV3 fick förlita sig på ett fåtal nyhetsbyråer och producerade få egna nyheter. Men hur de ändå lyckades med att ”make news look
like news”. När det handlade om relationen mellan ”det officiella Norge”
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(staten”) och Dagsrevyen föreföll denna gå mot ett större oberoende, men
det fanns internt en klyfta mellan riktningar åt det ena eller andra hållet,
kanske mellan ”traditionalister” och ”reformister” eller ”förändrare”, som
inte sällan rapporteras inom medieorganisationer. TV3's nyheter var däremot
begränsade av tillgången på resurser, och också där fanns en klyfta, dels
p g a detta, men också att det fanns önskemål att uppfylla krav i nyhetsarbetet, dvs att ”få nyheter att se ut som nyheter” (resurser kontra professionella ideologier, genrekonventioner). International News producerade inte
skandinaviska nyheter p g a kostnadsskäl, dvs att det var för dyrt. Man hade
till viss del en större underhållningsinriktning, men var ändå angelägna om
att ”bära” seriösa nyheter i en i övrigt underhållningsdominerad kanal.
När det handlade om programstrukturen däremot uppvisade de både nyhetsorganisationerna stora likheter. Skillnaderna fanns i det egenproducerade
materialet kontra det enbart bearbetade och förmedlade i det som Helland
kallar ”subgenrer”, dvs t ex kommentarer i studion, inslag från egna utrikeskorrespondenter etc, där ju TV3 främst hämtade material från ett fåtal nyhetsbyråer. När det handlade om nyhetsprogrammens ”hållning” (stance)
befanns de vara mycket lika däremot, och som kodades med avseende på
kriterier som auktoritet, opartiskhet, autencitet, exklusivitet etc. Slutligen, i
fokus är strategier att minimera kostnader och maximera sändningar som
framstår som trovärdiga och seriösa för publik, allmänhet, intressenter och
beslutsfattare. Hur trovärdiga uppfattar publiken nyheterna? En omständighet som kännetecknar TV-nyheter är att man inte uppger varifrån nyheterna
kommer eller hur de i vissa fall är finansierade. I dessa frågor kan därmed
publiken inte ta ställning. Helland tar ett exempel med en Asienresa för tre
reportrar, som sponsrades, men att man valde att inte redovisa detta för
publiken, därför att trovärdighet då kunde gå förlorad. Helland kommenterar
också tillväxten av nyhetsbyråer, men att fler nyhetssändningar i fler kanaler
inte behöver betyda en större mångfald av nyheter, då kanaler och produktionsbolag ofta hämtar material från samma källor. Helland avslutar med att
önska en fortsatt utveckling av detta ”kulturologiska approach”, och efterlyser också ett ”externalist”-perspektiv inkluderande analyser av strategiska
och taktiska aktioner hos källor i relation till media. Det är ett perspektiv
som i sin förlängning inte är mindre viktigt idag. Hur agerar aktörer och
intressenter i förhållande till media och den ”industri” som har växt fram och
som består av lobbyister, mediekonsulter, informationsexperter, reklamföretag m m som har till uppgift att bearbeta medier i förhållande till sina uppdragsgivare vare sig det är politiska partier, intresseorganisationer eller
kommersiella aktörer. Eller är det kanske precis det som Helland menar? En
tanke var också varit att det hade varit intressant med en liknande analys i
Sverige, mellan TV4:s Nyheter, som ju startade 1990, och SVT:s nyheter vid
samma tid utifrån samma perspektiv och teoretiska och metodologiska referensramar. Skulle likheterna och skillnaderna vara större eller mindre. TV4:s
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Nyheter hade större resurser än TV3, även vid starten. Men det stannar vid
denna tanke.
Espen Ytreberg's avhandling (1999) ”Allmennkringkastingens autoritet.
Endringer i NRK Fjernsynets tekstproduksjon 1987-1994” är intressant och
tankeväckande, men i förhållande till min egen studie är perspektiven olika.
Ytreberg's studie ligger längre till vänster mot strukturpolen i den tänkta
struktur-aktörskalan, som tidigare beskrivits. Den primära kopplingen är den
teoretiska nivån-organisationen-texten, och där är aktörerna till stor del bortdefinierade. Texten är valt programutbud med norska program som Dagsrevyen, Par-i-bol, Rondo, The show och OJ-ute på pröve, norska nyhets- och
underhållningsprogram. Program som texter är adekvata när de är utskrivna
ord för ord, och när det gäller den visuella texten använder man ofta ett
kodschema för de frågeställningar man är intresserad av, i det här fallet,
auktoritet. Ytreberg har använt sig av textanalys, arkivmaterial och intervjuer. Han skriver: ”Målet har vaert en analyse som er informert av samfunnsteori med videre pretensjoner (bland andre Sennett, Max Weber och
Erving Goffman), men som selv holder relativt strengt på en mer avgrenset
analytisk og normativ pretensjon.” (s 285).
Kopplingen till Goffman kan illustreras med följande citat: ”Generellt illustrerer detta hvordan det å medvirke i moderne fjernsyn er naert knyttet till
behovet for å framstå med en fasade, med en konsistens og tydelighet i
frentredendne som gjör den medvirkende i stand til å takle de sosiale utfordingene som individualisert interaksjon i fjernsynet byr på ” (s 284).
Goffmans ”Presentation of the self in everyday life” blir alltså ”översatt” till
televisionens medarbetares presentationer och presentationsformer. Begreppet ”auktoritet” kan extrapoleras till en ”diskurs”, och dess förändring under
en viss tidsperiod, 1987-1994, då den norska televisionen genomgick de
förändringar och de nya möjligheter som en kommersiell konkurrens innebar. Men Ytreberg är fokuserad på public service-TV. Det är samma period
som Trine Syvertsen behandlar, och även Knut Helland.
Kopplingen till Max Weber återfinns också i begreppet ”auktoritet”.
Ytreberg särskiljer en ”auktoritet” som programledaren är bärare av som är
densamma trots förändringar av institutionell nödvändighet, man bär ”institusjonens maske” (s 287). Den traditionelle journalistens auktoritet är ideellt ”et rent institusjonellt emblem”, dvs opartiskheten, sakligheten, objektiviteten är i centrum. Den ”karismatiske” auktoriteten är dess motsats, här
förmedlas en illusion av emotionell, omedelbar individualitet. Den ”moderat
individualiserte autoritet” söker balansera institutionell fasad och individualitet. Den ”distanserade” auktoriteten iscensätter en konflikt mellan de två,
skriver Ytreberg som avslutar:”Både analyse og kritikk vil ha noe å vinne på
utforske disse spenningene, framfor å jevne dem ut i forsöket på å stille allmenne diagnoser for det moderne fjernsynets fasader” (s 287).
Ytreberg' avhandling är också en analys av förhållanden mellan det offentliga och det privata. Han skriver: ”Det er mulig å basere analysen av 80108

og 90-tallets (allmenn)fjernsyn på diagnoser av en genrell 'glinding' i skillet
mellom en offentlig og en privat/intim sfaere heller hemmer analyse og kritikk enn å fremme den. Både hos Jürgen Habermas og Richard Sennett er
forestillingen om et fortidig skille mellom sfaerene og et nåtidig sammenbrudd av skillet, investert med sentral forklarende kraft og sterk normativ
ladning. I denne avhandlingen har det imidlertid blitt argumentert for at ett
skille mellom offentlighetens scene og det privates scene på langt naer har
falt sammen i dereguleringstidens allmennfjernsyn, selv om forholdet
mellom dem er i markant endring. Det er et viktig poeng i avhandlingen (...)
at Joshua Meyrowitz tar feil når han hevder at fasadene, ”front region”,
svinner hen i de elektroniske mediene (...)” (s 286).
De större skillnader, som man kanske kunde förvänta sig i tider av stark
förändring, har alltså inte Ytreberg hittat, när det handlar om programledarens och därmed programmens presenterade ”auktoritet”, utan snarare spänningsförhållanden och motsägande tendenser. Auktoriteten rör sig ändå bort
från en ”armé” av institutionella fasader i riktning mot intimisering, men att
som Meyrowitz hävda att ”fasaderna” försvinner är fel, enligt Ytreberg.

Danmark
I Danmark startade danska TV2 1988, och i ett spel på den politiska nivån
vann den borgerliga sidans preferens för en reklamfinansierad kanal (Nielsen
1992), och kanalen tillföll inte Danmarks Radio. Resultatet blev emellertid
en kompromiss på den politiska nivån, och de danska socialdemokraterna
fick igenom en regional sändningsorganisation, men fick marginellt inflytande på hur kanalens finansiering skulle organiseras. Ett fristående bolag,
TV2 Reklame A/S (TV R) skulle tjäna som ”buffert” mellan programpolitik
och ekonomisk realitet vad gällde intäkterna från TV-reklam.
Henrik Söndergaard intresserade sig för denna period i sin avhandling
från 1994, ”DR i TV-konkurrencens tidsalder”. Tidsperioden i analysen är
1980-talet då det konkurrerande inhemska alternativet till dansk public service-TV implementerades i danska TV 2. I likhet med Trine Syvertsen intresserar sig Söndergaard för programtablån, och i likhet med henne gör han
också egna undersökningar eller sammanställningar vid sidan av de som
marknadsinstitut och TV-bolagens egen statistik och rapportverksamhet
erbjuder.
Söndergaard hänvisar till Raymond Williams begrepp om flow, flöde,
från 1974, både i en produktions- och upplevelseaspekt. Programtablån levererade program i ett flöde, men tittarens ”eget flöde” ser annorlunda ut med
utvalda program och preferenser, dvs tittaren skapar sin egen ”tablå” utifrån
tablåer, men också slumpmässiga faktorer, som TV räknar med och försöker
fånga in med olika metoder, t ex genom att strategiskt placera ett visst inne109

håll, så att tittare ”hålls kvar” vid kanalen. Dynamiken kvantifieras i tittarsiffrorna.
Tidigare undersökningar i olika länder har visat, t ex i England eller Italien, att när kommersiellt finansierade alternativ introduceras i länder med
ett tidigare public service-monopol, så tenderar också public service-kanalen
att ”driva iväg” sitt utbud i samma riktning som den kommersiella kanalen,
med mer underhållning, och mindre högst seriösa program, enkelt uttryckt.
Söndergaard uttrycker programtablåns tre dimensioner, den programpolitiska, den estetiska, och den receptionsmässiga. Förändringar har skett i alla
dessa tre dimensioner inom DR, menar Söndergaard. Likheterna med
svenska förhållanden känns bekanta: ”Begraensningerne betyder, at DR ikke
har kunnet köbe sig til den önskede fornyelse i form av nyansaettelser (til
afhjaelpning af den skaeve aldersprofil for DR's medarbejdere) og en udvidet
entrepriseproduktion (som kunne give en tilsvarende fornyelse), men har
måttet traekke sig selv op ved hårene (...) og göre op med indgroede rutiner
og traditioner som på ganske kort tid synes at have mistet betydning (...) ” (s
300).
DR förlorade sin status som kulturell mittpunkt (jfr ”nasjonal fellesarena”; Syvertsen) i och med monolpolets upplösning i en process som
påminner om postmodernistiska teser om kulturell fragmentisering (t ex
Baudrillard 1980, 1985, enligt Söndergaard). Och i och med högre grad av
tittarorientering: ”(...) I og med, at DR forsöger at imödekomma forskellige
seergrupper, og dermed opererer med en forestilling om kulturel forskellighed, bidrager instituionen selv til den decentrering, som undergraver den
traditionelle måde at forstå public service på ” (s 301).
Men DR's brott med traditionell paternalism och auktoritet kan också ses
som en demokratiseringsprocess i förhållande till tittarna, som kan använda
TV som en kulturell och social resurs i och med en större tittarorientering.
En flerfacetterad programtablå låter fler värden, kulturer, diskurser och erfarenheter komma till uttryck, föreslår Söndergaard. En större medvetenhet om
estetiska uttryck ger ”bättre television”. Och för det tredje tas tittarnas egna
preferenser mer tillvara när det handlar om att göra t ex dokumentärer, istället för den traditionella public service-bildningen inom en paternalistisk ram.
Men det är inte säkert, skriver Söndergaard, att denna demokratiserande
potential är den väg som DR väljer att följa fullt ut. Risken är att demokratiseringsvägen leder till populism, och frierier till masspubliker. Det är inte
säkert att de programtyper som håller fast vid ett kritiskt analyserande perspektiv på ”verkligheten” överlever, bl a p g a att de är dyra att producera,
och vars behållning är svår att mäta i tittarsiffror. Söndergaard tar dokumentären och inhemsk dramatik, som de främsta exemplen. Båda är dyra i produktion, och incitamentet för att de behålles i tablån kan bli föremål för politisk-ekonomiska beslut. Den ”operationaliserade” programtablån törstar
istället efter serier och standardiserade konceptprogram. Andra risker som
Söndergaard beskriver är den ideologiska populismen, där publikens storlek
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styr fram format, hållningar och värden som är opportuna. En annan risk
finns i en ideologisk markering av nationalitet. När DR förlorat sin centralposition i social och kulturell mening kan nationaliteten bli minsta gemensamma nämnare och sammanhållande kraft, enligt Söndergaard.
I en efterkommentar till Söndergaards undersökning, så går det att konstatera att de dyra och kostsamma dramasatsningarna och de likaledes dyra
”kvalitetsdokumentärerna” har prioriterats bort i många länder, och ersatts
av seriedramatik och mer snabbproducerade dokumentärer. Kamerautrustningens utveckling tillåter idag att t ex ”tittare” kan dokumentera sin egen
vardag. Totalt sett så betyder detta att kraven på TV-produktionen och dess
kvalitét tillåts sjunka. Totalt sett, så ”räcker” det ju i många program med en
person i en studio som programledare och ett programkoncept, och vardagliga situationer presenteras som ”dokumentärer”. Kanske kan man säga att
internetsatsningarna är en fortsatt ”tittaranpassning” genom att tittare kan se
delar av program eller nyheter via datorer eller i sina mobiler, på tider som
passar dem själva. Och att interaktiviteten är en dimension som man gör
bruk av inom public service och kommersiell television på både ett liknande
och olikt sätt. Intäkter via telefonomröstningar kan fördelas på olika sätt, t ex
till välgörenhetsprojekt eller som förstärkning till den egna ekonomin eller
vinsten. Kommersiell television har använt fråge- eller gissningsprogram där
tittare uppmanas att gissa eller vinna pengar med en enda programledare i
studion, och utan så mycket andra moment. Produktionskostnaden är därmed
låg, och programmen, som i Sverige började sändas omkring 2003, har
symptomatiskt nog inte avbrutits av reklam. Public service däremot har undvikit just denna form, men kan ta tillfället i akt att förstärka den egna ekonomin vid publikevenemang med stor tittaranslutning, t ex Melodifestivalen,
som man i Sverige dessutom utökat med deltävlingar och fler artister som
tävlar. Ibland har man haft välgörenhetsprojekt i denna process, ibland inte,
och ibland har man haft alternativa telefonnummer, ett ”dyrare” nummer och
ett ”billigare”. Idag har också globaliseringen fullt genomslag på programformatsindustrin inom televisionen. Lyckosamma program sänds i olika
länder, t ex ”Idol”, ”Let's dance” (”Dancing with the stars”), ”X-Factor” eller
”The Voice”. Programmet ”Expedition Robinson” togs fram igen för nyproduktion för att sändas i TV 4. Men dessa program byts ändå ut efter ett antal
säsonger, och kommer att vara andra om ett par år. I nästa del har jag valt att
ta upp några undersökningar som publicerats i Sverige ur olika perspektiv.
Det är två avhandlingar, där metoden bl a är deltagande observation, och två
studier av kvinnor i journalistkåren och i medieeliten. Och en undersökning
som publiceras i Sverige, och är från 2007, ”Svenskt TV-utbud”. Det är inte
en produktionsstudie av typerna ovan, men avslöjar den ”andra sidan” av
programtablån, vad man egentligen har sänt från och med 1998, i olika kanaler och också om kanalerna uppvisar stor förändring eller varit förhållandevis stabila över tid vad gäller programprofiler.
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Sverige
Några svenska studier under 2000-talet har relevans för mitt forskningsområde, men är sinsemellan olika. Det är två avhandlingar, med bl a metoden
deltagande observation, och en studie av kvinnor i elitpositioner, här medieeliten. Och till sist en utbudsstudie, som också observerat förändringar mellan
genrer under 2000-talet. Några av studierna förenas av att man som teoretiskt ramverk valt att utgå från Pierre Bourdieu, antingen enbart (Djerf Pierre
2005, 2007) eller i kombination med antropologiska perspektiv (Graffman
2002). En studie av Sveriges Television har istället valt ett politiskt ekonomi-perspektiv tillsammans med organisationsforskning (Lindén 2011)
Tillämpade anpassningar är förstås gjorda efter det egna forskningsområdet.
Gemensamt för avhandlingarna är tiden för datainsamlingen, 1990-talets
sista år.

Kommersiell mediekultur
Katarina Graffmans avhandling ”Kommersiell mediekultur – en etnografisk
studie av TV-producenter och TV-produktion” (2002) var en studie som
genomfördes med hjälp av deltagande observation på ett produktionsbolag,
Meter, under nio månader, från september 1998 till juni 1999. Metoden inkluderade också olika typer av intervjuer, gruppdiskussioner, enkäter och
diskussioner via e-mail, samt att själv samtidigt arbeta i olika funktioner.
Elva producenter var verksamma i produktionsbolaget. Av dessa var sex
kvinnor, och åldern var 32-51 år. Sju av producenterna hade akademisk utbildning, de övriga var gymnasieekonomer, copywriter och barnmorska.
Utöver olika producenter, som senior och exekutiv producent, fanns redaktörer, produktionsledare, inslagsproducenter, researchers, produktionsassistenter och redigerare. Förutom ledningsgruppens möten hade man ”måndagsmöte” och ”producentmöte”, med syfte att bl a upprätthålla en god anda,
”Meter-andan”. ”Jeopardy” var en frågesportstävling, som man producerade
kontinuerligt, det dåtida Meters ”ryggrad”, men man producerade också
livsstilsprogram och underhållning, som ”Äntligen hemma”, reseprogrammet ”När och fjärran”, och helgunderhållning som ”Vem vill bli miljonär”
och ”Sikta mot stjärnorna”. Man var först med att producera ”dokusåpa”
1995 med produktionerna ”Real World Stockholm” och ”Real World
Visby”. Efter datainsamlingsperioden producerade man också ”Big brother”
för TV 5. Meter-kulturen beskrivs som präglad av noggrannhet och kvalitét
under slutet av 1990-talet, inte minst av producenterna själva.
Det fanns också i appendix några förslag på idéer till programserier, och i
miljön försöker TV-producenter ständigt komma med nya idéer, som ska
resultera i produktionsuppdrag från kanalerna. De flesta idéer blir inte färdiga produktioner, eller förkastas redan innan programförslagen formuleras
skriftligt. Graffman använder Bourdieu's kapitalbegrepp för att visa hur TV112

producenterna är i en ständig process av tolkning, värdering och förhandling
i relation till de symboliska och ekonomiska maktförhållandena som bestämmer fältet. Folkbildningsambitioner fanns i frågesporten ”Jeopardy”
medan breda underhållningsprogram drar in ekonomiskt kapital , också i
dess faktiska betydelse. ”Breda koder” är det som levererar en masspublik,
samtidigt som överraskningar och förnyelse måste introduceras för att erövra
och återerövra den breda publiken. Man gör sig en bild av vad som tilltalar
den ”vanliga människan” genom tittarsiffror, referenspersoner, statistik och
genom att sätta sig i publikens situation som en ”surrogat-tittare”. Det behöver inte vara faktabaserad kunskap, och den ”vanliga människan” liknar inte
TV-producenten själv. Sammanfattningsvis, så är TV-produktionen på produktionsbolaget en ständig omvandling av symboliskt kapital , som medarbetare genererar i sin verksamhet genom programprojekten, till kommersiellt
kapital, i en process nödvändig för produktionsbolagets överlevnad.

TV-ledning i konkurrens
Johan Lindén presenterade 2011 avhandlingen ”TV-ledning i konkurrens. En
studie av Sveriges Televisions publicistiska ledning 1997-2000.” Frågeställningar var t ex hur Sveriges Televisions strategier påverkades av marknaden
och politiken under denna period, vilka strategier och mål man utarbetade
för kommande år, hur resurser fördelades och hur den journalistiska programverksamheten styrdes. Lindén arbetade kontinuerligt vid Sveriges Television både före och efter undersökningsperioden. Lindéns undersökning har
en föregångare i Dag Björkegrens användning av organisationsforskningen
på kulturindustrier, och också Sveriges Television i ”Glädjens mekanismer”
(2001).Tidigare hade Björkegren konstaterat att kulturindustrin är en osäker
industri i jämförelse med andra, och att det finns stora krav på innovationer.
Detta leder till olika strategier. En kommersiell strategi har ökad vinst som
mål, är kortsiktig och marknadsföringen är medlet. Den kulturella verksamhetsstrategin är långsiktig, producentstyrd, och en del av produktionerna blir
framgångar, andra inte. Public service-bolagen kan präglas av omfattande
förändringsprocesser, och skärningslinjer av ideologi och professionella
lojaliteter bland medarbetare och redaktioner. Ägande och finansieringsform
är förstås av betydelse. Graffman använde en liknande uppdelning, men
ställde ”folkbildning mot kommersialism, och dess symboliska kapital mot
ekonomiskt (Graffman 2002, s 237, 240).
Lindén tar i sin avhandling om Sveriges Television under sent 1990-tal
sitt avstamp i ett politiskt ekonomi-perspektiv, men övergår till organisationsforskningen, och särskilt Henry Mintzberg's forskning och slutsatser om
organisationer (Se t ex Mintzberg 1993). Organisationer söker nå sina mål,
och externa och interna krafter påverkar. Men det är inte alltid som strategier
och dess konsekvenser går hand i hand. Rationaliteten är så gott som aldrig
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total, så att intentionerna genomförs precis så som avsetts. Lindén hänvisar
till begreppet isomorfism:
”Om dessutom organisationen har oklara eller mångtydiga mål ökar sannolikheten att organisationen härmar andra mer framgångsrika organisationer inom samma bransch, vilket kan leda till genomförda handlingar och strategier som inte överensstämmer med de ursprungliga målen” (Lindén 2011, s
47).
Lindén konstaterar att Sveriges Television uppvisar isomorft beteende.
SVT's organisationsstruktur är komplex i korsvägen mellan kreativa behov
och politiska krav. SVT höjer dessutom målen att uppnå från de krav som
ställs från den politiska nivån, för att öka konkurrenskraften i förhållande till
kommersiella rivaler. Målet att nå 50 % av tittarna kontinuerligt, var t ex inte
ett krav från politiskt håll. Under undersökningsperioden implementerade
man en marknadslogik, som inte formulerats från politiskt håll. Ökad betydelse för tittarsiffror, också inom Sveriges Television, skulle kunna ses som
symptomatiskt i denna process. Men redan 1992 började man mäta tittarsiffror med metoder som användes för kommersiell television, trots att den interna kanalkonkurrensen mellan TV1 och TV2 inte avskaffades formellt
förrän 1996. Lindén visar att man i slutet av 1990-talet beredde väg för den
digitala utveckling som sedan blev följden, bl a med nya digitala kanaler,
som SVT24, och med funktionen SVT Play, där tittaren kan se TV-program
via datorn utanför den ordinarie sändningstiden.
Lindéns syfte var också att identifiera konfliktområden inom Sveriges Television. Det var, förutom den interna konkurrensen som ju var politiskt
bestämd, också geografiska motsättningar, som hade sin grund i uppdelningen av distrikten. Under ett antal år var TV2 den s k ”bonnakanalen”, dvs
distrikten sände i en särskild kanal, och Stockholmsbaserade redaktioner i
den s k ”Stockholmskanalen”, Kanal 1. Olika organisationskulturer etablerade sig också tidigt. I TV 2 erhöll producenterna makt, och beslut togs vid
stormöten, och detta resulterade i kontinuerliga redaktioner. TV1 däremot,
var organiserat i programprojekt som avslutades. Rivalitet och statuskonflikter var också förekommande, t ex så hade nyheterna en särställning. Lindén
konstaterar också att planeringschefen hade en särställning vad gällde makt.
Makten att tablålägga TV-produktionen hade koncentrerats särskilt till denna
funktion. Lindén skriver: ”Det är planeringsfunktionen som avgör hur mycket pengar som ska satsas på svenskskriven TV- och filmdramatik, underhållning, barnprogram och hur mycket nyheterna ska få kosta i relation till andra
programgenrer ” (Lindén 2011, s 254).
Man kan tillägga att när det gäller andelen produktion, så har detta varit
föremål för politiska riktlinjer i avtalet med staten. För tablåläggare blev
vissa begrepp eller strategier centrala i och med den ökande konkurrensen
för att behålla eller återerövra publiken:
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”Stripping” är t ex begrepp för ett program som sänds vid samma tidpunkt
flera på varandra påföljande dagar.
”Blocking” är när flera program av samma typ läggs efter varann, t ex en
situationskomedi.
”Komplementär tablåläggning” är när ett program av annat slag läggs mot
programmet i den egna eller konkurrenters kanal.
”Aggressiv tablåläggning” är när man sänder ett likartat program istället.
”Bulkvara” är billiga program med förväntat låga tittarsiffror.
”Tältpinnar” är program med stor publik och mediaexponering (Lindén
2011, s 215).
Lindén upptäckte också att man hade en mängd olika strategier och mål på
olika enheter vid Sveriges Television. I ett exempel på en TV-produktion,
”Expedition Robinson”, beskrivs hur diskussionens vågor gick höga med
krav på att lägga ned programmet, kritik i pressen och nio anmälningar till
Granskningsnämnden. Och dessutom en uppmaning från KLYS om nedläggning (KLYS=Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd). Detta hjälpte dock inte. TV-programmet sändes och har sänts i nya
versioner i olika kanaler och i olika länder, och i USA med titeln ”Survivor”.
Sverige var först med att sända programmet, men nöjeschefen inom SVT
avgick, till följd av den massiva kritiken.
Det styrdokument som betyder mest för Sveriges television är sändningstillståndet, som omförhandlas eller förnyas efter en politiskt bestämd tid. I 20
paragrafer reglerades vad SVT ska ansvara för, varav 14 gällde innehållet i
SVT:s sändningar. Där ingick program för barn, etniska minoriteter, att tillgodose funktionshindrades behov, erbjuda kulturella föreställningar och
evenemang, spegla distriktens egenart och särprägel m m. Lindén redogör
också för de målsättningar som de olika regionerna sade sig följa:
”Region Stockholms utbud skulle till innehåll och form bära huvudstadens
speciella prägel – modern, utmanande, trendsättande (…) Nyckelord för programproduktionen skulle vara publikorientering, kvalitét och förnyelse, medarbetarorientering och kostnadseffektivitet” (Lindén 2011, s 182)

Lindén ger också ett exempel på hur en nyhetssändning framförhandlas under en arbetsdag och vilka funktioner, möten och åtgärder som tillslut resulterar i den färdiga TV-sändningen.
1997 bestämmer sig VD och styrelse inom SVT för att revidera SVT:s
organisation och strategier. De elva punkter man föreslog i organisationsut115

redningen, ORGUT, kom att bli vägledande kommande decennium med bl a
förslag om att uppdatera mål- och visionsdokument, kontinuerlig organisationsförändring och att söka gemensamma lösningar inom decentraliseringens ram (t ex policies, teknisk infrastruktur m m). Man föreslog att planeringsfunktionen skulle stärkas med t ex programdiskussioner, och att införa
instrument för objektiv uppföljning över tid mellan SVT:s olika delar, t ex
för programkostnad per timme och programsort. Man föreslog en ökad satsning på personalutveckling, och att implementera digitalisering av infrastruktur, resurser till tekniska nysatsningar, samt att satsa på SVT-profilering
och marknadsföring (Lindén 2011, s 294-296). Särskilt märkbart för den
vanliga TV-tittaren har digitaliseringen, nya kanaler och marknadsföringen
av SVT varit.
Lindén konstaterar att när SVT ges större frihet att agera på en kommersiell marknad, desto viktigare blir marknadslogiken och SVT rör sig bort från
den sociala ansvarsideologin, vilket öppnar för kritik som gäller kommersialisering. Man skulle också kunna kalla det för public serviceinstitutionens
organisatoriska drift mot kommersialismens uttryck. Mediepolitiken förändrades och tillät SVT sponsorsfinansiering, intäkter från försäljning av produkter, krav på och tillåtelse till att samarbetet med produktionsbolag också
tillät att bolagen tjänade pengar också när de arbetade åt public service.

Kvinnor i journalistkåren
Monika Djerf-Pierre har undersökt kvinnliga journalister och kvinnors deltagande i medieeliten. I antologin ”Maktens kön” (2007) beskrivs kvinnliga
journalisters ökande andel i journalistkåren under 1900-talet, och också en
långsamt ökande andel av medieeliten, i en artikel med denna titel. Den är
del av en större undersökning, en totalundersökning, och antologins andra
artiklar beskriver ur ett genusperspektiv också undersökningens resultat för
andra fält, politikens, kulturens m m. Djerf-Pierre skisserar i artikeln ”Medieeliten” den historiska utvecklingen för kvinnor som journalister och del av
medieeliten. Det fanns under 1600-1700-talen ett flertal kvinnliga publicister. Under slutet av 1800-talet blev de allt fler, men de saknade tillträde till
Publicistklubben, som var en renodlad herrklubb vid starten. Andelen kvinnor i journalistkåren var 1914 11 % , och ökade kontinuerligt men långsamt
under 1900-talet. 1970 var t ex andelen kvinnor bara 20 %, 1984 37 %. De
sista tjugo åren har andelen kvinnor varit över 40 %, (1991- 42 %, 200045 %, 2004-47 %, Djerf-Pierre 2007, s 417).
Maktpositioner i pressen har i Sverige varit kopplad till det politiska fältet. De manliga chefredaktörerna för den borgerliga pressen hade privilegierad klassbakgrund och hög utbildning. Den socialdemokratiska pressens
redaktörer kom oftare från arbetarfamiljer, rekryterades ur den fackliga och
politiska rörelsen, och hade sällan studentexamen eller högre utbildning. De
kvinnliga journalisterna i den borgerliga pressen fick, paradoxalt nog, syssla
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med utrikesnotiser p g a sina goda språkkunskaper. Nyheter om skandaler,
mord och brott blev till en början en kvinnlig domän. Men också förstås
traditionella ämnen som hem, hushåll och familj. Kvinnliga journalister hade
också stor roll i att utveckla intervjun som journalistisk metod, och reportaget. De första kvinnliga chefredaktörerna rekryterades till populärpressen,
till damtidningar som Idun och Husmodern. Både radion och televisionen
var under sina första år starkt mansdominerade, och hade bara enstaka
kvinnliga reportrar. Journalistyrkets professionalisering under 1950- och
1960-talet innebar också kvinnor som sökande, men till en början kom få in
där. 1978 var kvinnor en tredjedel av journalistkåren, men på journalisthögskolorna var de i majoritet. Inom medieföretagens ledning fanns däremot
mycket få kvinnor i mitten av 1970-talet. Den stora ökningen av andelen
kvinnor i journalistkåren skedde på 1980-talet. Djerf-Pierre illustrerar också
hur den dikotoma genuslogiken i journalistiken polariseras i maskulint/feminint, offentligt/privat, manliga och kvinnliga perspektiv, objektivitet och subjektivitet, professionellt och publikorienterat (s 423). Journalistikens områden blir ”könsmärkta”, i mjuka (kvinnliga) och hårda (manliga)
ämnen. Politik, ekonomi, sport och brott är ”manliga” ämnen. Vård, skola,
omsorg, relationer, kultur och konsumentfrågor är ”kvinnliga” ämnen. Detta
trots att t ex utrikesnyheter och undersökande journalistik under 1900-talets
första del var kvinnliga journalisters verksamhetsområde.
Andelen kvinnor inom medieeliten har dock inte ökat lika mycket som
andelen kvinnor i journalistkåren de sista fyrtio åren. År 2001 var 26 % av
medieeliten kvinnor, men det varierade kraftigt mellan områden inom medier. Det var endast public service-medierna (44 %) och populärpressen
(59 %) som hade en kvinnorepresentation på toppositioner, som var över
40 %. Och endast 11 % var VD för medieföretag. Bland chefredaktörer och
redaktionschefer/programdirektörer var under 2000-talets början . under en
tredjedel kvinnor (31 %, figur 16.3, s 424) Det finns en enighet om att kvinnliga journalisters ökade närvaro och verksamhet inneburit breddad erfarenhet
på redaktionerna, annorlunda vinklar i bevakningen och breddning av de
ämnen som bevakas – och i ett journalistiskt perspektiv måste detta ses som
professionell framgång för en yrkeskår, och även för medier totalt.

Kvinnliga journalister i medieeliten
I ”Lonely at the top: gendered media elites in Sweden” (2005) tittar Monika
Djerf-Pierre närmare på kvinnor i medieeliten. Perspektivet är hämtat från
Pierre Bourdieu. Finns skillnader mellan män och kvinnor i vilket slags kapital de besitter? Studien är därmed en länk i den s k elitforskningen. En klassisk studie gjordes av C Wright Mills (1956) i USA med titeln ”The power
elite”. Det finns inte så många studier av mediaeliten ur detta perspektiv,
men 1986 publicerade Lichter et al boken ”The media elite”. Lichter och
medarbetare analyserade den sociala bakgrunden och ideologin hos journa117

lister verksamma i USA's ledande nationella medier. Klassisk elitteori har
några antaganden om karaktäristika hos en maktelit. Den ska vara exklusiv,
präglas av enhet och överensstämmande, dvs man delar ideologi, och har
speciella insikter, som ”vanligt folk” inte har. Man skulle kunna tillägga
nätverk, men det betonar inte författarna särskilt här. En mekanism är självreproduktion, vissa positioner reserveras för personer från vissa grupper,
medan andra exkluderas. Den traditionella elitlitteraturen präglas också av
att eliten är manlig, men de senaste decennierna har den situationen ändrats.
I Wright Mills klassiska studie hade elitens män hemmafruar, som bl a bidrog genom att skapa sociala band.
I Vianello och Moore's studie från 2000 jämfördes kvinnliga och manliga
ledare inom politik och affärsliv i 27 länder. Kvinnliga ledare kom från en
mer privilegierad klassbakgrund, har släktingar med högre utbildning och en
familjebakgrund där mammorna hade en högre social och ekonomisk status.
Kvinnorna hade sociala resurser, som kompenserade för den negativa effekten att vara kvinna. Den teoretiska referensramen i Djerf-Pierres undersökning (2005) bildas av Pierre Bourdieu's begrepp, ekonomiskt kapital, kulturellt kapital och det habitus man därigenom tillägnar sig. Men också ”symboliskt kapital”, dvs det kapital sociala grupper tillerkänner värde inom speciella områden. Inom medier kan nämnas ”det professionella kapitalet”,
vilket är den mängd erfarenhet en person har från det professionella området
i form av utbildning, tidigare positioner m m. Det ”kulturella kapitalet” känner vi igen från Bourdieu tillsammans med habitus-begreppet – att man genom sin klasstillhörighet lär in smak, beteenden, kunskaper och konsumtion
specifikt för kulturens område. ”Ekonomiskt kapital” är inkomst och tillgångar, förmögenhet m m. ”Socialt kapital” är tillgång till formella och informella nätverk, stöd från mentorer och andra former av värdefulla sociala
förbindelser, t ex ”kontakter”, i Djerf-Pierres studie. Hon analyserar fyra
typer av socialt kapital; (1) antal mentorer, (2) antal informella kontakter, (3)
antal privata kontakter med andra ledare inom medier, och (4) stöd och
uppmuntran från andra människor, familj, vänner, partners och överordnade.
Djerf-Pierre gör en distinktion i sin empiriska analys, och ser kön som en
specifik form av kapital, med manlig som ett positivt kapital och kvinnlig,
som ett negativt. En högre grad av annat kapital kan alltså balansera det faktum att kvinnligt kön kan ses som ett negativt kapital.
Om man jämför andelen kvinnor inom olika sociala fält är kvinnor i mediaeliten c:a en fjärdedel. Om man jämför med andra områden , så är t ex
andelen kvinnor inom politiken 44 %, och med en lägsta andel kvinnor i
näringslivets elit med 5 %. När det gäller social bakgrund var skillnaden
liten mellan män och kvinnor. 59 % av kvinnorna kom från högre medelklassfamiljer eller adel (2 %). Siffran var densamma för män, men färre hade
adlig bakgrund bland dem (1 %). En tredjedel av männen hade mödrar som
var hemmafruar, men bara en femtedel av mediaelitens kvinnor. Dessa hade
däremot i högre utsträckning än männen mödrar med en ledarposition (14 %
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mot 7 %). Knappt en tredjedel av både män och kvinnor hade en far med
ledarposition. Männen hade i högre utsträckning en far som arbetade inom
medier (6 %, 0 %), och kom i högre grad från arbetarklass (18 %, 12 %). C:a
en tredjedel av både män och kvinnor kom från Stockholmsområdet. Det
fanns dock en liten skillnad (32 % av männen mot 34 %) (Djerf-Pierre 2005,
s 282, Table A1, A2).
En högre andel kvinnor hade positioner inom populärpressen än män,
men det var också enda området där kvinnors andel var högre (59 %, 41 %).
Mest dominerade män inom kommersiell radio och TV (86 %), men också
inom pressen och förlagsindustrin, med siffror strax under. Inom public service-TV och radio var andelen kvinnor 44 %, och andelen män således 56 %.
Fler kvinnor än män hade utbildning inom journalistiken (36 %, 13 %), medan männen i högre grad hade utbildning i ekonomi (27 %, 10 %). Kvinnorna var lite yngre, men var äldre när de fick sin första chefsposition , och
de hade varit kortare tid på sin elitposition. De hade svårare att få de högsta
positionerna, och bara 11 % nådde dit. De hade lättare att nå chefredaktörseller programdirektörsposterna (33 %) (Djerf-Pierre 2005, Table A3-A6, s
283-284).
En högre andel av männen var gifta och hade barn, 92 %. Hushållets inkomst var ungefär densamma, 1,2 miljoner eller strax däröver, liksom antalet
arbetstimmar per dag, men männen hade betydligt mer egendom, till ett genomsnittligt värde av 47,2 miljoner mot 1,6 miljoner för kvinnorna. Kvinnor
hade i högre utsträckning en partner som arbetade i mediasektorn (32 % mot
17 %), och en partner som arbetade heltid (90 % mot 63 %). Kvinnor hade i
något högre grad mentorer (88 % mot 75 %), och i högre grad kvinnor som
mentorer, och i informella nätverk. Både kvinnor och män hade däremot
manliga mentorer och nätverkskontakter, vilket de uppgav till 62-72 %.
Kvinnor hade i högre grad privata kontakter med andra seniora mediachefer,
och uppgav en större grad av uppmuntran i karriären från föräldrar, partner,
släkt, vänner och överordnade (Djerf-Pierre 2005, Table A7-A12, s 285287).
Det här betyder att mycket av vad Vianello och Moore (2000) slog fast i
sin studie inom områden som politik och näringsliv i 27 länder bekräftas i
Djerf-Pierres undersökning, men för medieeliten i Sverige. Dvs att kvinnor
kommer från en något mer privilegierad klassbakgrund, med mödrar med
högre social och ekonomisk status, och att de hade fler släktingar med högre
utbildning. Också här kan man dra slutsatsen, utifrån Bourdieu, att mer av
olika slags kapital balanserar det faktum att det kan ses som ett negativt kapital att vara kvinna. Eller att det behövs ”mer” av annat kapital för att balansera egenskapen kvinna som kön. Men man kan tillägga att skillnaden i
klassbakgrund mellan män och kvinnor i den svenska studien inte var avsevärd. Det fanns däremot fler män med arbetarklassbakgrund, 18 % mot 12 %
(Table A2, s 282).
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Svenskt TV-utbud
Metodologiskt kan Kent Asps undersökning (2007) om bl a förändring av
innehåll och genrer i televisionen under en tioårsperiod sägas vara en mätning av tablåläggningens konsekvenser för de kanaler som redovisas, vilka
är de tidigare markbundna, som SVT1 och SVT2 samt TV4. Men också för
fler kanaler startade i deras regi, som SVT24 och Barnkanalen/ Kunskapskanalen (fr o m 2005), samt TV 4 Plus. Satellitkanalerna TV3, Kanal 5, TV 6,
TV 8 ingår också. Sedan dess har fler kanaler startats i t ex TV4:s regi, som
TV 4 Fakta, TV 4 Komedi, TV 400, TV 4 Film och TV 9 och Sjuan. Dessa
mätningar har kontinuerligt utförts över tid, och man har alltså ett jämförelsematerial. Undersökningsperioden är 17 veckor fördelade över året,
dvs omfattar c:a en tredjedel av det totala utbudet över ett år. I min egen
undersökning finns TV-producenter representerade, vars program eller serier
sänts i de flesta av dessa kanaler, dvs SVT:s båda kanaler, TV 4, TV 3, Kanal 5, TV 8, men ett flertal har varit verksamma inom produktionsbolag.
Asp och hans medarbetare har identifierat 149 olika programtyper, där 67
har klassificerats som informationsinriktat utbud, som nyheter och fakta, och
82 som underhållningsinriktat utbud (fiktion, förströelse, sport). Blandprogrammen har förts till den ena eller andra kategorin. Morgon-TV, lokal-TV
och regional-TV har förts till det informationsinriktade utbudet, medan talk
shows, intervjuprogram, matprogram, och ”fyra olika typer av verklighetsunderhållning” har förts till den underhållningsinriktade kategorin av programutbud. Genom att klassificera andelen av program i den s k informations-underhållningsskalan (IU-skalan) av det totala antalet möjliga program
erhåller man ett värde. Värdet 1.0 anger t ex att kanalen i sin helhet är antingen helt informations- eller helt underhållningsinriktad, medan värdet 0.5
t ex anger att utbudet är hälften av varje kategori. Programbredd-index är ett
index skapat för att visa kanalens mångfald av program, dvs en kanal som
under de 17 undersökningsveckorna uppvisat alla 149 programtyperna har en
programbredd som är maximal, med ett programbreddindex på 1.0. T ex har
en kanal som uppvisar 103 programtyper ett breddindex på 0.67 (103/149
programtyper). En kanal som visar 35 olika informationsinriktade programtyper har ett breddindex i det informationsinriktade utbudet på 0.52 (dvs
35/67). En kanal som visar 41 av de 82 underhållnings programtyperna har
på ett motsvarande sätt 0.5 i det underhållningsinriktade utbudet.
En första förändring som kan iakttagas är den utökade sändningstiden
framförallt för kommersiella TV-kanaler 1998-2007. SVT1 ökade sin sändningstid från 94 timmar per vecka till 104 timmar 1998-2007, medan SVT2
snarare minskade, dock marginellt, från 86 till 81 timmar under perioden.
TV 4 ökade sin sändningstid från 125 timmar 1998 till 161 år 2007, TV 3
från 133 timmar/v till 158 tim/v samma period. Kanal 5 ökade sändningstiden från 126 tim/v till 162 tim/v, TV 6 (tidigare Z-TV) från 89 till 149 tim/v,
och TV 8 från 45 till 168 tim/v, dvs nästan 4 gånger den initiala sänd120

ningstiden (Asp 2008, tabeller sid 32, 40, 68, 78, 86, 94, 100). Det finns en
stor skillnad mellan de olika kanalernas programprofiler. SVT1 och SVT2
har t ex ungefär lika andel underhållningsinriktat som informationsinriktat
utbud, medan SVT24 och Kunskapskanalen till övervägande del har ett informationsinriktat utbud. För SVT1 och SVT2 är andelen dessutom ungefär
densamma över tid. För TV 4 är knappt 30 % av innehållet inriktat på nyheter och fakta, och den andelen är tämligen stabil över tid sedan 1998 (s 11,
108). Satellitkanaler som TV 3, Kanal 5, TV 6 är till mycket stor del underhållningsinriktade. För TV 3 och Kanal 5 har inte heller någon avsevärd
förändring skett sedan 1998, och man ligger omkring 0.9 på IU-skalan ifråga
om underhållningsinriktat utbud, för TV 6 åren 2006-07 dessutom t o m
strax under 1.0. TV 8 och Kunskapskanalen i SVT:s regi ligger däremot högt
på den informationsinriktade delen av skalan. TV 8 visar tvära kast under
perioden 1998-2007. Under 2000- 2005 låg man nära 1.0 på den informationsinriktade delen av skalan, men fr o m 2006 och framåt gled denna dominans ned till 0.7 och 0.8. Också SVT24 har en liknande utveckling efter
starten 2005, från c:a 0.65 på den informationsinriktade delen av skalan ned
till 0.35 år 2007 (Asp, s 108). TV 4 Plus har sedan starten 2005 glidit mot en
allt större underhållningsinriktning (från 0.5 till 0.75).

Ursprungsländer
Också mätningar av produktioners ursprungsland har skett över tid, och
också här är kanalernas profiler olika. Totalt dominerar Sverige och USA
som ursprungsland för TV-produktion (s 22). Under 2007 var det svenskproducerade utbudet i SVT1 och SVT2 71 % respektive 65 %, för SVT24 87 %
och för Kunskapskanalen 69 %, medan barnen i Barnkanalen får nöja sig
med 26 % (Barnkanalen och Kunskapskanalen delade då frekvens, Barnkanalen hade dagtiden, och Kunskapskanalen kvällstiden). TV4:s andel av
svenskproducerade program var 56 % år 2007, det har dock skett en ökning
från perioden 1998-2002, då andelen var 50 % eller under. I TV 4 Plus var
andelen 32 % år 2007, en minskning från 49 % startåret 2005 (s 76). TV 8:s
andel var 25 % år 2007 . I ett retroperspektiv har kanalen dock under perioden 1998 – 2007 varit nere på 4-9 % under perioden 2000-2005 (s 100).
TV3.s utbud av svenskproducerat material var 13 % år 2006 och 2007, en
viss minskning, då kanalen hade mellan 15-19 % under perioden 1998-2005
(s 78). Kanal 5 hade 16 % svenskproducerat utbud år 2007, vilket har varit
det högsta på länge, år 1998 till 2006 var andelen 10 till 14 % (s 86). I TV 6
var andelen 10-12 % fr o m år 2006, men kanalen har delats och var tidigare
Z-TV, som fortsatt som betal-TV-kanal. Under Z-TV-tiden var andelen
svenskproducerat material 62-79 % (s 94).
När det handlar om USA-producerat utbud är relationerna vanligen omvända. I SVT och SVT2 är andelen amerikansk import vanligen runt 10 %,
och har varit omkring denna siffra under perioden 1998-2007 (s 48) Och för
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de fr o m 2005 sända SVT24, Barn- och Kunskapskanalerna är siffrorna 2 %,
och för Barnkanalen 11 %. I TV4 är det amerikanskproducerade utbudet
31 % för 2007, och 52 % i TV 4 Plus. Tidigare år har det amerikanska utbudet i TV 4 växlat från 37 % år 2002, dvs en dryg tredjedel, till 29 % år 2005
och 2006 (s 68). I TV 4 Plus har det amerikanska utbudet ökat från startåren,
där andelen var 42 % respektive 40 % för åren 2005 och 2006 (s 76). I TV8
är motsvarande siffra 11 % år 2007, men har tidigare år varierat kraftigt med
avseende på USA-producerat utbud, t ex var siffran 0-1 % åren 2000-01,
men 70-78 % år 2003-2005 (s 100). I TV 3 var andelen 81 % år 2007, men
har varit hög också tidigare år från 1998, 73-80 % (s 78). I Kanal 5 var andelen amerikansk-producerat utbud 72 % år 2007, men kanalen uppvisar en
liknande profil som TV 3 vad gäller amerikanskt- producerat utbud, 73-80 %
också tidigare år från 1998 (s 86). I TV 6 är andelen 80-82 % 2006 -07, men
under Z-TV-tiden mycket lägre, 21-37 % (s 94).
I Sveriges televisions kanaler ligger andelen producerat i ”Övriga nordiska länder” eller i Storbritannien ungefär lika under perioden, runt 5 %,
men något högre för det senare (s 48). I Barnkanalen är det engelska utbudet
21 % år 2007, (s 60). I satellitkanalerna är intresset svalt när det gäller att
visa program från andra nordiska länder, och kolumnen motsvaras oftast av
en nolla. Utbudet från Storbritannien kan däremot skifta mellan kanalerna,
från 24 % i TV 8 år 2007, till 10 % i TV 4 Plus, till 6-7 % eller under för
övriga (s 100, 76). Utbud producerat i ”Övriga Västvärlden” är också olika
mellan kanalerna, från 39 % i TV 8, och 37 % i Barnkanalen till 11 % i
SVT2, och 6 % eller under för övriga kanaler. Program från Övriga världen
representeras i stort sett av 0 % i många kanaler, men kan vara 1-2 %, framförallt i SVT:s huvudkanaler.

Genrer
SVT1:s andel nyheter har ökat från 7 % 1998 till 14 % 2007, andelen samhällsprogram är runt 8-10 % för hela perioden. Blandprogram har ökat från 5
till 12 %. Talkshows, dokusåpor och ”övrig verklighetsunderhållning” är för
perioden låg, 0-1 %, TV-serier 7-9 %, nöjesprogram runt 7 %, långfilm c:a
11 %, sport c:a 9 %, barnprogram omkring 13 %, ungdomsprogrammen
minskade dock från 5 till 2 % 2006 och 2007. Program för minoriteter minskade från 1-2 % 1998-2000 till 0 % åren därefter (s 33). För SVT2 minskade
andelen nyheter från 19-20 % 1998-99 till 13 % 2006-07. Samhällsprogrammen har legat runt 10 %. Kulturprogrammen har däremot ökat från 5 %
1998-2000 till 11-16 % fr o m 2001, dvs en fördubbling. Övrigt faktautbud
är c:a 10 % för hela perioden. Talkshows började förekomma fr o m 2002
med försiktiga 1 % detta år och sedan 2-4 % åren därefter. Blandprogrammen har minskat från 13-16 % 1998-2000 till 4-5 % år 2002 och därefter.
”Övrig verklighetsunderhållning” är 1-2 % 1998-2000 för att efter ett nollprocentigt uppehåll återkomma med 2 % fr o m 2005 och framåt. TV-serier
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har minskat något, från 8 % 1998 till 6 % 2002 och framåt. Andelen ”såpor”
är 0-2 % under perioden med en minskning från år 2004. Nöjesprogrammens
andel är 5-9 % under perioden utan riktad tendens. Andelen långfilm är
3-6 % 1998-2001 och mestadels 7 % åren därefter. Andelen sport har tenderat att öka något, från 8-10 % 1998-2001 till 10-13 % därefter. Barnprogrammen har minskat från ungefär 1 % fram till år 2004 till 0 % åren därefter, men under den senare perioden har Barnkanalen startat. Program för
unga är runt 2 % under hela perioden. Program för minoriteter är 2-5 % för
hela perioden, men med den högsta andelen, 4-5 %, mellan år 2001-2003 (s
41).
För TV4:s huvudkanal har andelen nyheter minskat något från 12-14 %
1998 till c:a 10 % från år 2003 och framåt. Andelen samhällsprogram är
2-3 % för hela perioden. Andelen kulturprogram var 1 % fram till år 2004
för att representeras av 0 % åren därefter. Övrigt faktautbud var 4-5 % fram
till år 2005 för att sedan öka till c:a 8 %. Blandprogrammens andel har ökat,
från 8-11 % fram till år 2004 till 10-16 % åren därefter. Talkshows har
minskat från 4-6 % till år 2004 till 1-3 % åren därefter. Dokusåpor representeras först år 2001 med 1 % och ökar därefter till 2-5 %. ”Övrig verklighetsunderhållning” är runt 1 % fram till 2004, och 2-3 % därefter. TV-serier har
minskat något, från 16-21 % 1998-2002. Därefter är andelen 13-17 %. ”Såpor” har haft en upp- och nedgång under perioden. Från 7-13 % 1998-99 och
upp till 16 % år 2002. Därefter sker en minskning, 2003 är andelen ”såpor”
10 % och 2006 endast 3 %. Den ”interaktiva” underhållningen börjar förekomma 2003 med 2-3 % följande år för att öka 2006 och 2007 till 9 % respektive 7 %. De består antagligen av eftermiddagarnas fråge- och gissningsprogram, där tittare ringer in sina svar till programledaren i studion,
och där intäkterna från telefonsamtalen är av betydelse för programmets idé.
Andelen långfilm är 6-9 % 1998-2001 och 8-11 % därefter, en marginell
ökning. Andelen sport är mestadels 7 % under perioden, men med variationer, t ex under 2002-03 till 9-10 %. Andelen barnprogram är 3-5 % för hela
perioden, och andelen ungdomsprogram är 1-2 % fram till år 2004, för att
sedan minska till 1 % eller lägre. Program för minoriteter är genomgående
under hela perioden 0 % (s 69).
För TV3 är andelen nyheter 2 % fram till år 2002, och sedan mestadels
1 %. Andelen samhällsprogram är mestadels 1 % under hela perioden, men
0 % år 2007. Andelen kulturprogram bara någon enstaka procent vissa år,
som år 2002 och 2006. Övrigt faktautbud var 4 % år 1998, men sedan 0-2 %,
och perioden är representerad av åtskilliga nollor. Andelen blandprogram var
1 % fram till år 2001, och därefter 0 %. Andelen talkshows varierar mellan
8 och 10 % under 1990-talets slut, sedan sker en minskning till 5 %, för att
sedan öka till 10 och 12 % år 2006 och 2007. Andelen dokusåpor förekom
inte före år 2001, men ökar därefter, först till 4-6 % under 2000-talets första
år, sedan till 10 % åren därefter. För 2006 var andelen 8 % och 2007 5 %,
vilket kan indikera en fortsättande minskning. ”Övrig verklighetsunderhåll123

ning” uppvisar också variationer, från runt 2-3 % fram till år 2004, till 4-8 %
åren därefter, även om kategorin inte är särskilt betydande. Andelen TVserier var 17-24 % år 1998-2002, och 26-28 % därefter, en ökning för en
ansenlig kategori, drygt en fjärdedel av kanalens totala utbud, som dessutom
ökat. Andelen ”såpor” har minskat, från 16-20 % år 1998-99 för att sedan
ligga runt 10-11 %. ”Vita lögner” hette TV3:s svenska ”såpa”, som gick ett
flertal år, men som är nedlagd sedan länge. År 2006 och 2007 var andelen
”såpor” 8 %, vilket eventuellt kan indikera en minskning. Andelen nöjesprogram har minskat från 4-5 % fram till år 2003, ned till c:a 2 % åren därefter.
Fr o m år 2003 förekommer kategorin ”interaktiv underhållning” med 4-6 %
2003-04 och 2 % därefter. Andelen långfilm var c:a 13 % under 1990-talets
slut, för att sedan öka till 19 % under några år på 2000-talet, dvs nära en
femtedel av kanalens totala utbud, men för att minska ned till 13 % år 2004.
2005-2007 var andelen långfilm 17 %. Andelen sport har minskat, från c:a
6 % fram till år 2004, men därefter endast runt en procent. Andelen barnprogram har minskat och var 10-12 % fram till år 2003, därefter 6-7 %, och med
bottennoteringen 2 % år 2007. Ungdomsprogrammen ligger runt 1-3 % för
hela perioden. Program för minoriteter förekommer inte,(Asp, s 79).
Kanal 5 har siffran 0 % för hela perioden 1998-2007, både för nyheter och
samhällsprogram. Dock har man en liten andel kulturprogram, 2-3 %, framförallt efter år 2002. ”Övrigt faktautbud” är omkring 2-3 % 1998-2000 och
4-6 % därefter. Blandprogram förekommer med en procent nästan varje år,
men siffran blev 0 % år 2007. Andelen talkshows är 8 och 12 % 1998 och
1999, och med en toppnotering på 18 % år 2000, dvs nära en femtedel av
kanalens totala utbud. Därefter sker en minskning ned till 6 % år 2005 och
8 respektive 13 % åren 2006 och 2007, vilket kan indikera en ökning igen.
Andelen dokusåpor börjar förekomma under 2001 med 6 % och är därefter
omkring 10 %. År 2006 och 2007 var andelen 6 respektive 3 %, en minskning. ”Övrig verklighetsunderhållning” är 1-6 % åren 1998-2003, därefter
5- 7 %. Andelen TV-serier var 27-29 % 1998-99, omkring en fjärdedel av
kanalens totala utbud de åren, men minskade därefter till 20-23 %. Efter år
2004 sker en tydlig ökning, 30 % TV-serier år 2005, 27 % år 2006, 32 % år
2007, dvs nära en tredjedel av kanalens utbud totalt. Andelen ”såpor” är
7-9 % 1998-99, men minskar därefter och är 0-2 % fr o m år 2001. Andelen
nöjesprogram är 1-3 % 1998-2005, men sex procent 2006 och 2007, en dryg
fördubbling av nöjesprogrammen. I likhet med TV 3 börjar kategorin ”interaktiv underhållning” att förekomma år 2003, och blir från detta år 3 % 4 %,
2 %, 2 % och hela 6 % år 2007. Andelen långfilm har varierat från 17-20 %
eller lägre 1998-2002, därefter en minskning till 13-16 % påföljande år. Andelen var endast 9 % år 2007, en halvering i jämförelse med periodens första
år, 1998. Andelen sport var 0 eller 1 % fram till år 2003, därefter 1-3 %.
Andelen barnprogram var 12-14 % 1998-2000, därefter skedde en minskning till 6-9 % åren därefter. År 2007 var andelen barnprogram endast 3 %.
Ungdomsprogrammen hade en tynande tillvaro i Kanal 5 fram till år 2005
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med några procent fram till år 2001, därefter är siffran 0 % fram till år 2006,
då siffran blev 2 %, och år 2007 3 %. Program för minoriteter förekommer
inte i Kanal 5. (Asp, s 87).
TV 8 startade år 1998, men då som en ”nischkanal”, men har under mätperioden uppvisat tydliga kast. TV 8 hade en andel nyheter, som ökade från
c:a 10 % till 76-83 % fram till år 2005. Det handlade däremot inte om
svenskproducerade nyheter. År 2006 är andelen 70 %, och 2007 50 %, vilket
indikerar en minskning. Andelen samhällsprogram varierar under perioden
från 14-15 % under 1990-talets sista år, till 3 % åren därefter, för att sedan
öka till 10 % år 2005, 14 % år 2006 och 24 % år 2007, en klar ökning. Andelen kulturprogram är omkring 3 % med variationer upp och ned under perioden 1998-2007. Andelen ”övrigt faktautbud” är 44 och 53 % åren 1998 och
1999, därefter sker en minskning till bottennoteringen 3 % år 2005 och 2006.
År 2007 är andelen 6 %. Andelen blandprogram är 5-10 % under 1990-talets
sista år, men faller sedan till 0-1 % fram till år 2003. År 2006 och 2007 är
siffran 2 %. Andelen talkshows är 0 % under perioden, men inte mätperiodens sista år, 2006 och 2007 är siffran 5 % och 4 %. Andelen dokusåpor är
likaledes 0 % under perioden, med undantag för mätperiodens sista år, 1 %
år 2005 och 2 % år 2007. ”Övrig verklighetsunderhållning” förekommer
med ett par procent under början och slutet av perioden, men är noll procent
åren 2001-2005. Andelen TV-serier är t o m lägre, 1 % år 1998 och sedan
0 % fram till år 2005, då siffran är 1 %, därefter 2 %. ”Såpor” har inte förekommit i TV 8 under perioden 1998-2007. Nöjesprogram förekom med 4 %
år 1998 och 2 % året efter, men inte därefter. Långfilm har förekommit med
en enda procent år 2006, vilket borde motsvara en långfilm per vecka eller
mindre (1 % av 168 sändningstimmar/vecka). År 2007 är däremot andelen
0 %. Sport förekom med 8 och 9 % under periodens första år, därefter är
siffran 0 %, fram till år 2007, då en procent sport sändes. Program för barn,
ungdom och minoriteter har inte förekommit under perioden 1998-2007, och
inte heller ”interaktiv underhållning” (Asp, s 101).
Sammanfattningsvis, så avspeglas ”nya” genrers uppgång och nedgång
under perioden. Det gäller t ex ”såpor”, ”dokusåpor”, ”interaktiv underhållning”, och det fanns t o m fyra olika typer av verklighetsbaserad underhållning, ett begrepp som för ett par decennier sedan skulle ha varit främmande.
Satellitkanalernas utbud för barn och ungdom har minskat, om man undantar
rena ungdomskanaler, som t ex Z-TV, och SVT bär som enda kanaler utbudet för minoriteter. SVT:s två kanaler är förhållandevis stabila över tid, och
man är fortfarande den största producenten och sändningskanalen för
svenska program, och med en större programbredd än övriga kanaler. Man är
också mer informationsorienterad, med fler samhälls- och kulturprogram.
Utbud från andra nordiska länder är man också tämligen ensam om att sända.
TV 4 behåller en andel nyheter, men vad gäller samhälls- och kulturprogram
är andelen svenskproducerat utbud förhållandevis lågt. Underhållningsorienteringen är större än inom SVT. Både SVT och TV4 har under perioden star125

tat flera kanaler med speciell inriktning, t ex Barn- och Kunskapskanalen,
TV24 (SVT), och TV 4 Fakta m fl. En del satellitkanaler är till stor del bärare av ett amerikansk-producerat utbud i form av långfilmer och TV-serier.
TV 8 har dock en informationsprofil, som tydligt skiljer kanalen från andra
satellitkanaler. Andelen program från Storbritannien kan ha minskat, men
förekommer dock med variationer mellan kanaler. Andelen program från
”övriga Västvärlden” (dvs också Europa utanför Norden) har t o m minskat i
ett flertal kanaler under denna period, 1998-2007, då vi varit med i EU, med
undantag för SVT2 (marginellt). TV 8 och Barnkanalen hade mest material
från ”Övriga Västvärlden”, TV 8 hade 39 % från denna kategori, och Barnkanalen 37 % samma år. Det mesta material som visas i svensk TV är producerat i Sverige eller USA.

USA
Horace Newcomb och Robert Alley publicerade 1983 ”The producer's medium: Conversations with creators of American TV”. Det är en intervjustudie med elva framgångsrika amerikanska dramaproducenter med TV-succéer
bakom sig, som inte bara visas i amerikansk TV utan också exporterats till
andra länder, däribland Sverige. Den första av dem, Quinn Martin, började
inom filmindustrin och producerade serier som ”The fugitive” (Jagad) och
”The streets of San Fransisco” (visad i repris i TV 3 på 2000-talet), ”The
FBI” m fl serier. Han beskriver att han i ett serieutvecklingsprojekt arbetar
med tre nivåer, Melodrama. Emotion och Theme, där det förstnämnda är
ungefär ”intrig”. Kritik förekom mot Martin's serier för att de idealiserade
auktoritetsstrukturer, som poliser, agenter o s v: ”(...) Martin's work dramatically reinforces right-wing attitudes (…) (Newcomb & Alley 1983, s 47).
Men Martin byggde sin framgång och sitt företag på tittarsuccéer, som
networks efterfrågade. Martin beskriver planeringen av produktionsprocessen som organiserad: ”(...) I always sat down with the producer and the
story editor (...) to write up maybe fifty 'notions' (story ideas). Then, out of
that collection of notions we would pick the twenty-two or twenty-four that
we should plan to do. We would then assign these to writers (...) I don't
know how else you do it when you are mass producing quality (...)” (s 58).
Det som Martin beskriver är alltså ett ”industrialiserat” serieskrivande,
som har blivit det vanliga inom produktion av volymer av seriedramatik, t ex
”såpor”. Han fortsätter: ”(...) the writing pool is hard. And I created my own
monster because I started making producers out of writers thereby creaming
off the best to begin with (...)” (s 58). Och, enligt Martin, ska varje Quinn
Martin-produktion kännas igen som just en sådan, dvs den var ett ”varumärke” i TV-produktionsvärlden. Martin beskriver sig däremot inte som
någon ultrakonservativ person: ”I used to be ultra-liberal. Right now I'm a
little left of center (...)”. Martin medger emellertid att det inom drama126

produktion finns möjlighet att leverera (dolda) politiska budskap: ”(...)I've
had some big fights with people down in the creative department. One writer
– he's an ultra left-wing rich kid – is always trying to put a very close to
communist point of views in shows. I'd just say 'Now stop already'. He'd
load it up figuring that if I changed part of it, he'd still have part of it left
(...)” (s 72). De här TV-producenternas serier tillhör idag TV-historien, men
en del av dem har ”bildat skola”. Det som igår var ”innovation” är idag
”klassisk” TV-dramatik, låt vara att tid och samhällsutveckling nödvändiggjort modifieringar.
Näste TV-producent som presenteras av Newcomb & Alley är David
Victor, som började som manusförfattare till ”Gunsmoke”. Victor föddes i
Odessa i Ryssland, och flyttade till USA vid tolv års ålder. Victor har producerat t ex ”Dr Kildare” (1961) samt legendariska ”The man from UNCLE”
(1964) (visad i repris i Sveriges Television c:a fem-sex år efter millineumskiftet). Andra serier är inte bekanta för svenska TV-tittare, t ex ”Marcus
Welby, MD” (1969) och ”Owen Marshall, Counselor-at-law” (1971). De två
sista har en läkare samt en advokat som förgrundsgestalter. Till skillnad från
Quinn Martin introducerade Victor mer dokumentära frågeställningar i sina
serier: ” (...)Autism, breast cancer, homosexuality, mental retardation, impotence, senility, all of these and other subjects (were presented) in Victor's
medical shows, and similar problems were faced by Owen Marshall in the
legal sphere (...)” (s 75).
Newcomb & Alley beskriver Victor som en TV-producent primärt med
sociala budskap:
”(...)Victor's work is an idealization of the values that should underlie our
social structures but often do not (...) The TV-doctors and lawyers have become metaphors for social dreams, personifications of social spirit (...)” (s 80,
min kursiv).

Och hur är det idag, hur många amerikanska TV-serier har inte sociala frågeställningar i TV-dramats form, därmed inte sagt att sådana inte funnits förut.
”The man from UNCLE” spåddes bli ett fiasko, men blev istället en succé
och nära nog en kultserie. Den lyckades särskilt bra bland ungdomar.
Victor's inflytande kan spåras i att en av huvudpersonerna, eller agenthjältarna, är ryss, under det kalla krigets glansdagar så balanserades den amerikanske agenthjälten med en rysk kollega, och dessa samarbetade. Ett ”tekniskt fantasteri” med olika tekniska hjälpmedel och effekter lockade de
yngre, men med en komisk underton: ”(...)Really, don't take it seriously,
kids. We're only joking (...) about all those fancy gadgets, all the stuff that
we've done” (s 90). Så här 45 år efteråt kan man tycka att ”fantasteriet” mest
består av tjocka kablar som kan utföra underverk, om de kopplas rätt, och
mobiltelefonerna i serierna är stora som tegelstenar. Principen för mobil
telefoni föreslogs av Bell Labs redan 1947, men hade inte varit möjlig utan
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dagens datateknik. Men i TV-seriens värld var den förstås möjlig. Intervjun
avslutas med några sammanfattande ord av Victor: ”I think a producer (...)
and all the things that he's lived through, and all the things he's learned in his
life must affect his particular philosophy and affect the way he operates (...)
”(s 95).
John Mantley började också i produktionen av ”Gunsmoke”, det sena
1950-talets plantskola för flera manusförfattare, men Mantley skrev och
producerade också film bl a i Italien. Han var ursprungligen kanadensare och
deltog i andra världskriget, I Sverige sändes ”Familjen MacCahan” under
tidigt 1980-tal (How the west was won). MacCahan's var en nybyggarfamilj,
men med en mer ”realistisk” framtoning än pang-pang i en äldre hjälte-skurk
western-tradition: ”(...)In the show he treated problems of racial prejudice,
religious intolerance, the horrors of war, the threat of injustice ” (s 100),
skriver Newcomb & Alley. Denna prisbelönte TV-producent placerade ofta
sina serier i historiska miljöer, men vann ändå priser från olika intresseorganisationer för ämnen som t ex obligatorisk utbildning (The Golden Land),
mental utvecklingsstörning (The Deadly Innocent) eller rasfrågor (The
scavengers) (s 119).
Richard Levinson och William Link var ett radarpar som båda examinerats från University of Pennsylvania. De var med om att producera serier
som ”Columbo” och ”MacCloud”, dvs deckare, båda har gått i svensk TV.
Levinson & Link har också producerat TV-filmer. 1983 skrev de ett manuskript till en Broadway-musikal, Merlin. Rasfrågor, frågor om homosexualitet och juridisk rättsmoral har bl a deras TV-produktioner handlat om. ”The
Executing of Private Slovik” (1974), handlade t ex om den ende soldaten
under andra världskriget som avrättades för desertering. Det som var nytt
med ”Columbo” på den tiden var att Columbo inte var någon actionhjälte
utan en tankspridd, gift, ganska illa klädd polis med porslins-öga, i det närmaste motsatsen till t ex James Bond. Han ringade in de misstänkta med list
och slutledningsförmåga, och dessa kom ofta från samhällets högsta skikt
och kunde använda sin makt och sina pengar för att begränsa den envise
Columbo. TV-producenterna Levinson & Link beskriver också i intervjun att
man strävade efter att inte visa våldsscenerna: ”(...) It starts with a bloodless
murder, and then it's a cat and mouse game (...)” (s 150).
Newcomb & Alley frågar TV-producenterna om TV-dramat kan iscensätta social förändring, och får följande svar från Levinson & Link: ”There was
a movie on TV two or three years ago called 'A case of rape' (...) And there
was social legislation in Sacramento which changed the rape laws in the
state of Calfornia which made it much more slanted toward the woman victim. That was a definite case in point where one television program enacted
social change.” (s 153).
Earl Hamner arbetade först inom radio som manusförfattare. 1971 bearbetade han sin novell ”The homecoming” för CBS, som visade sig bli långköraren ”The Waltons”, som handlar om en familjs umbäranden under depress128

ionsåren på 1930-talet i USA. Hamner medgav att The Waltons och den
berättelse han skrivit som låg till grund för serien, var baserad på verkliga
karaktärer i hans uppväxtmiljö och alltså inte ”pure fictional”. I arbetet med
serien var Hamner både manusförfattare och producent och utövade således
stor kontroll över seriens innehåll och utformning. 1981 introducerade Hamner ”Falcon Crest” för Lorimar, som också producerade ”Dallas”, som låg
strax före i den amerikanska tablån. I ”Falcon Crest” handlar det, i likhet
med ”Dallas”, om ett familjeimperium och dess familjemedlemmar, men
med vinodling istället för olja som grund. Familjeidealiseringen i ”The Waltons” fick ge vika för det tidiga 1980-talets makt- och familjeintriger, otroheter, äktenskapsproblem eller t o m mord. Hamner beskriver sig själv som
en författare som nästan är ”indoktrinerad” i sitt skrivande om att en familj
måste hålla ihop i vått och torrt. Men i slutet av intervjun beskriver han en
ny idé vid intervjutillfället: ”There is another show that I'm talking to networks that is called 'Beach Patrol' and it's about three young people who live
at the beach (....) One of them is a lifeguard. The second is a young black
woman who is a rookie cop (...) The third is a driver of a jeep that patrols the
beach (...)” (s 171-71). Det här är ett exempel på en TV-producent som kan
tänka sig att byta tema, från familjesammanhållning till badvakter. Man kan
konstatera i alla fall att Hamner såg framåt vid intervjutillfället. Idén med
livvakter på en badstrand har blivit serieverklighet sedan dess.
I likhet med flera av de tidigare deltog näste producent, Norman Lear i
krig, andra världskriget. Lear kom från Connecticut och utbildades vid ett
college i Boston. Lear var delaktig i en annan amerikansk långkörare för
CBS, ”All in the family” (1971). Newcomb & Alley skriver följande om
”All in the family”: ”(...) 'All in the family' was something of a television
time bomb. It injected ethnic humor and social comment into series television comedy. Within three months of its premiere in January of 1971, the
show had addressed the issues of homosexuality, miscarriage, race, female
equality, and cohabitation (...)” (s 176).
Lear producerade många fler serier i sit com-genren, och blev en framgångssaga för networks med sina serier. Newcomb & Alley skriver också:
”(...)And while Lear did not provide viewers with serenity, he (...) produced
25 percent if Nielsen's top fifteen from 1971 through 1978 (...)” (s 182).
I nästa kapitel beskriver Newcomb & Alley en trio av TV-producenter
som arbetat tillsammans. Grant Tinker började inom TV redan 1949, och var
gift med skådespelerskan Mary Tyler Moore. Med henne som huvudperson
skapades en serie med hennes namn (The Mary Tyler Moore Show), en serie
som skulle handla om en frånskild kvinna. Tinker sökte lansera serien med
James L Brooks och Allan Burns, som yngre medarbetare i projektet. CBS
avvisade till en början serien eftersom man inte ansåg att en show med en
frånskild kvinna i huvudrollen var något som det amerikanska folket ville se.
The Mary Tyler Moore Show blev emellertid en succé och serien visades
också i Sverige, och också en serie som avknoppades från denna med en
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birollsinnehavare i huvudrollen, ”Rhoda” (1974). James L Brooks, född i
New York 1940, var också ansvarig för ”Taxi” (1978), som också visats i
svensk TV, och som kretsar kring taxichaufförer på en taxistation, och deras
miljö.
Garry Marshall började med att ”sälja skämt” till tidningar och etermedia.
Han var uppvuxen i Bronx, men också utbildad vid Northwestern University.
Han arbetade tidigt också som amatörmusiker och tidningsförsäljare. På
femtiotalet skrev Marshall sketcher till dåtidens dominerande TV-serier som
”The Lucy show” och ”The Dick van Dyke show”. Han avancerade dock,
och Marshall blev under 1970-talet en av de tre-fyra mest framgångsrika
producenterna, med ett antal olika sit coms eller komediserier med olika
inriktning. Marshall hade också producerat och skrivit Broadway-komedi
och biofilm. En del av hans sit coms blev välkända också för den svenska
TV-publiken, t ex ”Gänget och jag” (Happy Days) i femtiotalsmiljö, med
Ron Howard i en av huvudrollerna, och som senare själv blev filmregissör.
Också karaktären Fonzie blev skådespelare i senare drama och filmer. ”Mork
och Mindy” introducerade Robin Williams som en skådespelare av världsklass, som utomjordingen Mork. ”Laverne och Shirley” handlade om två
kvinnliga detektiver/poliser. Marshall sammanfattar: ”Television is a producers medium. Feature movies are a director's medium, and the theatre is a
writer's medium (...) ”(s 231).
Det viktigaste steget i Marshall's karriär var när han introducerade
”Happy days” (1974) för ABC, vilket följdes av flera framgångsrika serier
med imponerande tittarsiffror. Detta var ungefär samtidigt som succéfilmen
”Sista natten med gänget” spreds över världen, introducerande skådespelare
som t ex Richard Dreyfuss, och i femtiotalsmiljö, men ett antal år före
”Grease”. Marshall's serier har också haft en betydande exportmarknad, eftersom vi är bekanta med dem också i Sverige, men detta faktum går inte
Newcomb & Alley inte in på närmare. Newcomb & Alley är ofta fokuserade
på TV-producenternas förhandlingar, eller ”pitch”, med networks, och det
finns också ett exempel i detta fallet:
”(...)ABC had a theory that 'Happy days' must have a gang of hoodlums from
the other side of the tracks. I (Marshall) said: 'Well' we'll see, 'and then gave
them just Fonzie, alone. They (ABC) said, 'Where's the gang?' and I said,
'you don't need a gang. This man is good enough, he's symbolic'. They
watched and agreed (...)” (s 245).
Henry Winkler, som spelade Fonzie, fick alltså symbolisera ett gäng tuffingar, och när man minns serien så är frånvaron av ”kompisar” av samma kaliber
som Fonzie slående, men att det alltså gick till som ovan har beskrivits.
Mork & Mindy's lansering var beroende av Robin Williams komiska talang.
Marshall: ”(...)I say that a Martian lands here. They (ABC) say'It sounds silly'
(...) They see Robin Williams. They say, 'Fine' (...) ” (s 245).
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Det var dock inte första gången i TV-historien som en Marsmänniska har
haft huvudrollen i en TV-serie. I slutet av 1960-talet fanns en serie som hette
”Min vän från Mars” på svenska, som också sändes i Sverige. Marshall hänvisar dock till att ”riktiga” moraliska värden underligger hans komedier. I
”Gänget och jag” finns inget drogmissbruk, ingen kriminalitet eller några
biljakter. Boken, och även intervjun med Marshall avslutas på följande sätt:
”(...) The networks have recently been buying shows from mostly five people; Aaron Spelling, Lee Rich, Grant Tinker, Norman Lear, and myself.
They should buy from other people. If not, there's still hope because somewhere there is a kid (...) saying, I'm going to become one of those five people. By then I hope I will be doing something else. ” (s 253).
Dessa omständigheter fick Newcomb att fundera över oligopoltendenserna vid produktionen av amerikanskt TV-drama. Marshall ovan är ju inte
direkt missnöjd med att tillhöra den handfull mest anlitade och framgångsrika TV-producenter i den storindustri som TV-dramat är, men är oreflekterande i sitt svar. Networks ”borde” köpa från fler, men gör det inte, och en
av anledningarna är ”track records”-fenomenet. Tidigare succéer kan fungera
som en garant för nya succéer, och ju fler framgångar desto större antal frihetsgrader i utformningen av nya dramaserier i förhållande till networks.
Genomgående i Newcomb & Alleys bok och exempel är ju också att
networks önskar förändringar också i detaljer vad gäller populärfiktionens
handling. Men intervjuerna visar också att förändring skett. Vissa frågeställningar eller ämnen för dramats handling borde ha varit otänkbara ett par
decennier tidigare. Och på senare tid, TV-serien ”Sex and the city”, har en
tematik, som borde ha varit omöjlig t o m under 1960-talet, framförallt gällande sexualmoral. Det är inte bara det konventionella som godkännes, finansieras och produceras i det amerikanska TV-dramats värld, både ”The
man from UNCLE” och ”Mork och Mindy” måste ha tett sig udda när de
presenterades för networks, utan det visuella facit som vi besitter idag, dvs
en chanstagning. Idéer till serier måste ta sig igenom den ”pitch” med vilken
de presenteras för networks, och TV-producentens ”track record” gör att
man vågar satsa. Boken visar också att networks ofta har synppunkter både
vad gäller handling och persongalleri, dvs det är inte den situation där TVproducenten är den ensamme, professionelle ”autören” vars verk man inte
kan ändra i. I Newcomb & Alley's bok intervjuas aktörerna i populärfiktionens storfinansiella centrum. Inte oväntat förekommer exempel på
networks-representationen i förhandlingssituationerna frekvent. Varje serie
är en satsning och kostnaderna mycket stora. Men man kan inte ta med sig
erfarenheterna från Newcomb & Alley och tro att all dramaförhandling går
till på ett liknande sätt, även i Europa. Det som beskrivs i boken är typiskt
för det amerikanska TV-systemet. Det som ofta är förekommande är däremot
”pitch”-situationen, dvs presentationen av ett drama för beslutsfattare inom
populärfiktion. Det kan vara i form av ett möte, och en muntligt berättad
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handling, ett synopsis, eller i någon annan form, t ex att en regissör kontaktas eller att en bok bedöms lämplig för filmatisering.
I artikeln ”Media institutions. The creation of television drama” (1991,
red. Jensen, K B & Jankowski, N W,s 93-107) frågar sig Horace Newcomb:
”(...) how does that 'moment' of dramatic entertainment come to be? In spite
of our general familiarity and ease with the medium, this aspect of television
remains mysterious, for viewers and scholars alike (...)” (s 93). Newcomb
beskriver sin egen och Robert Alley's studie ovan (1983) som ur ett
”auteurs”-perspektiv, dvs ”starka” TV-producenter kunde manipulera populärfiktionens massindustriella system, men lät sig också manipuleras av det.
Newcomb är själv en dramaförfattare för televisionen och han beskriver
detta som en fördel för en (då) kommande studie ur en tillgänglighetsaspekt
(access). Som en medlem i Writer's Guild har han tillgång både till systematisk dokumentation och networkskontakter, samt icke minst, kolleger. Intervjumetoden har liksom deltagande observation sina fördelar och nackdelar.
Intervjumetoden är, enligt Newcomb, oöverträffad, när det handlar om att
insamla data från personer, inte minst historiskt: ”(...)Subjects have usually
been involved in many projects, often for many years. They thus are able to
point to changes caused by technological, financial or regulatory factors. In
this way, they actually do some of the researchers comparative work (...)”(s
101, min kursiv).
En nackdel är förstås att man inte kan kontrollera att varje informant eller
respondents utsaga är sann mot annat material. Felaktigheter beror mer sällan, enligt Newcomb, på ”sann bedräglighet” utan snarare på felaktiga slutledningar, missuppfattningar eller att informanten har ett ”canned” (förberett, automatiskt eller ”konserverat”) svar på liknande frågor. Kanske att den
intervjuade också vill beskriva sig själv i fördelaktig dager, eller har problem
att erinra sig detaljer eller processer på ett korrekt sätt. Deltagande observation har sina fördelar, som att följa en process ”på plats”, men risken är att
man bara får ett ”snapshot” av en process och övergeneraliserar det observerade. Newcomb rekommenderar slutligen en kombination av de två metoderna, intervjuer och deltagande observation.

England
Slutligen beskrivs en studie som antagligen har störst relevans för min egen,
och den är därför mer detaljerat beskriven. Det är Jeremy Tunstall's ”Television Producers” (Routledge, London and New York, 1993). Det är den
största till kvantiteten och också den bredaste av undersökningar med fokus
på TV-producenter. 254 engelska TV-producenter inom olika genrer intervjuades, inklusive ett antal ”senior executives”. 39 dokumentär-producenter
ingick i urvalet, 33 producenter av nyhets- och aktualitetsprogram intervjuades, liksom 10 sportjournalister, 37 dramaproducenter och 12 TV132

producenter av komedi och 15 producenter av ”game shows”. Dessutom
intervjuades 50 TV-producenter av ”andra faktaprogram”, 27 chefer (”senior
executives”) och 27 regionala TV-producenter bland dessa (s 217). Av TVcheferna intervjuades de högst ansvariga inom BBC, Channel Four och ett
antal inom ITV/ITC-systemet (dvs Englands kommersiella TV). Den engelska TV-marknaden var länge ett ”duopol”, där BBC och ITV tävlade om
publiken. Channel Four startade 1982 mittemellan de två giganterna, och en
Channel Five var på väg vid bokens publicering 1993. Sedan dess har förstås
tillkommit satellitkanaler, framförallt de pan-Europeiska eller transnationella
(som t ex CNN, Discovery, Al-Jazheera m fl). Tunstall presenterar också en
sammanställning över kostnader för respektive genrer, för BBC1 och BBC2,
och dessa jämförelsetal är viktiga eftersom det är uppgifter som jag själv
förhindrats att kunna sammanställa. T ex så toppade listan för dramaproduktion med 481 000 pund per sändningstimme, följt av underhållningens tre gånger lägre siffra, 161 000 pund per sändningstimme, nyheter och
”current affairs” låg på 71 000 och 59 000 pund respektive, sport och inköpta program ligger lägst i tabellen med 40 000 pund/ sändningstimme och
38 000 pund respektive (Table 1.2, s 20). Det finns dessutom stora kostnadsskillnader inom t ex drama, dramasatsningar med få avsnitt är t ex mycket
dyrare än ”såpor” som produceras i många avsnitt, mer därom senare.
Tunstall presenterar tre modeller för TV-produktion relaterade till olika
system. Dels den traditionella, äldre, ”vertikalt integrerade” produktionsmodellen, där TV-produktion och ledning huserade i samma byggnad, med
inspelningsstudior lägst ned, och på övre våningarna mellanchefer och deras
avdelningar och med högsta cheferna högst upp. Och där TV-producenterna
vanligtvis var heltidsanställda. Den andra modellen, ”the publisher's model”
introducerades av Channel Four 1982, dvs programmen producerades av
entreprenörer, men ”publicerades” av Channel Four, i och med sändning.
Den tredje modellen, ”the packager model” är symptomatisk för satellit- och
kabel-TV: ”(...) The cable or satellite provider typically packages the channels with programming acquired in bulk from large suppliers of news, sport,
movies, and so on (...)” (s 7). Utvecklingen har typiskt gått i riktning från en
hög grad av inhouseproduktion till entreprenörsmodellen samt inköpsmodellen. I strömmens riktning har också TV-producenternas egna villkor följt,
från den trygga, men byråkratiskt beroende heltids- eller livstidsanställningen till freelanceverksamhet och projektanställningar.
Inom de olika genrerna har TV-producenterna också olika utsikter för
avancemang. Den typiske sport-producenten når t ex sällan eller aldrig den
högsta ledningsnivån i England, medan nyhets- och faktaproducenter har
närmare dit, låt vara att man då klättrat i t ex den interna nyhetshierarkins
karriärstege. Faktaproducenterna är, konstaterar Tunstall, ganska autonoma,
men några riktlinjer finns för varje säsong. T ex att hålla sig inom lagens
råmärken, och undvika t ex legala ifrågasättanden, samt hålla budget, att
behålla publiksiffror och ungefärlig målgrupp. För dokumentär133

producenterna betyder deras rykte mycket, men de kan också ha en karriär
som filmare utanför televisionens anställningsförhållanden. Finansiering via
filmvärldens fonder och möjligheter är mera tillgängliga för dem. Det kan
emellertid sägas att sedan Tunstall's bok publicerats har två genrer eller
subgenrer spelat ut sin roll i större delen av Europa, den dyra kvalitetsdokumentären, eller den ”konstnärliga” dokumentären, med c:a en dokumentärfilm producerad per år, och påkostat singeldrama. Dramatiseringar, filmer
för bio, TV och DVD, sker hellre i samproduktioner, ofta mellan länder och
olika finansiella aktörer.
För journalistproducenterna myntar Tunstall termen ”the heroic tradition”,
och hänvisar till ett uttalande från en nyhetsproducent: ”I've worked as a
field producer in about thirty-four countries...” Det första halvtimmeslånga
nyhetsprogrammet var, enligt Tunstall, ”News at ten”, som lanserades av
ITN 1967. TV-produktionen var en tung teknisk och personell process, med
35 millimetersfilm och sexmanna-team. Mycket har förändrats sedan dess,
vad gäller teknik, tillgänglighet till nyheter och den utrustning som krävs för
att producera. Tunstall sammanfattar, att vad gäller TV-journalistik i England så hade TV-produktionen tenderat att gå från den första modellen av
TV-produktion till den tredje, dvs från inhouseproduktion till ”the packager
model”, medan ”the publisher's model” har hoppats över, men att de fast
anställda fortsätter att vara detta inom BBC:s och ITN:s nyhetsbyråkratier.
Av de 33 intervjuade journalistproducenterna hade en tredjedel gått vidare
direkt från universitetet direkt till rikstelevisionen, där Oxford University var
det vanligaste universitetet, dvs ett ”elituniversitet”. Att börja som ”BBC
trainee” var inte ovanligt. Att börja som ”trainee” inom BBC innebar att man
rekryterades i unga år, och ansågs lite som ”påläggskalv”. Det var inte ovanligt att direkt gå vidare till riksnyheterna eller till samhällsprogram. En tredjedel hade arbetat på BBC's ”Newnight” eller på ”Tonight”, ”Nationwide”
eller ”Panorama”. De hade också arbetat på Londonbaserade Thames Television och/eller London Weekend Television (LWT). Men de flesta hade
ändå inte examinerats från något elituniversitet, och det var också vanligt
med en bakgrund i pressen och på lokal nivå (s 49).
Tunstall konstaterar att sportjournalisterna levde som i ett ”gyllne ghetto”.
Med låg prestige inom organisationen, och med höga krav på teknologi och
logistik, men med låga krav på journalistik, kommentar och analys, är de
ändå hela tiden i kontakt med sportvärldens viktigaste personer och intressen. Sportjournalisternas bakgrund skilde sig från journalistproducenternas.
Ofta hade de själva ägnat sig åt någon sport. Majoriteten hade arbetat i pressen, och ofta specialiserade på någon sport. Majoriteten hade slutat sin utbildning vid ungefär 18 års ålder, och börjat inom televisionen ”på golvet”,
t ex som kontorspojke, biblioteksassistent eller liknande. En minoritet hade
universitetsutbildning, ofta från universitet i ”sportstäder” som Liverpool
eller Manchester. Cirka hälften kom från TV-jobb utanför London, t ex inom
lokal sport eller lokala nyheter. De hade alltså erfarenhet från sportjournali134

stik men också från annan slags journalistik. Ingen hade emellertid arbetat
med journalistik eller samhällsprogram på riksnivå.
När det handlar om TV-producenter av ”blandprogram” konstaterar Tunstall att de lever under en större osäkerhet, men att de också har en större
frihet. Deras ”blandprogram” kan läggas ned nästan närsomhelst och ersättas
av ett annat, olikt t ex nyheter. Med blandprogram menar Tunstall t ex ungdomsprogram, konsument- eller livsstilsprogram, eller program som handlar
om t ex antikviteter, kläder eller trädgårdsskötsel. I Sverige har dock vissa
”blandprogram” varit ovanligt långlivade, t ex konsumentmagasinet ”Plus”
eller ”Antikrundan”.
När det handlar om drama konstaterar Tunstall utifrån tabeller att drama
var en stor del av utbudet i BBC1, BBC2, ITV och Channel Four år 1991,
runt 25 % för BBC-kanalerna. 26 % för Channel Four och 35,5 % för ITV.
På motsvarande sätt var faktautbudet i omvänd proportion, 52 % för BBC1,
69 % för BBC2, 50,7 % för Channel Four och 39.6 % för ITV år 1991. Tunstall konstaterar också att inhemskt producerad TV-fiktion är mer populär,
men det finns en betydande kostnadsaspekt: ”(...) Hollywood and Australian
drama/fiction can be imported for under 10 % of the cost per hour of Britishmade drama/fiction. As in other European countries, the home-made products are significantly more popular overall than the imports, but not ten times
as popular (...)” (s 103, min kursiv). Detta kan jämföras med John Reith's
tidiga BBC-radio 1937, då varieté, musikkomedi, revy och drama i det lätta
formatet bara utgjorde 7,3 % av det totala utbudet. Tunstall konstaterar att
drama/fiktion och underhållning har rört sig mer mot ”the publisher's model”, än faktabaserad television. Det som gör drama dyrt är dyra aktörer,
rekvisita, regissörer och inspelningsmiljöer, samt tekniken. Producentens
uppgifter varierar mellan genrer. Inom drama finns vanligtvis en regissör,
eller flera i en serie, och då fråntas producenten de direkta arbetsrelationerna
med skådespelare och kan ägna sig åt ekonomi och logistik istället. ”Research” förekommer också inom drama och underhållning, men ser annorlunda
ut än research inom journalistik och samhällsprogram. Research inom drama
innebär att förbereda ”casting”, kontrollera inspelningsmiljöer, kontakter
med regissörer, kolla upp teknik etc. Research inom underhållning innebär
att selektera deltagare, tävlanden, artister, frågor (vid frågesporter eller gameshows) etc. Men manus och arbete med manus betyder också mycket:
”(..)British television tends to honour the sole writer (...)” (s 105). Detta gäller för både komediserier och drama, men i ”såpor” har den ensamma manusförfattaren ersatts av ett team av författare, där ”stafettpinnen” går vidare,
och där man dessutom ”nivellerar” dramats handling från övergripande intrig
ned till de enskilda scenerna. Att redigera i manus är en del av TVproducenternas huvudsakliga arbetsuppgifter, men också att värdera detta
ekonomiskt, att bedöma manus och även ofta, förkasta manus.
Under 1990-talets början sände brittisk TV mer är 500 timmar drama
varje vecka, men bara 20 timmar per vecka var inhemskt producerat, där135

ibland de långlivade TV-serierna ”Coronation Street” och ”Eastenders”.
Produktionskostnaderna står i omvänd proportion till sändningstid och kostnad per sändningstimme räknat, en ”högkvalitativ” singel är t ex 15-20
gånger dyrare än en ”såpa”. Serier i 3-8 avsnitt är 10-15 gånger dyrare än
denna, och serier i 6-12 avsnitt 5-10 gånger dyrare. Kostnaderna varierade
mellan 100-150 000 pund till 400-800 000 pund per sändningstimme (s 109111). Det finns motsvarande kostnadsförhållanden inom svensk TV och det
påverkar beslut hos TV-ledningar på olika nivåer. Dramaproducenterna hade
dock varierande bakgrund, men en stor majoritet hade arbetat vid teatern
som skådespelare eller varit involverade i TV-manus, där skådespelarbakgrunden inte självklart känns igen för svenska förhållanden. Hälften av
Tunstall's TV-producenter hade haft ledningsfunktioner, som t ex teaterdirektör för mindre teatrar, i manuskriptbearbetning eller inom hantverks- eller
specialistfunktioner i samband med TV-produktion (s 120-1).
Dramaproducenterna i Tunstall's studie kom från teater, manusskrivande
för TV eller från någon av de tekniska beredningsarbetena för TVproduktion, t ex redigering. Paralleller finns i min egen studie, framförallt
vad gäller de två senare alternativen. I likhet med Newcomb & Alley'sstudie
fanns makten och tillgången till dramabudgeten hos ett fåtal personer:
”(...)About a dozen senior drama executives in practice spend British televisions's entire drama budget of over 300 million pound (in 1992-3). Even within this group of a dozen, power is now focused on just one or two ITV central commissioners and one or two BBC executives (...)” (s 121). En parallell
i Sverige är t ex dramachefens position och makt inom public service, och
som har makt över varierande former av drama. Tunstall beskriver också att
”paketlösningar” blivit allt vanligare under tidigt 1990-tal. En författare med
en succébok, en TV-serie, en känd regissör, några välkända skådespelare och
också ett samproduktionsavtal, t ex med amerikanska, europeiska eller australiensiska TV-intressenter. Tunstall beskriver några ledande dramachefer
eller -producenter (executive producers) på följande sätt: ”(...) they know
each other well (...)(and) entered TV-drama in the 1960s and 1970s (...) they
tend to regret today's greatly reduced opportunities for innovation and for
risk-taking with untried people and concepts. They regret the decline of single drama, while expressing some pride in their currently successful continuing series, several of them would clearly prefer to terminate a successful
series and spend the money on something risky and new (...)” (s 123, min
kursiv). Tunstall konstaterar emellertid att de flesta idéer till dramaproduktioner slutar vid manus, att förkasta manusidéer eller förslag är en del av
deras arbete, och manusfasen är också den fas där ett förslag till TV-drama
riskerar att inte gå vidare.
I kapitlet ”The comedy enigma” behandlar Tunstall situationskomedierna,
och TV-producenter av sådana. Historiskt konstaterar han att konkurrensen
från amerikanska situationskomedier gjorde att engelsmännen betonade det
brittiska, därav serier som kretsade kring klyftan mellan engelsk adel och
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engelsk folklighet, där vissa situationskomedier än idag har denna prägel.
Folkligheten kunde lägga sig lågt i den sociala skiktningen. ”Steptoe and
son” handlade t ex om en lumpsamlare med son. Den svenska varianten kallades ”Albert och Herbert” med Sten-Åke Cederhök och Tomas von Brömssen, och sändes under 1980-talet. I en intervju 1966 sade den engelska
nöjeschefen inom BBC, Frank Muir: ”(...)In this country all our comedy is
written by about twenty-four gentlemen. No ladies (...)”(s 126). Under 1990talets första år lanserades serien som på svenska kallades ”Helt hysteriskt”
(Absolutely fabulous). Serien både bröt med traditionella kvinnoroller, och
låg i samma spår som tidigare situationskomedier med kvinnor som förgrundsgestalter. Den förvirrade Edwina hade likheter med den likaledes förvirrade Lucy i ”I love Lucy”, men att vara en dålig mor, att dagligen dricka
alkohol och andra droger var inte traditionellt. Det var en serie som med
knapp nöd fick klartecken, men visade sig bli en succé, och med kvinnor
bakom serien. Tunstall skriver om engelska komediförfattare att de har ansett sig lågt betalda och ansett det nödvändigt att komplettera med uppdrag
utanför televisionen, dvs med en fot i TV-studion och en fot på revyscenen.
Alla komediförfattare är inte TV-producenter, men kombinationen är inte
ovanlig. Tunstall skriver om vägen till komediförfattande för de mer konventionella komediförfattarna/producenterna: ”(...)The typical mainstream producer had been to drama school and/or had acted in the theatre, before entering television and working up via a career-ladder of assistant stage manager,
stage manager and director, to producer (...)”(s 128). Under tidigt 1990-tal
var de i fyrtioårsåldern och hade arbetat länge med både framgångsrika och
fallerande situationskomedier. Men det fanns också en annan sorts komediförfattare, de som stod för den alternativa situationskomedin. De var i högre
grad än ”mainstream”-producenten manusförfattare av sitt eget material, ofta
satir eller nya koncept, som t ex ”Spitting image”, där dockor föreställer
verkliga, offentliga personer. De ”alternativa” komediproducenterna var
yngre och hade ofta gått direkt från universitetet till BBC's radiokomedier
och sedan vidare till TV. Att vara freelance och/eller ha ett eget produktionsbolag var vanligt bland dessa. Historiskt så är ”Monty Pythons flygande
cirkus” (1969) ett exempel på en sådan alternativ situationskomedi, och
också en världssuccé. Benny Hill, med den självbetitlade komediserien, var
en komiker som skrev sitt eget material, och som ömsom hyllades och
ömsom kritiserades för sexistiska skämt. Hans avtal med Thames television
upphörde bl a på grund härav. Tunstall skriver om komediförfattare:
”(...)Both Benny Hill and Ken Dodd, despite being 'uninterested in money',
were reported to have lived in houses cluttered with hugh quantities of bundled cash(...)” (s 131).
Tunstall beskriver också mängden av komediserier: ”(...)Each year the
BBC1 channel runs about 25 separate situation comedies of which about 6
are completely new series (...) in a risky and highly unpredictable business it
is difficult to spot winners, so each year you try a range of new things in the
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hope that one or two will be winners(...)” (s 130-1, min kursiv). Detta är inte
olikt t ex bokförlag, musik- eller filmindustrin, där omständigheterna gör det
svårt att predicera ”vinnare”, och just vilka av de utgivna som kommer att bli
en ”hit”. En sådan omgivning kallas inom organisationsforskningen för ”turbulent”. Det svårpredicerade gör överproduktionen till en strategi, som
främst har ekonomisk motivation (Se kapitel 2, Överproduktion och selektion, se också Perrow 1986, s 179 ff). I televisionens värld blir framgångsrika
serier plantskolor att gå för nya TV-producenter och för de som redan är där
utgör de en marknad med arbetstillfällen. Vad gäller kvantiteten skriver Tunstall att de gör ungefär 15 avsnitt per år. Kommer England att röra sig i riktning mot Hollywood, där framgångsrika serier beställs i 23-25 episoder varje
år, och där ett team av manusförfattare står under överinseende av en executive producer? Tunstall konstaterar att detta åtminstone inte skedde under
1980-talet, men kan bli mer förekommande i framtiden. Tunstall avslutar
kapitlet om stiuationskomedier: ”About sixty writers dominate the provision
of comedy scripts (...) but one comedy producer can and does produce, direct
and script-edit the comedy output of about three established writers. About
twenty comedy producers are situated at the core of the serious business of
making the British public laugh.” (s 137).
Underhållning, eller ”light entertainment” hade en egen avdelning inom
BBC, trots att subgenrer både hade olika status och olika förutsättningar,
som talkshows, frågesporter, gameshows eller blandformer med varieté och
artister. Dess traditionella status var sedd över axeln av BBC, men bidrog
icke desto mindre till stora tittarskaror. I likhet med andra genrer fick USAimporterna en betoning på ”det brittiska”. T ex ”överraskningsprogrammen”
”Dolda kameran” eller ”Här är ditt liv” (sänt i svensk tv under sent 1970-tal
och tidigt 1980-tal med Lasse Holmqvist som programledare). Programledarna kunde t ex framstå som ”extremt” brittiska eller också uppsökte man
typiskt brittiska miljöer för TV-underhållningen, som fick en expansion som
TV-genre först 1955 genom ITV. Dessförinnan hade underhållningen endast
bestått av spridda satsningar inom BBC. ITV:s satsningar kunde vara USAformat som anpassats till engelsk television, som t ex ”Kvitt eller dubbelt”,
som också svensk TV var tidiga med att sända. Ett ”tilltalande” drag hos
mycket av underhållningen är kombinationen av låg produktionskostnad och
höga tittarsiffror, men underhållningsprogram med högre status är likaväl
dyrare, som t ex påkostade fredags- och lördagsunderhållning på bästa sändningstid. Underhållningens status (och produktionskostnad) sammanhänger
ofta med vilken tid på dygnet de visas, och hur många förväntas titta. Billigast är eftermiddagarnas frågeprogram med ett enkelt produktionsteam, och
en tämligen okänd programledare i studion, kanske ett fråge- eller gissningsprogram. En betydligt mer känd programledare hade program under sen
eftermiddag eller tidig kväll, med deltagare som valts ut genom research och
med frågor eller gissningslekar som tema. Kvällsprogrammen däremot var
betydligt mer kostsamma, och också mer varierade vad gällde tema och pro138

fil, samt med en välkänd programledare. Gäller samma sak i Sverige? I
svensk kommersiell TV har man haft ”interaktiva”, fråge- eller gissningsprogram med en okänd programledare i en studio framförallt från 2003. Under tidig kväll hade program som ”Jeopardy” sänts länge i TV 4, med Magnus Härenstam respektive Adam Alsing som programledare. Rickard Olsson
leder ”Vem vet mest?” i Sveriges Television under tidig kväll. Och kvällsprogrammen har varit t ex ”Idol”, ”Körslaget” och ”Let’s dance” i TV 4,
och ”Dansbandskampen” eller ”Doobidoo” i Sveriges Television, med välkända programledare, artister, orkestrar and andra konstutövare. Andra talangtävlingar, som tidigare sänts i andra länder, har också prövats, som ”The
voice” och ”X Factor” i TV 4.
När det gäller produktionen så kan en del produceras i block av 60 program, medan en kvällsunderhållning kan ha en relativt kort säsong, mellan
12 och 20 program. (Det svenska ”Idol” produceras dock i c:a 50 program
där en hel del av dem beskriver uttagningarna till den egentliga fredagsunderhållningen). De dyrare underhållningsserierna har större team och
också team av researchers, som testar tävlanden, frågor och andra inslag.
Man ”castar” programmen, dvs rollbesätter dem, och vid sådana underhållningar tillkommer också team av stylister, sminköser eller t o m skräddare,
och pedagogiska funktioner kan förekomma som sångpedagoger, koreografer m m. Ju fler sådana funktioner desto dyrare program. I Sverige förekommer termen ”inslagsproducenter” när det handlar om att utforma delar
av ett program. Vid sidan av sådana funktioner har man en regissör
(director), en produktionsassistent och t ex stage manager. ITV-tariffen var
15 000 pund för en eftermiddagshalvtimme och flera gånger mer för en
kvällsserie med högre status, (s 147). Programledaren och formatet är A och
O, eller ”He is what gives the show its particular flavour, without him it
would be unthinkable, it would be a totally different programme” (s 145). En
ny show är vanligtvis köpt från amerikanska eller europeiska försäljare av
sådana format eller framtaget tillsammans med ett oberoende produktionsbolag, skriver Tunstall. Publiken till dessa underhållningsprogram skiljer sig
däremot inte mycket från ”medelpubliken” till andra program, även om vissa
av dem är riktade t ex till äldre tittare, tonåringar, hemmafruar etc.
Karriärvägen för nöjesproducenterna fann Tunstall ganska varierad, men
mindre ”elitistisk” än inom en del andra genrer, t ex hade bara en minoritet
av dem universitetsexamen. De saknade den bakgrund som var vanligare hos
dramaproducenter i England, från skådespelare och regissör inom teatern.
Inte heller hade de varit trainee's inom BBC, dvs utvalda för att i tidig ålder
skolas in i medier. Däremot hade en del av dem gått i konstskolor eller var
autodidakter, dvs de var inte nödvändigtvis mindre ”intellektuella” än andra
producenter. Den vanligaste karriärvägen var hantverksvägen, från t ex produktionsledare och från yrken som hade med ljud, ljus, design eller redigering att göra. En annan väg var via TV-reklam, dvs från kommersiella medier och sedan vidare till administration. Några hade en bakgrund inom
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radion eller regional TV. Hantverkskunnandet bakom TV-kamerorna kännetecknade de äldre nöjesproducenterna, som ofta fyllt sådana roller inom
andra genrer, t ex barn, lokala nyheter eller aktualitetsprogram. Nöjesproducenterna led dock ofta av ett missnöje mot byråkrati och lågstatusstämpeln,
eftersom de tyckte att de skapade höga tittarsiffror till ganska låga produktionskostnader.
Den historiska situationen om oberoende produktionsbolags TVproduktion , som Tunstall, beskriver, liknar den i Sverige, med undantag för
att ett kommersiellt alternativ till BBC, ITV, etablerades långt tidigare. ”Inhouse”-produktionen dominerade totalt 1960-80, men när Channel Four
startade 1982 lade man ut nästan all TV-produktion på entreprenad. På 1980talet var oberoende produktionsbolag fokuserade på spelfilm, reklamfilm
m m och hade mindre grad av andra TV-produktionsuppdrag. 1990 hävdade
däremot några tusen produktionsbolag att man producerade för TV. Tunstalls undersökning är publicerad 1993, men därefter borde fusioner och
uppköp ha skett så att ett antal större produktionsbolag bildades, eftersom
TV-kanalernas uppdrag orsakar svår konkurrens inbördes. I Tunstalls undersökning intervjuades också 36 oberoende TV-producenter. En majoritet av
dem hade tidigare varit anställda inom BBC eller ITV eller till dem relaterade bolag, men 1/6 kom direkt från kommersiell film- eller videoverksamhet. Medianåldern var 40 år, men det fanns flera över 50 och några yngre. En
tredjedel, dvs c:a ett dussin, hade haft chefspositioner inom BBC och/eller
ITV över stora TV-team, större programserier eller hela avdelningar. Endast
ett fåtal hävdade att de blivit oberoende p g a att de ville tjäna mer pengar.
Majoriteten ville ha ökade möjligheter att välja programområden och en
större frihet. Några ville vidare i karriären och tyckte inte att dessa möjligheter fanns inom ramen för BBC eller ITV's hierarkier. Tunstall skriver också: ”(...) some had gone independent only after given the 'golden handshake'
treatment; they had used the redundancy lump-sum on dismissal to invest in
setting up a company. Others had left with a ”sweethearts deal” - the producer of an existing programme was allowed to take the programme with
him into his new independent company (...)”(s 163, min kursiv).
Det finns paralleller i min egen studie, med avgångsvederlag och också
med en form av ”sweethearts deal” (MV), men det finns inget exempel på att
de svenska TV-producenterna skulle ha startat egna produktionsbolag med
avgångsvederlaget som grund. I Tunstall's studie hade de flesta större problem än väntat i början av sin oberoende verksamhet med att få uppdrag.
Tunstall skriver: ”(...)we only spoke to independents who had programmes
on the air, but probably a high proportion of all independent company
launches are a (...) near-total failure (...)” (s 163-4).
De oberoende TV-producenterna, som tidigare var en del av en högstatusorganisation, fann sig sittande i ett litet kontor, med en partner, en halvtidssekreterare och utan varken jobb, team eller back-up service. Från att
tidigare bara ha behövt lyfta telefonluren för att beställa t ex en viss stillbild
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eller viss musik inom den större organisationen var nu dessa möjligheter
borta. Tunstall skriver: ”The BBC and ITV companies (...) have professional
experts on just about everything, who are easily available for advice and help
in the hundreds of small editonal problems that programme-making generates” (s 164).
Dessutom måste den oberoende TV-producenten oroa sig för lokalhyra,
möbler, datorer, betalningar, lagstiftning, deltidsanställda samt att ta hand
om inkommande programförslag. En negativ sida av den oberoendes arbete
är också att förhandla om programuppdrag, då konkurrensen kan vara svår
med många medtävlare.
Tunstall gör en lista på några olika sorters produktionsbolag bland de
mellanstora produktionsbolagen. Det är bolag som består av unga rebeller,
etablerade namn eller ett partnerskap av sådana samt talangbaserade oberoende (s 168-9). De ”unga rebellerna” var ett bolag bestående av tre-fyra personer som hade arbetat ett par år på BBC och ITV, men hade haft en första
innovativ succé på Channel Four med ett ”alternativt” samhällsprogram,
komedi eller konst. Efter en kaotisk början hade en av personerna etablerat
sig som chef, och en annan specialiserat sig på att utveckla nya koncept.
Bolaget som grundar sig på ett ”etablerat namn” är startat av innehavaren av
detta namn, och har en etablerad kontakt med åtminstone en av TVindustrins högsta chefer, som han eller hon eventuellt varit kollega med tidigare. De har ofta medarbetare som bär den administrativa bördan, medan de
själva regisserar, ger ut böcker med sina TV-program som tema eller skriver
manuskript. Bolaget baserat på ett ”partnerskap av etablerade namn” har
inledningsvis en stor fördel, eftersom de är flera personer som genererar
uppdrag. Emellertid lär inte alla i bolaget av etablerade namn, enligt Tunstall, vara lika framgångsrika och troligt är att en person etablerar sig som
chef, medan partners kommer och går. Det ”talang-baserade” produktionsbolaget består av en ”stjärna”, en skådespelare, journalist eller programledare,
och en erfaren producent. Bolaget är mycket beroende av ”stjärnans” popularitet och kan vilja dra till sig fler ”stjärnor” för att fördela riskerna. Men
dessa kommer också att vilja ha en större del av både produktionsmakt och
pengar. Tunstall tror att en sådan modell kommer att bli allt vanligare i framtiden. I min egen studie finns ett mellanting av de två senare, dvs partnerskap av etablerade namn och talangbaserat produktionsbolag (OY). Tunstall
skriver om framtiden: ”The widely predicted emergence of ten or fifteen
dominant independent producers had already broadly occurred by 1991;
these companies each did over five million pounds worth, and/or over 100
hours per year for terrestrial channels” (s 169-70). De oberoende var också
specialiserade på olika genrer, och hade dotterbolag specialiserade på typer
av program, t ex game shows eller kvalitetsdrama. Tunstall skriver också:
”(...)The expansion of independent production after 1982, plus the 1990
Broadcasting Act and the 1991 Independent Television Commission Franchise decisions, all ensure that the publisher system is playing an increasing141

ly central role in British television” (...) (s 171, min kursiv). Citatet visar att
lagstiftning och riktlinjer ”fjärrstyr” TV-produktionssätt, främjar vissa, medan andra frångås, samtidigt som marknaden fortsätter att spela efter sina
egna regler.
Kapitel 10 handlar om kvinnliga producenter i England och deras karriärvägar. Tunstall intervjuade 37, vilket måste anses vara en låg siffra av 254.
De engelska karriärmöjligheterna för kvinnor både liknar och skiljer sig från
svenska förhållanden. Längre karriärväg, mansdominans, historiskt sett, samt
en uttunning av kvinnor ju högre upp i chefshierarkierna man kommer är
förhållanden som liknar de svenska. Också att de sista decennierna kan ha
gått mot en ökad jämlikhet med fler möjligheter för kvinnor, dels att bli TVproducenter och dels att få ett större ansvar. De svenska förhållandena är
troligtvis mer ”jämlika” än de engelska, även historiskt. Några traditioner i
England vad gällde karriärväg exkluderade kvinnor. Det gällde framförallt
den ”militära” traditionen, att chefer med toppbefattningar ofta hade en ”militär merit” bakom sig. En ”snabbkarriär” från elituniversiteten Oxford och
Cambridge till att bli BBC trainee var också en manligt dominerad stegsekvens. I England var denna karriär också en väg till scenen och/eller
showbusiness och till teaterns värld som skådespelare eller chef. ”Den militära meriteringen” för TV känns inte särskilt bekant för svenska förhållanden, och inte heller en skådespelarkarriär vidare till TV-produktion av
drama. Kvinnor var också hindrade att komma in i producentyrket länge via
de tekniska underkategorierna av yrken som kameramän/ljudtekniker, redigerare etc, skriver Tunstall, men historiskt sett har kvinnor avancerat inom
BBC under vissa årtionden: ”(...) there have been (...) advances of women,
followed by reatreats, in the history of British Broadcasting; the 1930's,
1950's and 1970's saw reductions in the number of senior women compared
with the previous decades (...)” (s 173).
Bland de 37 intervjuade kvinnliga TV-producenterna i Tunstall's studie
hade 1/3 gått via radio- eller tidningsjournalistik eller via marknadsföring.
Likaledes en tredjedel hade gått vidare som BBC trainee och en tredjedel
hade haft varierande uppgifter som produktionsassistent, TV-hallåa, skådespelerska eller regissör m m. Så sent som 1968 ansågs inom BBC att en
kvinna inte kunde presentera TV-nyheter, och deltagande i utlandsreportage
ansågs olämpligt för kvinnor. 1971 var 33 % av producenterna inom radio
kvinnor, men bara 15 % inom nationell TV, och då inom barnprogram eller
program med kvinnoprofil. Mellan 1969 och 1978 hade andelen kvinnor i
överordnade positioner i produktionshierarkin ökat med bara en procent, från
5,7 % till 6,7 % 1978. En förändring skedde under 1980-talet. 1979 hade
BBC fyra trainee-vägar och samma år examinerades de 43 % som var kvinnor. The Equal Opportunity Principle inkluderades i 1990 års Broadcasting
Act. Men någon total jämställdhet blev inte följden, dock en förbättring.
1989 var 51 % av biträdande TV-producenter kvinnor inom BBC, 25 % av
TV-producenterna i överordnad ställning och 35 % därunder. Vid sidan av
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trenden under 1980-talet till fler kvinnor som TV-producenter inom BBC
innebar starten av Channel Four ett ytterligare sådant tillfälle. 1989 erbjöds
många män i högre position feta kontrakt från British Satellite Broadcasting
(BSB), vilket lämnade utrymme för kvinnor i de positioner som de tidigare
innehaft, och antalet kvinnor i de högre positionerna ökade från 40 till 60 (i
absoluta tal). I en tabell visar Tunstall situationen 1991. Bland högre programchefer var 25 % kvinnor, bland producenterna 20 %, bland de biträdande 30 % och bland researchers 38 % (Table 10.1. sid 181). Inom ITV var
man däremot mindre framgångsrik vad gällde jämställdhet. Andelen kvinnor
bland höga programchefer ökade bara från 7 % 1982 till 10 % 1992 och Independent Television News (ITN) ökade bara sin andel kvinnor i producentledet från 6 % 1982 till 11 % 1992. Några kvinnor blev däremot ledande
bland de oberoende TV-produktionsbolagen. Av de större var dock bara
27 % kvinnor inom denna sfär. Totalt sett ökade alltså andelen kvinnliga
TV-producenter, men i denna studie är bara 14 % kvinnor, 37 av 254, och
understiger därmed andelen inom BBC. För svenska förhållanden fanns en
våg av kvinnliga TV-journalister och -producenter tidigare, under sent 1960tal och under 1970-talet. Några kom in i televisionen vid starten av TV2, och
det har också funnits en karriärväg från scripta till TV-producent. Vissa avdelningar har emellertid varit mansdominerade, och kvinnor har haft svårt att
avancera från reporter/producentnivån, vilket gäller många redaktioner. Andelen av TV-chefer, som varit kvinnor har historiskt varit låg också i Sverige
in på 1980-talet och framåt, men en förändring har skett. Det finns antagligen fler kvinnor i chefsposition i Sverige än någonsin tidigare, och ett flertal
större produktionsbolag leds också av kvinnor.
Den brittiska televisionen är ”producent-driven”, menar Tunstall, i den
mening att de brittiska TV-producenterna agerar under en hög grad av autonomi, men de är ändå beroende av beslut uppifrån framförallt inom tre områden: 1. beslut som gäller redaktionell inriktning av serier, 2. beslut som
gäller budget och antal program i serien, och 3. tablåläggningen (s 184).
Dessa beslut hamnar, för det första, hos högre chefer, och, för det andra, hos
ett fåtal personer. Tunstall skriver: ”(...) each of these few individuals (...)
does exercise huge power in the British system, which traditionally sees
network decisions as best taken by one executive rather than by a committee
(...)” (s 184). Men det är mer än så, de högsta cheferna har oftast också en
programproducerande bakgrund, så den programproducerande hierarkin
sträcker sig från researchers på lägre nivåer ända upp till BBC's DirectorGeneral, ITV's Network Director och Channel Four's Chief Executive, enligt
Tunstall, vilket leder vidare till nästa kapitel.
I kapitel elva, ”The programme barons and power”, beskriver Tunstall resultaten från de intervjuer han gjort med de högre cheferna, de sex högsta
cheferna på BBC och Channel Four samt motsvarande för ITV och de stora
produktionsbolag som är knutna till ITC/ITV-systemet (som Carlton Television, London Weekend Television, Central Television). Dessutom ingick i
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studien 27 regionala producenter med chefsansvar inom samhälle och nyheter. Tunstall har använt termen ”barons”, men eftersom det inte finns någon
motsvarighet i svensk kultur till ”media baron”, använder jag bara begreppet
”chefer” eller ”toppchefer”, eller liknande. Tunstall frågar i en rubrik: ”Cheferna; drivna av publikmätningar eller nyckfulla?”, och konstaterar att TVproducenter är medvetna om den strategiska makt som TV-cheferna utövar
även om deras autonomi är stor. De ”publikmätningsorienterade” besluten
tas oftast av BBC1 och ITV, medan de ”nyckfulla” av BBC2 och Channel
Four, dvs beslut som ”can be attributed to the personal preferences or the
'whimsy' of the network baron in question” (s 185). Dock har t ex det helt
kommersiella ITV aldrig varit till 100 % ”publikmätningsdrivet”, även om
den huvudsakliga tendensen är i den riktningen. BBC1 är i något mindre
grad orienterad mot publiksiffror, men tendensen finns där, trots annan
finansiering än kommersiell. För BBC2 och Channel Four är däremot utrymmet större för program som når endast 8-10 % av den totala publiken.
Till skillnad från Sverige har de högsta TV-cheferna i England stereotypt
setts som examinerade från elituniversiteten, t ex med en examen från Oxford. Tunstall konstaterar att det både är sant och inte. 1946-1986 hade de
flesta TV-chefer en karriärstart vid Oxford, och vidare till journalistik vid
Daily Telegraph, militär erfarenhet, arbete med TV-nyheter eller samhällsprogram och sedan vidare i den interna hierarkin. Men få hade alla dessa
erfarenheter, och några hade ingen. Det fanns också andra etniska bakgrunder än den typiskt brittiska - skottar, walesare, judar och romerska katoliker
(eller åtminstone en av var). Men både före och efter 1987 var den typiske
TV-chefen en man i fyrtioårsåldern, som hade en bakgrund i samhällsvetenskap eller humanistiska ämnen vid universitetet, och vars karriärväg ledde
vidare från något av de större fakta-, nyhets- eller samhällsprogrammen.
Efter 1987 var den typiska karriärvägen mindre ”macho” och mer av ”TVintellektuell”. Den första kvinnan, Jane Drabble, fanns bland dem, som rekryterats från producentledet. Dessa var yngre, och hade mer erfarenhet av
TV-produktion än de tidigare. Alla kom från samhällsprogram, dokumentär
eller drama. De var mer inriktade på ekonomi och samhällsfrågor än de tidigare. Först 1992 utnämnde ITV en network-chef, som de tidigare saknat,
Marcus Plantin, som kom från underhållningen snarare än TV-journalistik,
vilket var ett undantag. ITV har framgångsrikt värvat TV-chefer från konkurrentkanalerna, t ex BBC, vilket strategiskt sett gett dem fördelar vid tablåstyrningen (s k kooptation). BBC2 startade 1964 och Tunstall skriver om
kanalen: ”(...)After BBC2'c opening eccentricities, an attempt was made to
run these channels on a complementary basis with cross-promotion of each
others programmes (...)” (s 189).
Detta skiljer sig från svenska förhållanden. Den interna kanalkonkurrensen inom SVT kvarstod formellt sett ända till 1996. BBC2 hade dock i sin
inledningsfas en ganska låg tittarandel, 8 %, men den ökade till 12 % när
utbildningsprogrammen och de journalistiska programmens dominans fick
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ge vika för mer populära program. Den ”komplementära” tablåläggningen
mellan BBC1 och BBC2 känns också igen som en ambition inom SVT, åtminstone de senaste 15 åren, dvs att man försöker visa ”alternativa” program
på samma tider internt. Inom BBC så är samma tanke att om BBC1 visar
nyheter, så visar BBC2 komedi på samma tid, och samma sak med t ex sport
och drama.
Tunstall beskriver också hur BBC's omfattande produktionssystem innebär att the Managing Director måste delta i ett stort antal möten som motsvarar produktionssystemets delar både internt och utåt, dvs mot the Board of
Management and the Governors, styrelsen, och internt för varje delområde,
Resources, Production, Finance, Personnel, Planning and Strategy och Publicity. Han är också chef för kanalhierarkierna BBC2 och BBC2. Han är
också chef över cheferna för drama, underhållning, sport, nyheter och samhällsprogram, kultur, dokumentär m fl, samt för de regionala sändningarna,
dvs ”chefernas chef”. Men också dessa chefer under utövar makt. Den viktigaste chefen över de ”smala” kultur-, musik- och dokumentärprogrammen i
BBC2 var vanligtvis BBC2-chefen. Medan BBC-cheferna har varit genrespecialiserade har ITV-cheferna varit ”generalister”, dvs de har lett produktionsbolag, lokala och regionala programenheter och varit chefer över
kanske tusen personer.
Channel Four liknade vid sin start 1982 ett ”mindre BBC”, men kanalens
profil var ”publisher”- modellen, med makt fördelad på 15 ”commissioning
editors”. De stora bolagen i 1970-talets kartell-system ville vara störst inom
många områden. Intern rivalitet om de bästa sändningstiderna förekom före
1980. Tunstall skriver: ”(...) One result was fragmentation into many short
series. Under this system a major-company programme director knew that he
had near-complete security of control over certain ITV time-slots: 'I could
tell one of my producers that his series was safe for the next three years (...)
(s 192, min kursiv). Citatet ovan visar att ledningsstruktur, konkurrens- och
marknadsförhållanden i hög grad sätter sin prägel på vilken typ av produktion som blir det rent faktiska prioriterade utfallet. Tunstall skriver också:
”(...) Under the old ITV cartel system, scheduling was secondary to making
programmes. The Programme Controllers Group only planned sex months
ahead (...)”(s 193). Sedan dess har emellertid tablåstyrningen fått en större
betydelse. Vidare konstaterar Tunstall att planeringsmöten och kommittéer
planerar och följer upp programproduktionen: ”(...)The planning horizon
stretches about two years ahead with a long series of meetings designed to
get the schedule requirement and the supply and financing of programmes
into balance (...) (s 194, min kursiv). Mer detaljerad planering sker kvartalsvis, och så slutligen, planeringsmöten, där planeringen gäller med ett par
veckors framförhållning. Vidare bygger schemaläggningen på ”roadblocks”, dvs fasta program på fasta tider som inte är utbytbara, t ex nyhetsprogrammen. De chefer som har huvudsakligt ansvar för tablåläggningen har
utfört liknande uppgifter på lägre nivåer: ”(...) The federal ITV system pro145

vided (...) a training school for schedulers, in the form of its networkplanning committee (...)(s 196, min kursiv). Inom BBC hade man därigenom
en nackdel, när cheferna vanligtvis rekryterades från genrespecifika avdelningar i en större byråkrati.
TV-cheferna systematiserar också den information de behöver. De kan
t ex inte se varje program som producerats av de TV-producenter som är
underordnade dem, eller konkurrentkanalers program, läsa alla artiklar i alla
tidningar om TV etc. Ändå är det inte ovanligt med personliga kontakter
mellan TV-chefer och producenter eller produktionsbolag: ”(...) breakfast
with this baron, lunch with another baron, are again highly treasured (..)” ( s
197). Pressbevakning tar tid som kan rationaliseras, t ex genom att ett sekretariat förbereder och väljer ut signifikant presstäckning. Det finns emellertid
en pågående kommunikationsproblematik. Det mesta som den enskilde TVproducenten gör, ses inte av högsta TV-chefen. Det mesta som han eller hon
gör är å andra sidan inte synligt för den enskilde TV-producenten. Ett ”Ja”
eller ett ”Nej” till en fortsättning på TV-producentens serie kan därmed bli
den enda feedback som TV-producenten får från den högsta nivån.
Slutligen, det finns både likheter och skillnader mellan engelska och
svenska förhållanden. Ett public service-monopol med dess byråkrati och
vertikal integration (inhouse-produktion), historiskt, men i England bröts
monopolet mycket tidigare, och under 1950-, 1960-, 1970- och 1980-talen
konkurrerade BBC med det kommersiellt finansierade ITV. Introduktionen
av en andra TV-kanal i public service-företagets regi förenar (BBC2 1964,
TV 2 1969). Redan 1982 fick både BBC och ITV ytterligare en konkurrent
om publiken, Channel Four, medan det svenska public service-monopolet
inte bröts förrän i slutet på detta decennium. De ”elitistiska” karriärvägarna
med privatskola, elituniversitet och exklusiv trainee-plats inom BBC känns
mindre bekanta för svenska förhållanden i karriären inom televisionen och
uppåt i hierarkin. Den ”militära” kopplingen eller meriteringen likaså, dvs att
det var meriterande att ha deltagit i andra världskriget eller kanske t o m ha
blivit dekorerad (Huw Wheldon, BBC-chef 1965-1975, Dekorerad med Militärkorset, Normandie 1944). Andra omständigheter liknar de svenska, som
t ex att andelen kvinnor tunnas ut ju högre upp i televisionshierarkin man
kommer. England har inte varit ett föregångsland i detta avseende kan man
hävda. Klyftan mellan adel och folklighet känns inte bekant. Hur många
svenska komedi- eller dramaserier utspelar sig på adliga gods, eller har
svenska adelspersoner som huvudpersoner i drama eller underhållning? Att
det finns en karriärväg från just nyhets- och samhällsprogrammen uppåt i
televisionshierarkin känns däremot igen också inom den svenska televisionen, både inom public service och inom kommersiell TV. Lars Weiss, Jan
Scherman, Christina Jutterström och Eva Hamilton var alla journalister, och
de först och sistnämnda TV-journalister under många år inom nyheter
(och/eller inom samhällsprogram) inom TV4 respektive Sveriges Television.
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Sammanfattning
I den första delen av detta kapitel beskrivs produktionsstudier gjorda i de
nordiska länderna, främst Norge, men också Danmark. När det norska medielandskapet förändrades med nya kanaler och kommersiell konkurrens
utfördes ett flertal studier, av Roel Puijk, Trine Syvertsen, Knut Helland och
Espen Ytreberg i Norge och av Henrik Söndergaard i Danmark. I stort sett
var studierna fokuserade på tablåstyrningens växande betydelse, och effekterna av konkurrens mellan de tidigare public service-monopolen och de
kommersiella TV-kanaler som etablerades och utmanade public service,
samt public service's plats och anpassning till det nya medielandskapet. Teoretiskt hade man hämtat begrepp från t ex Raymond Williams, t ex begreppen ”flow” eller ”genre”, men också från klassiska sociologer som Max Weber eller Erwin Goffman, eller det ”politiska ekonomi”-perspektivet eller
”cultural studies”. Metoderna var intervjuer, deltagande observation, och
dokumentation som ekonomisk statistik, tablåer, program, policydokument
m m. Det undersökta genrerna var nyheter, underhållning, samhällsprogram
m m. Totalt sett ringade man in den utveckling vi gått mot, dvs att public
service fortfarande finns kvar, men att anpassning skett till den kommersiella
konkurrensen, att ”dyra” genrer som kvalitetsdrama och -dokumentär skulle
decimeras, att TV-producenter alltmer skulle bli freelancers, och att alltmer
TV-produktion skulle komma att produceras i en slags ”effektiviseringsprocess” också inom public service. I kapitlets mitt beskrivs några svenska studier. Katarina Graffmans avhandling beskriver TV-producenters verksamhet
på ett produktionsbolag, och som studerades med bl a deltagande observation under nio månader 1998-1999. Pierre Bourdieus symboliska kapital är
viktigt för TV-producenterna i form av ”fina referenser”, att man lyckats
med sin TV-produktion. Man fångar masspubliken med hjälp av ”breda koder” och skapar sig en bild av publiken med hjälp av statistik, referenspersoner, ”surrogattittare” m m. Johan Lindéns avhandling undersöker Sveriges
Television, också i slutet av 1990-talet, och framförallt dess publicistiska
ledning och organisationsförändring. Också denna studie har ett etnologiskt
perspektiv, men deltagande observation är bara en av metoderna. Ett antal år
tidigare hade Dag Björkegren studerat Sveriges Television, så det finns studier utförda under större delen av 1990-talet. Lindén intresserar sig bl a för
organisatoriska strategier, och finner stöd hos organisationsforskningen.
Planeringschefens roll, tablåstyrning och sändningstillståndet är viktiga faktorer. Man lägger målen högre än vad den politiska nivån kräver, men uppvisar ett isomorft beteende, dvs att man har en tendens att konkurrera med
kommersiella konkurrenter med dessas verktyg, och ”härmar” lyckosamma
satsningar. Monika Djerf Pierre har i två artiklar undersökt kvinnor i journalistik och mediaeliten i Sverige. Det kvinnliga deltagandet i journalistkåren
har successivt ökat från en tiondel under 1900-talets början till omkring
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45 % sista tjugo åren. Andelen kvinnor i medieeliten är fortsatt en minoritet,
lite över 30 %, men det är ändå mer än för fyrtio år sedan, då kvinnor på
ledande journalistiska och publicistiska poster var ett fåtal. Också här spelar
Pierre Bourdieu's kapital-begrepp en roll som teoretiskt referensram.
Här refereras också Kent Asp's utbudsstudie från 2007 och för svenska
förhållanden. Den är egentligen ”andra sidan” av studier om tablåstyrningen
eftersom den beskriver dess konsekvenser och faktiska resultat i Sverige,
även i ett longitudinellt perspektiv från 1998 och framåt. Här kan man se de
svenska ”såpornas” uppgång och nedgång, ”fyra olika sorters verklighetsunderhållning” och introduktionen av de ”interaktiva” programmen omkring
2003. Sveriges Television har en tämligen bibehållen profil, både med avseende på kvoten mellan underhållnings- och informationsbaserade program,
och med avseende på mångfalden av program. Satellitkanalerna däremot
uppvisar en allt större drift mot ett amerikanskdominerat utbud fokuserat på
förströelse. Undantag är vissa faktakanaler, som TV 8, som uppvisar tvära
kast under perioden, t ex vad avser ursprungsland för importerade program.
Den sista delen av detta kapitel handlar om TV-producenter framförallt genom två studier, Horace Newcomb & Robert Alley´s bok ”The producers
medium...” , publicerad 1983. Den är baserad på intervjuer med elva framgångsrika TV-producenter i USA, där en del av de beskrivna serierna också
är del av svensk TV-historia, t ex genom serier som ”Mannen från UNCLE”,
”Familjen MacCahan”, ”Gänget och jag”, ”Mork och Mindy” och ”Falcon
Crest” m fl. Dock ligger dessa serier tidsmässigt under 1970-talet eller tidigt
1980-tal. Intervjuerna förenas av TV-producenternas frihet, men också de
hårda förhandlingarna med networks, där detaljer kan ogillas och krav på
förändring framförs. Intervjuerna visar också en TV-producent inom drama
som tidigare lyckats får fler frihetsgrader till innovation eller en annorlunda
idé (t ex ”Mork och Mindy”). Det var ändå publiksiffrorna (Nielsen ratings)
som var ett av de mest primära intressena för networks. Och den TVproducent som kan ”leverera” en publik med sina serier, får en maktposition.
Intervjuerna visade också att en del av TV-producenterna bildade sina egna
”dramafabriker” med avsnittsförfattare o s v. Andra använde barndomsmiljöer i sitt författande. .De TV-producenter som får networks' förtroende att leverera TV-dramatik blir emellertid förvånansvärt få, eller så var
åtminstone fallet under tidigt 1980-tal. En eller två handfull av TVproducenter producerar merparten av det amerikanska TV-dramat. I en senare artikel konstaterar Newcomb att de dels manipulerar networkssystemet,
men också manipuleras av det.
Den sista producentstudier publicerades 1993 av Jeremy Tunstall, ”Television producers”. 254 engelska TV-producenter intervjuades inom olika
genrer, som samhälle, nyheter, dokumentär, sport, drama, komedi och underhållning. Också TV-chefer ingick i studien, som omfattade BBC's två
kanaler, ITV med produktionsbolag och Channel Four. Vad gäller kostnader
för program listar Tunstall Drama som den dyraste med 481 000 Pund per
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sändningstimme, underhållningen 161 000 dito, och i listans botten sport och
inköpta program med 40 000 pund/sändningstimme respektive 38 000. Tunstall presenterar tre modeller för TV-produktion relaterade till olika kanaler.
Dels den ”klassiska”, vertikalt integrerade produktionsmodellen med heltidsanställda producenter och produktionsenheterna, studior, i källar-planet.
”The publisher's model” introducerades av Channel Four vid dess start 1982
och innebär att kanalen ”publicerar” TV-program producerade av produktionsbolag. ”The packager model” ”paketerar” TV-innehåll i program där
innehållet förvärvas från leverantörer av nyheter, sport, film o s v. och är
symptomatiskt för satellit- och kabel-TV. Utvecklingen har gått från inhouseproduktion till de två senare modellerna, men formerna samexisterar
och olika genrer kan produceras med fördel enligt den ena eller den andra
modellen. TV-producenternas egna arbetsvillkor går hand i hand med denna
utveckling. De har i högre grad blivit freelancers, projektanställda, kontrakterade istället för heltidsanställda fram till pensionen på en och samma arbetsplats. En samhällsjournalist hade större möjligheter att avancera till de
högre chefsnivåerna än t ex en sportjournalist, och hade också högre utbildning, inte sällan en examen från något elituniversitet, t ex Oxford, medan
t ex sportjournalisten mer ofta hade börjat ”på golvet” med sitt sportintresse
som bas, t ex som biblioteksassistent eller kontorspojke. Men trots en relativt
låg status internt levde ändå sportjournalisterna som i ett ”gyllne ghetto”
med ständig kontakt med sportvärldens stora stjärnor och pampar. TVproducenterna av ”blandprogram” levde i en högre grad av ovisshet. Deras
serier kunde ju närsomhelst läggas ned och ersättas av andra, där det kunde
bli kolleger/rivaler som ersatte deras program. Blandprogram kunde vara
livsstilsprogram eller program fokuserade på t ex antikviteter, trädgårdsskötsel eller mode. Drama- och faktaprogram är kanalernas två ben som dominerar utbudet. Tunstall konstaterar att för 1991 så utgjorde drama c:a 25 % för
BBC-kanalerna, 26 % för Channel Four och 35,5 % för ITV. Motsvarande
siffror för faktautbudet var 52 % för BBC1, 69 % för BBC2, c:a 51 % för
Channel Four och c:a 40 % för ITV. Men dessa proportioner kan förändras
och det är inte säkert att andelarna är lika idag. Tunstall konstaterar att inhemskt producerat TV-drama är mest populärt, men att kostnaderna för importerat drama är tio gånger lägre. I John Reith's tidiga radio 1937 utgjorde
varieté, revy, drama och underhållning bara 7,3 %. Under 1980- och 90-talen
konstaterar Tunstall att drama och fiktion rört sig mer mot ”the publisher's
model” än faktabaserad television. Brittisk TV sände mer än 500 timmar
drama, men bara 20 timmar var inhemskt producerat drama, däribland de
brittiska långkörarna ”Coronation street” och ”Eastenders”. Dramaproducenterna i Tunstall's studie kom från teatern, manusskrivande för TV
eller från någon av de tekniska beredningsarbetena för TV-produktion, t ex
redigering. I likhet med resultaten från Newcomb's studie fanns makten och
tillgången till den totala dramabudgeten hos ett fåtal personer, ”about a dozen senior drama executives” (s 121). ”Paketlösningar” är också vanligare i
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1990-talets drama, bestående av t ex en pocketbok, en välkänd regissör,
några välkända skådespelare, och man har också samproduktionsavtal med
TV-intressenter världen över. Tunstall konstaterar också att de flesta ”dramasatsningar” slutar vid idé- eller manusstadier och dramaproducentens
uppgift är att selektera, beräkna, organisera och logistiskt genomföra inspelningen medan regissören är den person som har det konstnärliga ansvaret
och arbetsrelationen på dag-till-dag basis i förhållande till skådespelare.
Detta hindrar inte att TV-producenten kan vara aktiv i att rollbesätta, utan
vanligen gör det. När det handlar om komedi, eller sit com, försvarade sig
britterna mot invasionen av amerikanska komediserier under 1950-talet och
framåt genom att betona det brittiska. Å ena sidan den brittiska adeln och å
andra sidan den folkliga underklassen. ”Steptoe and son” ”blev” den typiskt
svenska serien ”Albert och Herbert” under 1980-talet, med en lumpsamlande
far och son i huvudrollerna. I Tunstalls studie kom den typiske komediproducenten från teater eller teaterskola och hade arbetat sig upp från yrken ”på
golvet” i TV-produktionen, som produktionsledare o s v. De hade en längre
karriär bakom sig, men de som producerat ”alternativ” situationskomedi var
yngre och mer välutbildade med erfarenhet från t ex studentteatern vid universiteten. ”Spitting image” var ett en sådan alternativ komediserie med
dockor som föreställde verkliga, offentliga personer. BBC producerade ett
överflöd av komediserier, 25 serier årligen, där sex var nya. Strategin liknar
t ex bokutgivning, där man ger ut en mängd böcker och hoppas på att några
blir bestsellers, och därmed bär kostnaden för de övriga och producerar
vinst. Dock är BBC licensfinansierat. ”Light entertainment”, underhållningen, hade den sympatiska kombinationen av höga tittarsiffror och förhållandevis låga produktionskostnader. En intern stratifiering av genren fanns
dock, en gameshow på eftermiddagen var betydligt billigare än en mer påkostad kvällsunderhållning med t ex artister, orkester, musik, bättre vinster
etc. Bland dessa producenter hade en minoritet universitetsexamen, och de
hade ofta gått ”hantverksvägen” till yrket via funktioner som hade med ljud,
ljus och design att göra, t ex redigering, eller via TV-reklam.
Tunstall intervjuade också 36 oberoende TV-producenter, där en majoritet
tidigare hade varit anställda på BBC eller ITV, eller till relaterade bolag. En
tredjedel av dem hade haft chefspositioner över stora avdelningar eller team.
De flesta ville ha utökade möjligheter att välja programområden, men vägen
från anställd till oberoende kunde vara kantad med stora problem, eftersom
de stora TV-byråkratierna inrymmer många servicefunktioner som producenterna nu själva fick klara av, t ex teknisk support, företagsekonomiska
uppgifter, lokalhyra, team, anskaffandet av uppdrag och förhandling av programidéer. Tunstall identifierar ett par olika typer av oberoende; de unga
rebellerna, det etablerade namnet eller ett partnerskap av sådana, det talangbaserade bolaget med en ”stjärna”. Antalet oberoende hade expanderat, och
kunde förväntas göra det ytterligare. De oberoende är ju TV-kanalernas
tänkbara samarbetspartners i ”the publisher's model”. Dessutom har lagstift150

ning och riktlinjer verkat främjande i denna riktning, (”The producer's choice”). Under 1980-talet kom alltfler kvinnor in som TV-producenter i synnerhet i och med starten av Channel Four 1982, och British Satellite Broadcasting 1989. Män som erbjöds feta kontrakt frigjorde platser som kvinnor
kunde uppfylla. Bland högre programchefer inom BBC var 25 % kvinnor
och bland TV-producenter 20 % år 1991, således ändå en minoritet. Inom
ITV ökade däremot andelen kvinnor bara från 7 % till 10 % perioden 19821992, vilket visar betydelsen av intern målsättning i riktning mot ökad jämställdhet, en satsning som BBC hade under samma period. Bland de oberoende var 27 % kvinnor. Tunstalls egen studie innehåller dock enbart 14 %
kvinnor, 37 av 254, och understiger därmed andelen i jämförelse med de
flesta TV-organisationerna. TV-producenter är i stort sett autonoma, men är
beroende av beslut uppifrån inom tre områden, 1. Beslut som gäller redaktionell inriktning, 2. Beslut som gäller budget och antal program i serier, 3.
Tablåläggningen. Dessa beslut samlas hos ett fåtal personer, som därmed får
stor makt. Dessa personer har ofta en programproducerande bakgrund. Ett
trettiotal högre chefer inom BBC, ITV med bolag och Channel Four intervjuades, dvs ”media barons”. I stort sett var de beslut som togs av dem antingen publikmätningsorienterade eller också tycktes de grundade på personliga preferenser, dvs de föreföll ”nyckfulla” eller ”godtyckliga” (whimsy).
1946-1986 hade de flesta TV-cheferna en bakgrund från ett elituniversitet,
en vidare karriärväg på en stor dagstidning, militär erfarenhet och sedan
programproducerande verksamhet, främst inom TV-nyheter eller samhällsprogram. Men få hade alla dessa erfarenheter och några hade ingen, men ett
flertal hade flera av dessa. Andra etniska bakgrunder än den typiskt brittiska
var vanligt, t ex skotsk eller judisk bakgrund. Efter 1986 började en krets av
yngre ”TV-intellektuella” göra sig gällande, rekryterade från producentledet.
Alla kom från samhällsprogram, dokumentär eller drama, och den första mer
betydande kvinnan fanns också med här. De var också mer inriktade på
finansieringsfrågor och ekonomi. Också Tunstall konstaterade 1993 att tablåstyrningen fått en större betydelse.
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KAPITEL 4. NÅGRA TEORETISKA
UTGÅNGSPUNKTER

Nedan följer ett förslag till en löst hållen teoretisk ram. Vad gäller produktionsstudier är det svårt att hitta en passande ram i befintligt litteratur, t ex
inom organisationsstudier, och de teoretiska ramverk som omger produktionsstudier är ofta eklektiskt uppbyggda (Se t ex Helland 1995 eller
Ytreberg 1999 (1). Ett annat skäl är antagligen att produktionsstudier under
perioder betraktats som ointressanta eller sekundära och därför lämnat
många processer oundersökta. Ytterligare ett skäl är att produktionsstudier
kan vara svåra att genomföra p g a att man är beroende av medieorganisationernas samverkan och önskan att dela med sig av material, information,
arkivhandlingar och tillträde. Det finns många exempel på sådana svårigheter, och också den här studien begränsas av vissa medieorganisationers satta
gränser och konfidentialiteter, som framförallt styrt in metodologin på det
som har accepterats. Uteslutet har varit deltagande observation och att ta del
av protokoll- och beslutsmaterial från 1990-talet, dvs som varit i en nära
samtid.
Medieorganisationer är för det första del av produktionsförhållanden i
nationer, men nationsgränserna håller idag på att överskridas i internationella
konglomerat och korsvisa ägandeprocesser. Den klassiska modellen är emellertid att formen för nationell maktutövning eller styrelseskicket i en nation
avspeglar sig i ett speciellt förhållande att fördela information till medborgare. I modern tid har etermedieformerna ofta varit en spegelbild av produktionsförhållanden och nationens styrelseform. Dikotomin diktatur-demokrati
kan utgöra ett exempel. Det tidigare Sovjetunionen var en planhushållning
utan parlamentarisk demokrati och det speglade sig i dess strikt kontrollerade etermedieformer. Man hade också en strikt kontrollerad ekonomi med
en monobank som översatte växelkurser till ryska rubler, och man saknade
därför fenomen som t ex inflation, och någon privat finanshantering med
utlandet var inte tillåten. I medierna censurerades personer och vissa åsikter
var inte tillåtna. Fängelsestraff kunde bli följden. Yttrandefrihet var ingen
rättighet. Det amerikanska network-systemet och så småningom dess oligopol blev en spegelbild av den amerikanska marknadsekonomin, där staten
inte förmådde ta kontrollen i förhållande till privata initiativ och intressen. I
Europa blev public service-modellen förhärskande under lång tid och särskilt
i Skandinavien, och reklamfinansiering av etermedier inte juridiskt tillåten.
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Idag har det skett en globalisering och internationalisering av olika marknader, där nationsgränser överskrids, vilket speglas dels i att satellitkanaler
tenderar eller är på väg att nå en världsmarknad, åtminstone i den del av
världens länder där förutsättningarna finns, där MTV, CNN och Discovery
var tidigt ute. Andra kanaler har tillkommit på den globala arenan från mer
västvärldsavskiljda delar, t ex Al-Jahzihra i arabvärlden.
Internationella marknader har fått en allt större roll för formatindustrin,
där också större företag idag erbjuder koncept och rättigheter till programformat för en världsmarknad. Detta har förstås förekommit tidigare, men
idag har många länder i Västeuropa ett blandsystem av TV-kanaler, där sådana format är tacksamma för produktionsbolagsmarknaden att utnyttja. Resultatet blir t ex nöjesprogram och koncept på en världsmarknad som köps
av ett visst antal länder, t ex ”Idol”, ”Dancing with the stars” (i Sverige
”Let’s dance”) m fl, som om några år kommer att vara andra. Andra format
säljs vidare och ”vandrar” mellan kanaler, t ex ”Expedition Robinson”
(”Survivior” i USA, i Sverige har SVT, TV3 och TV4 sänt omgångar av
”Robinson” 1997-2010). Det är förstås ingen nyhet att importera program
och programförebilder, amerikansk export av serier, filmer m m har varit en
realitet sedan andra världskriget, och haft betydelse också för Väst-Europa
och Skandinavien. Men idag finns så många fler kanaler som har sändningstid att fylla, och under kommersiella villkor görs gärna sändningstiden så
lång som möjligt för att reklamtid ska kunna säljas. Ett tredje exempel är
Internets betydelse. Den ökade digitaliseringen har lett till att radio- och TVprogram kan sändas via andra kanaler än via en TV-mottagare, via webbkanaler på nätet och till mobiler.
Etermediers produktionsvillkor är de ekonomiska villkor, inom vars ram
de verkar - är det en finansiering via licens, skatter, sponsring eller försäljning av reklamtid, public service eller kommersiell finansiering? Ägandet
kommer givetvis också in här, privat eller offentligt, eller någon annan form.
Etermedier är samtidigt organisationer som strävar efter sin överlevnad och
eventuella expansion, där ekonomiska villkor är av avgörande betydelse.
Etermedier är beroende av omvärlden och omvärldsvillkor och dessa kan
skilja sig mellan former för finansiering. För public service är politiska beslut ekonomiskt avgörande, kommersiella kanaler har större frihet från politisk intervention, men har för sin ekonomiska överlevnad ett speciellt beroende till en marknad av annonsörer, ett beroende som får betydelse för programpolitik, genreprioriteringar och val av program, filmer, serier enligt en
kommersialismens logik, som avsätter sig i formler för selektionen av innehåll, t ex att våld, brott och sex säljer. Det är en formel som liknar andra
produkter i medievärlden i synnerhet, t ex film och tidningar.
I ett antal varianter finns programproduktionen i en produktionskontext i
länder i Västeuropa, där förändringar skett i samband med public servicemonopolens fall. Produktionskontexten kan idag finnas inom en större eller
mindre stor organisation, som public service eller en kommersiell kanal, med
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egna sändningsmöjligheter, eller i större eller mindre produktionsbolag, där
man producerar för kanalerna, eftersom man saknar egna möjligheter att
sända. Över hela denna sektor av produktionskontexter för produktion av
program, serier och filmer finns en genredifferentiering eller –specialisering.
Programproduktionen är i sin tur delad mellan sin tillhörighet till en organisation och till en projektorganisation (Se t ex Ytreberg 1999 ovan). Det är
här som producenten eller projektledaren eller motsvarande har en nyckelroll, dels i sin närhet till produktionen av innehåll, dels i sin förmedlande
funktion i organisationen i egenskap av mellanchef.
Produktionen har också produktionsmedel till sitt förfogande, med ett
lån från Raymond Williams och hans konceptualisering av konstnärer eller
artister (t ex Willams 1981 (2) och deras medel för uttryck. Dessa produktionsmedel kan vara materiella som t ex utrustning, teknik, budget etc eller
immateriella som rättigheter, kontrakt o s v. I produktionen av program,
serier och filmer finns också de yrkesgrupper som Horace Newcomb & Robert Alley (1983 (3) kallar för ”below the line”, dvs de som arbetar med dagför-dag aktiviteter i programprojektets utveckling, och i planering, inspelning, sändning eller postproduktion och bearbetning, som fotografer, redigerare, elektriker m fl och en hel uppsättning av personal i koordinerande
funktioner (som t ex scripta, produktionsledare etc).
I nästa avsnitt följer introduktionen av några strukturerande nyckelbegrepp: selektion, produktion, rekrytering och policy, som tillåter förklaring
till både förändring, att den kan ske av etermediers innehåll, även kortsiktigt,
och reproduktion, som t ex att genrer reproduceras i igenkännbara och upprepade former. Policy-begreppet har här utvidgats, från att ursprungligen ha
använts för t ex regeringspolicy, och också för t ex programpolitik för exempelvis en avdelning, till att avse policy för funktioner som har effekt på innehåll, utbud, produktion eller text, dvs programverksamhet. Denna policy är
hierarkisk i förhållande till funktioner, dvs en fotograf har t ex ett speciellt
uttryckssätt och föredrar vissa kameravinklar eller -åkningar, som ger uttryck i programproduktionen, men fungerar ”below the line” och kan därmed
bara medverka till audiovisuella uttryck med sin del. En chef för en
dramaavdelning däremot planerar för säsonger och vilka serier, filmer, produktioner som bör selekteras. Policy-begreppet används också för att överbrygga klyftan mellan personligt maktutövande, återgivet t ex i historiska
volymer, och dess effekter, och dess motsats, dvs allmänna organisatoriska
perspektiv där personer är organisatoriskt utbytbara i sina funktioner, dvs
egentligen mellan ett aktörs- respektive struktur-perspektiv i ett organisatoriskt sammanhang.
I ett tredje avsnitt beskrivs Pierre Bourdieu’s konceptualisering utifrån
essä-samlingen ”Om televisionen”(4), som används i avsaknad av ett mer
detaljerat, akademiskt verk, där grundidéer känns igen från Bourdieu’s tidigare produktion, om sociologiska effekter av individers placering och positionering i ett fält. Vissa modifieringar har varit nödvändiga, som att begrep154

pet ”televisionens rum” har införts. Därefter beskrivs några beroendeförhållanden för etermedier och dess personal i omvärldssituationer. Det är beroendeförhållanden som gäller för både public service och kommersiell television, men kan variera i styrka. Kommersiell television är t ex beroende av en
marknad av annonsörer, public service av politiskt beslutad ekonomisk tilldelning. Slutligen skisseras ett förslag till hur programproducenter, manusförfattare, regissörer etc, i korthet alla som har stort inflytande på programprojekts prioritering, realisering och innehåll, och dessas placering i ett socialt rum. Som bärare av socialt, inherenta egenskaper kan dessa ge avtryck
eller inte i färdiga produktioner. Detta för att försöka överbrygga den klyfta
och reduktionism som generaliseringar av typen ”kvinnor gör filmer som
kvinnor kan identifiera sig med” innebär. Slutsatsen blir att vid rekryteringstillfällen, t ex i svenska etermediers historia, har man ofta använt en rekryteringspolitik där man rekryterat in kluster av personer med socialt inherenta
egenskaper, t ex yngre, manliga akademiker (vid radions start och vid starten
av TV 2) och vid några andra perioder, journalister, kvinnor eller invandrare
(Se t ex Engblom 1998 (5).
En medieorganisation är, i likhet med andra organisationer, motiverad av
sin överlevnad, och för sin överlevnad är organisationen beroende av villkor
i omvärlden och omvärldsförhållanden. Omvärlden kan vara en uppsättning
marknader, leverantörer, kunder, finansieringsinstitut, statliga reglerande
instanser o s v. Beroendeförhållanden kan ha olika styrka. Etermedier, som
producerar och sänder egen eller andras produktioner, har emellertid inget
direkt kundförhållande och inte direkta varor eller tjänster. Etermedier sänder dessutom innehåll av budskapskaraktär eller information i t ex nyheter,
aktualitetsmagasin, dokumentärer, debattprogram etc i sin verklighetsorienterade del av sin verksamhet, och ett fantasi- eller förströelseinnehåll i sin
fiktionsorienterade del av verksamheten, filmer, fiktionserier, underhållningsprogram etc. Exemplen på blandformer är emellertid många, i exempelvis hybridgenrer som dokusåpa eller infotainment, eller TV-drama med
verklighetsbakgrund. Etermedier måste dessutom vara i konjunktion med
samhället och samhällsutveckling, samtidigt som det finns möjligheter att
styra t ex informationsförsörjning. I tidigare epoker har man från statsmaktens håll haft intresse av att utnyttja dessa möjligheter för tryckta medier.
Länge var både tidningar och böcker underkastade censur, både i egenskap
av förhandscensur eller som efterhandskontroll. Etermediers form har ett
nära samband med produktionsförhållanden och form av statsskick, där dikotomin diktatur-demokrati är särskilt belysande. Den tidiga public serviceradion var mer kontrollerad än 1970-talets etermedier med begränsningar
och olika typer av bestämmelser, som också fanns i olika former i andra
länder. Det var regler för förhållandet mellan politiska beslut eller andra
evenemang och sändning, t ex i England att ett 14-dagarsförbud för sändning
fanns vad gällde vissa politiska händelser. I Sverige fanns en ”vetorätt” vid
politiska program om inte alla parter var representerade (med undantag för
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kommunisterna), och i Norge hade man länge restriktioner på kommentar till
nyheter, i Sverige tilläts endast TT sända nyheter under flera decennier (Se
t ex Burns 1977, Elgemyr 1995, Helland 1995 (6). Men public service kan
också ses som typisk för västerländsk parlamentarism, i Sverige under lång
tid med socialdemokrater i regeringsställning, där bibehållandet av public
service-monopolet direkt kan knytas till socialdemokratiska partiets ställningstagande i regeringsställning vid signifikanta tillfällen (Se t ex Wirén
1986 (7). Under 1980-talet inleddes en avregleringsvåg, där avregleringen av
public service-monopolen i Europa bara var en av flera områden för avreglering. Det handlade om avreglering av finansmarknader som valuta, aktier
eller obligationer, där nationella begränsningar upphävdes, eller av infrastrukturer i monopolställning, t ex telekommunikationer, där avregleringen
höll olika takt i olika länder. I dag, med EU som normgivande institution, är
avreglerade telekommunikationer bestämmelse från den 1/1 1999. Vad gäller
den s k ”globaliseringen” håller också etermedier jämna steg med internationalisering av marknader, där marknaderna är globala. Satellitkanaler, som
sänder i oerhört många länder, är t ex Discovery och CNN, och andra täcker
stora delar av kontinenter med fiktion, sport m m, som filmkanaler som Canal Plus. Arabvärldens Al-Jahzihra fick ökande betydelse i samband med 11
septemberhändelserna 2001.
Etermedier måste också vara lyhörda för samhällsutvecklingen och förändringstendenser, och det verktyg man har i denna process är sina medarbetare. För kommersiella villkor, och efter intervjuer med ett antal ”stjärnproducenter”, som också var manusförfattare, i USA under sent 1970-tal, med
en världsmarknad för sina produktioner, skriver Horace Newcomb och Robert Alley på följande sätt om en av dessa grupper av medarbetare:
”All of this suggests that the role of the producer is an exceptionally complex one. Like his audiences, his critics, he knows the history of the entertainment form in which he works. He realizes that it will be in his own interest to minimize shock and innovation. But he also realizes that it will do him
no good to stay mired in convention, to practice only with careful copies of
someone else’s new ideas. He cannot afford to let new trends and social attitudes go unnoticed, nor can he easily accept every shift in the wind of opinion, follow every cult to its illogical conclusion. He walks a narrow bridge
toward a dreamed-for success” (Alley & Newcomb 1983, s 33)
Och boken avslutas med ett citat ur en intervju:
”Another problem in TV is going with people who have ”track records”. That
means creators who have sold shows before that were hits (…) The track records thing isn’t good for the public interest, either. I have three shows on; the
networks want more (…) The networks have recently been buying shows
from mostly five people: Aaron Spelling, Lee Rich, Grant Tinker, Norman
Lear and myself (Garry Marshall). They should buy from other people. If not,
there’s still hope because somewhere there is a kid sitting, maybe you, say-
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ing, I’m going to become one of those five people. By then I hope I will be
doing something else” (Newcomb & Alley 1983, s 253)

Citaten ovan antyder, dels att i TV-produktion av fiktion och serier med stor
räckvidd under den här tiden, och också med exportmarknader i bl a Europa,
så dominerades idéproduktionen av ett litet antal personer, med ungefär liknande bakgrunder, medelklass och medelålders män, som börjat i en blygsammare funktion, som medförfattare eller liknande funktion som hade med
text och textbearbetning att göra till någon mindre serie på något bolag, och
arbetat sig uppåt genom bl a sina ”track records”, sin ”meritlista” över produktioner som de medverkat till. Förhållandet till networks var kritiskt, och
också beroendet av succéer på vägen. Networks agerade ”smakdomare” vid
s k ”pitching”, dvs när en idé till en serie eller film skulle presenteras för
networks, som skulle leverera sitt godkännande eller avslag. Det första citatet antyder att rollen som producent inte bara innebär att helt enkelt producera film, utan att processen är mer komplex än så, där förhållandet till ett
omgivande samhälle måste tas med i beräkningen. Dessa bedömningar var
avgörande för seriens budskap, dvs konventionellt eller nytänkande.
Men ett motexempel kan också ges från Espen Ytreberg’s avhandlingsstudie, som vittnar om att placeringen inom ”televisionens rum” och organisatoriska krav kan få personer i vissa funktioner under förändringsprocesser
att ändra sig. En producent och redigerare inom NRK sa på följande sätt i en
intervju 1995: ”Jeg har alltid, tror jeg, laga ting etter eget hode, og etter mine
begreper, uten at jeg definierar noe saerlig mer enn att jeg må like det (…)
jeg skulle kunne laget et konsept av den typen Tande-P gjör, for exempel.
Jeg er fysisk i stand til det, men jeg vill allri kunnet investert noe i det” (s
112).
Espeberg noterar emellertid att två år senare befann sig denna producent i
arbete i en lördagsunderhållning, där programledaren Alf Tande-Petersen var
programledare. Organisatoriska krav, och placeringen inom ”televisionens
rum”, eller förändring av den, kan alltså ha starka effekter på personers förmåga att ändra eller anpassa sig.
För svenska förhållanden så har ett antal rekryteringstillfällen historiskt
visat att man rekryterat, dels sådana personer som man ansett att organisationen kräver, och detta i sin tur har haft en policy på hög nivå, ett begrepp
om public service’s funktion, som grund, dels att man rekryterat sådana personer efter kriterier som är i konjunktion med samhällsutveckling (Se t ex
Engblom 1998, Abrahamsson 1999 (8). Man rekryterade yngre manliga akademiker vid Radiotjänsts start och till största delen manliga, yngre producenter vid starten av TV 2 1969. Vid andra större rekryteringstillfällen har man
rekryterat journalister, kvinnor och senare decennier yngre personer med
invandrarbakgrund till Sveriges Television (se Engblom 1998). När TV 4
startade och man nyanställde flera hundra personer var den underliggande
policyn för rekrytering: en tredjedel erfarna TV-människor (de flesta från
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Sveriges Television), en tredjedel andra begåvningar från medievärlden och
en tredjedel nykomlingar (Se t ex Kanger 1992 (9). När Sveriges Radio tillläts sända egna nyhetssändningar anställde man sådana personer som producerar nyheter, en grupp av journalister, t ex till Aktuellt i televisionen 1958
och till Rapport 1969. Konsumentpolitiken fick en ökad betydelse under
1960-talet och introducerade ett behov av journalister som bevakade konsumentfrågor.
Etermedier måste vara samtidigt stabila och igenkännbara, och det är
främst genrer som är den strukturerade formen för innehållets organisering i
igenkännbara kategorier, och etermedia måste ändå vara lyhörda för förändring i samhällsutvecklingen och förändringstendenser i ”lagom” hög grad.
Man har särskilt under 1970-talet och 1980-talets forskningsvåg av produktions- och ideologistudier diskuterat om etermedier reproducerar ”status
quo” (10) . Ingen etermedieorganisation i ett samhälle under normala omständigheter beslutar sig för att byta ut allt innehåll och alla program och
ersätta dessa sändningar med ett helt nytt från Dag 0. Det är endast under
nationella kristillstånd, som krigstillstånd, kupper eller ockupation som medier slutar sända eller övertas av grupper med en helt ny programtablå, med
information eller sändningar som man ser som angelägna att vidarebefordra
till medborgare. Undantaget är när nya kanaler börjar sända, t ex TV 4:s start
1990 eller när en kanal läggs ned. Exempel finns från kriget i f d Jugoslavien
under 1990-talet, och i statskupper i olika länder, t ex i Chile 1973, när TVhusets övertagande var en av de främsta för omgivningen kännbara beviset
för att kuppmakarna hade tagit över den politiska makten vid sidan av mordet på landets president. När diktaturen demokratiserades och demokratiska
val hölls för första gången på 20 år under 1990-talet tilläts också de demokratiska alternativen att förekomma i TV och presentera sina politiska idéer.
Ett annat exempel är när talibanregimen störtades av USA’s invasion i Afganistan 2003, och förbud mot kulturindustrins produkter hävdes.
Men etermedier måste också vara lyhörda inför samhällsutveckling och
förändringstendenser och det medel man har till sitt förfogande är sina medarbetare, eventuellt sina nyligen rekryterade medarbetare. För varje rekryteringsprocess finns en underliggande på högre nivå fattad policy som avser att
rekrytera in förändring. För public service i Sverige har denna inte sällan
varit politiskt beslutad, t ex att en andra TV-kanal skulle starta under 1960talets slut eller lokalradio i Sveriges Radios regi under 1970-talets första
hälft. Andelen egenproduktion och import som skulle sändas i svensk TV
var också föremål för politiska beslut. Motsättningen ligger i en lagom avvägning mellan förändring/innovation och bibehållandet av traditionella eller
konventionella former, som t ex citatet ur Newcomb & Alley (1983) ovan
visar för kommersiella förhållandet. Inte heller public service-monopolet i
Sverige var helt statiskt utan introducerade förändringar, utan att ha ekonomiskt incitament till detta eller en marknad av konkurrenter. Debattprogrammen under 1970- och 1980-talet kan utgöra exempel, och kunde ha
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samma funktion eller kanske t o m liknande former, men med olika programtitlar - med en programledare och en panel eller grupp av gäster som
representerade olika intressen i på agendan uppsatta ämnen för offentlig
diskussion för dagen, t ex 20.00, Studio S, Svar Direkt m m. Även public
service-monopol måste vara i konjunktion med samhällsutveckling och öppen för förändringstendenser, och där är medarbetares roll kritisk, eftersom
detta förutsätter processer som inte går att datorisera, läsa in på formella
universitetskurser, eller konstruera speciella enkäter för att realisera, utan det
går genom medarbetares erfarenheter, träning inom eller utanför organisationen. Det medel som man har till sitt förfogande i denna delikata balansgång mellan stabilitet och förändring är medarbetare som rekryterats, deltagit i läroprocesser och lärts in i den organisatoriska processen, eventuellt
internutbildats, och som, beroende på vilken genre det är frågan om, utvecklat en förmåga som inom medieorganisationer brukar refereras till som
”fingertoppskänsla”, dvs en slags intuition byggd på erfarenhet och som är
ackumulerad eller inlärd genom konfrontation med och deltagande i liknande
situationer tidigare och som också innefattar en sensitivitet i förhållande till
omvärlden utanför medieorganisationen, hur grupper reagerar, vilket innehåll som går att introducera, vilket koncept som kan gå hem, vilka grupper
som kan reagera negativt o s v. Eftersom medieorganisationer tillhör de organisationer då man inte på förhand kan garantera en ”försäljningssuccé”
eller en ”kritiker- flopp”, utan det finns moment av osäkerhet och risk i bedömningar i projekt, som är planerade och ännu inte ekonomiskt investerade, är medarbetares bedömningar och förmågor på strategisk nivå av
största betydelse. Från bokförlag till skivindustrier inom den kommersiella
sektorn har lösningen ofta varit att producera ett övermått av selekterad litteratur eller musik och låta ”bestsellers” finansiera risktagandet med det övermått av produkter som inte lyckas finansiellt (Se t ex Hirsch 1972, 1975,
1977, Peterson & Berger 1971, 1975, Perrow 1986 (11). Televisionen har ett
mer komplicerat, indirekt förhållande till sina kunder, som dessutom utgörs
av flera grupper, som publik eller annonsörer för kommersiella omständigheter, och publikmätningar är den enda, rationella metoden, vilket jag återkommer till. Eftersom utbudet, programmen, serierna eller texten är produktionen i en etermediaorganisation är det förmågan att skapa, hantera och
bedöma produktionen (eller selektera bland alternativ av produktion för inköp) hos medarbetare som är en av de viktigaste egenskaperna hos strategiskt placerade medarbetare. Och produktionen är en sammansättning av
målformuleringar och budskap, koncept och hantverk, teamwork och individuella skickligheter från övergripande budskap ner till enstaka bildrutor. En
fotograf, redigerare, scenograf etc skapar sin del hantverksmässigt, men producenter, projektledare och andra mellanchefer hanterar också format, programidéer, koncept, inslag m m och står för den betydelse- eller budskapsgenererande inramningen av program eller serier. När format eller idéer köps
in är denna inramning delvis redan på förhand given, men det är också en
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bedömning att besluta att använda ett visst format, och att selektera mellan
alternativ. Manusförfattare av olika slag, till drama, speakertexter, reportagekommentar, dokumentär etc genererar budskap eller betydelse i ännu mer
specifik utsträckning. Här varierar producenters roll betydligt i Sverige, och
mellan genrer. Inom Sveriges Television är journalist- eller dokumentärproducenter manusförfattare i högre utsträckning, medan dramaprojektledarna
vanligen inte är det, men det finns exempel på sådana serier skrivna av projektledare på avdelningen/regionen Drama (Se kapitel 9).
Att t ex producenters formella utbildning vanligen inte har varit specifik,
men det finns också sådana exempel i det empiriska materialet på projektledare som gått Dramatiska Institutets projektledarutbildning eller Journalisthögskolan (Se kapitel 8, 12), utan ofta varit udda, eklektisk eller sedd som
mindre viktig, kan förklaras av det faktum att det är erfarenhetsbaserade
kunskaper man söker, som kan läras genom praktik eller internutbildning, i
läroprocesser internt eller externt, i succession inom en större medieorganisation inom etermedier eller genom liknande faktiska arbetsuppgifter i annat
medium, t ex på en tidning. Specialiserade kunskaper, som t ex bevakning av
polisiär verksamhet i Stockholm som hobby, har lett fram till anställning
inom en serie i kommersiell TV, där den sortens kunskaper uppfattas som
relevanta, t ex för ett kriminalmagasin, för en yngre medarbetare i det empiriska materialet (Se kapitel 12).
I och med avregleringen av public service-monopolen i Europa öppnades
dörren för kommersiella TV-kanaler och produktionsbolag och till en alternativ arbetsmarknad för många yrkesgrupper, från tekniker, journalister och
mellanchefer till manusförfattare, artister, skådespelare, underhållare m fl.
Rent organisatoriskt i andra länder i Norden har dock forskningsprojekt visat
att norska public service-TV gjorde omfattande organisatoriska anpassningar
inför en väntad, växande kommersiell konkurrens som förändrade villkoren
internt, i och med den s k tablåstyrningen (Se t ex Syvertsen 1997, Ytreberg
1999 (12). En avdelning specialiserad för uppgiften att sätta samman den allt
viktigare, styrande funktionen för tablån, tillsattes och andra krav än tidigare
ställdes än tidigare på programmens konkurrensförmåga. En företagskultur
vann inträde i NRK (Se särskilt Ytreberg ovan). Program tilldelades ”slots”,
dvs sändningstider, och resultatet blev en starkare styrning uppifrån med
mindre grad av möjligheter än tidigare för egna idéer och initiativ för enskilda producenter eller motsvarande funktion (programsekretaer). Konkurrenslogiken omfattar alltså inte bara kommersiella kanaler utan också public
service, blir den immanenta slutsatsen. Det är ungefär samma slutsats som
Pierre Bourdieu drar, vilket jag återkommer till nedan.
I konkurrens är publikmätningar det mest, direkta, rationella och samtidigt det mest trubbiga instrumentet som finns att mäta publikens uppskattning, eftersom den kvalitativa aspekten helt saknas. För kommersiell television är publikmätningarna del av produktionsvillkor, reklamtid och de
publikkontakter man når är bärande i den ekonomiska kalkylen och avgör
160

intäkternas storlek. För organisationens ekonomiska överlevnad strävar man
efter allt större intäkter och att expandera möjligheter på sikt, t ex att hitta
”rätt” eller nya målgrupper. Vad som driver programtablåer mot likhet i
etermediaoligopol är strategier som ”motprogrammering”, där man strävar
efter att ta andelar av konkurrenternas publik, ofta med samma, men ibland
också med ett alternativt innehåll (Se t ex Gallagher 1982, Campbell
1987/1994, Syvertsen 1997 (13). Public service-TV:s och konkurrentkanalers tittarsuccéer reducerar utrymmet. Sveriges Television har ett krav på
minst 50 % av publiken, krav som funnits också i andra länder, t ex England,
officiellt för att legitimera allmän licensavgift. Men i avtalet mellan TV 4
och staten var också staten delaktig som ekonomisk intressent. Med ökade
intäkter för TV 4 ökade koncessionsavgiften till staten proportionerligt, och
innebar allt högre inkomster till statskassan, som ersättning för reklammonopolet i marknätet. Paradoxalt nog var staten egentligen i högre grad
ekonomisk intressent för TV 4:s ekonomiska framgång än för höga tittarsiffror inom public service. Dessa minskade ju indirekt koncessionsavgiften
från TV 4, om det var public service och inte andra kommersiella kanaler,
som hade de höga tittarsiffrorna, vilket oftast var fallet om man ser till de
program med det högsta antalet tittare varje vecka. Detta var en motsättning
som emellertid aldrig öppet diskuterades som en sådan, eftersom public service är en institutionaliserad, av regering och riksdag beslutad, etermediaordning. Public service är samtidigt underkastad den politiska sfärens beslut
vad gäller organisationsförändring, t ex hur mycket personal som skall avvecklas, hur stor budgeten blir eller i vilka organisatoriska former i stor skala
som organisationen skall ha (t ex SVT som stiftelse 1993).
Massmedier är organisationer med vissa omvärldsförhållanden i likhet
med andra organisationer med andra mål och medel. Dess produktion är
utbudet av program och filmer. Genom sin breda räckvidd, genom att vara
unika organisationer med en produktion som är efemär och indirekt i förhållande till mottagaren, och genom en finansiering som är reglerad på nationell
nivå (public service, offentligägt, privat, kommersiellt finansierat) så uppstår
en speciell relation till en allmänhet. Medier har också tittare, läsare eller
publik och inte kunder. Medier har också historiskt varit ansedda som idéoch symbolbärande, vilket gjort att den politiska makten har funnit på olika
sätt för kontroll eller t o m censur. Tidigare forskning har på ett antal nivåer
indikerat att medieproduktion är en selektiv aktivitet, en fråga om urval.
Händelser väljs ut på ett systematiskt sätt, särskilt i nyhetsförmedling. Som
organisatorisk praktik prioriteras vissa händelser i maktens korridorer medan
andra grupper, personer, organisationer faller emellan de organisatoriska
”maskorna” i nyhetsnätet som lyfter fram händelser till nyheter (t ex Tuchman 1972, 1973, 1977, 1978, 1983, Fishman 1982 (14). Med en dagordningsprincip (agendasetting) struktureras offentlig debatt, där medier har
medel till sitt förfogande, tillfälle och makten att selektera ämnen, personer,
händelser etc, dvs sätta dagordningen för samhällsdebatt (t ex McCombs &
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Shaw 1977 (15). Stor möda har också lagts ned på att undersöka mekanismerna för ”gatekeeping” av nyheter, särskilt under 1970- och 80-talet, dvs
hur väljs nyheter ut av grindvakter i nyhetsarbetet (se t ex Whitney 1982
(16). Vad som är paradoxalt är emellertid att trots mediers synlighet och bas
för offentlighet, så vet man ändå inte mycket om mediers inre processer och
dess relation till utbudet. Trots decennier av forskning kring mediers effekter, påverkan eller reception hos mottagare eller användare går meningar isär
om mediers betydelse, vilket är en vetenskapshistorisk klyfta. En omständighet som särskiljer medieforskarens verksamhet från många andra discipliner
är att forskaren vanligtvis tillbringat ett helt liv omgiven av medier, radion,
televisionen, film, tidningar etc som en del av det som Habermas benämner
system och livsvärld (17). Medier står i ett förhållande till både system och
livsvärld i en selekterande process, där vissa händelser, skeenden, berättelser, personer etc hamnar i strålkastarljuset, medan andra filtreras bort. Habermas anser att massmedier kan förmedla förståelseprocesser och förstora
eller kondensera dem, men interaktionen med publiken handlar alltid om
möjligheten för tittaren att säga Ja eller Nej till budskapet. Habermas skriver:
”Dessa medieoffentligheter hierarkiserar och frigör horisonten för möjlig
kommunikation samtidigt, den ena aspekten kan inte skiljas från den andra –
och detta ligger till grund för dess ambivalenta potential” (Habermas 1981, s
573, författarens översättning från tyska).

Eftersom Habermas sysslade med grundläggande, ideala förutsättningar för
kommunikativ handling frångår han sin tidigare mer pessimistiska syn som
kännetecknade Frankfurtskolan, som var mer upptagen av mediers ”sloganeffekt” dvs den makt som finns i den ständiga upprepningen av budskap,
idéer och handlingar, särskilt Theodore Adorno och Max Horkheimer (i t ex
Upplysningens dialektik (18). Habermas ”livsvärlds”-begrepp, hämtat från
fenomenologen Schutz, innebär den samlade arsenal av kunskap och ”vardagsfakta” med hjälp av vilken mänsklig interaktion och kommunikation
görs möjlig. Livsvärlden är en informell värld av allmänkunskap och erfarenheter.
Medieforskaren har en bättre förutsättning att förstå medier, men kan
ändå aldrig vara helt utanför och objektiv, hur man nu än väljer att definiera
objektivitet. Frågan om påverkan, effekt, reception är inte inaktuell för att
medier är mer diversifierade än tidigare i och med avreglering och uppsplittring av public service-monopolen i Europa. Kanske påverkar medier kognitiva strukturer, sammanhang, den ständigt pågående konstruktionen och rekonstruktionen av omvärlden på ett mer grundläggande sätt än vad som är
möjligt att komma åt med vissa vedertagna, vetenskapliga metoder, som
kvantitativa analyser av siffror. Vetenskapliga metoder har en tendens att
spegla sig i det färdiga resultatet och de slutsatser man drar inom samhällsvetenskap. En samling teser som man på förhand ställt upp utifrån teori kan
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t ex genom deltagande observation visa sig bli bekräftade eftersom man hittar vad man söker. Samma sak kan gälla för hypoteser och bearbetningar av
kvantitativa material, dvs vid ett deduktivt förhållningssätt. Ett annat val är
att kasta in handduken och erkänna sig ofrånkomligt subjektiv och välja t ex
en hermaneutisk metod, eller på annat sätt närma sig undersökningsobjektet
induktivt.
En viss sändningstid som når ut till en publik är en resurs, och i kommersiell television kan varje sändningsminut räknas i tusentals kronor. I public
service-TV kostar givetvis också varje produktion, och det finns alltid alternativ till det som man tillslut beslutar sig för att sända, men den ekonomiska
relationen inom ramen för produktionsvillkoren är statisk och kan inte expandera vid licens-finansiering. TV-skärmen kan också ses som en scen eller
ett fönster, bakom vilken/ vilket organisatoriska processer och en stor andel
av selektioner på olika nivåer har förekommit, formmässigt organiserade i
genrer, som emellertid kan vara föränderliga. Hybridgenrer har t ex ofta varit
lyckade innovationer. De personer som har möjlighet att organisera, utforma,
planera, producera utbud har en unik maktsituation över utbudets delar.
Vissa författares verk blir TV-serier, vissa artister förekommer/anlitas ofta,
vissa debattörers åsikter efterfrågas etc. Politiker och partiledare förekommer
i medier, särskilt i nyheterna ofta, så länge de behåller en maktposition.
Men mediers inre organisation och struktur är ändå förhållandevis oundersökt. Vilka förhållanden finns mellan utbud och produktionsvillkor?
Vilka dominerande frågeställningar gestaltas t ex i fiktion under vissa tidsperioder. Var 1970-talet en period i Sverige där klasskamp och arbetsvillkor
ofta förekom i svenskproducerad fiktion (vissa data tyder på detta (19)? Gestaltas inte klassklyftor i fiktion idag? Om klassklyftor som tematik inte förekommer på mediers agenda, har de då försvunnit som företeelse? Om 1997
års valrörelse i Sverige hade samma bevakning som 1960 års i Sveriges Television, för att man valde att satsa en stor del av budgeten på underhållningsprogrammet ”Expedition Robinson”, hade valrörelsen varit ovanlig
begränsad då (20)? Antagligen inte, men det var det meta-budskap som förmedlades till TV-tittare. Utbudet är TV-organisationers produktion. Ekonomin är av avgörande betydelse. Public service och kommersiell finansiering
är de mest etablerade formerna. I Västeuropa har den kommersiella finansieringen av TV-kanaler och –bolag varierande ancennitet i olika länder. TV:ns
flöde av program har sin motsvarighet i en eller flera funktioner för tablåns
bestämmande inom TV-mediet, vilket blivit en allt viktigare, styrande funktion, enligt nordiska forskargrupper (se ovan), och styr alltmer under inflytande av den kommersiella branschlogiken som public service också kommit
att omfatta alltmer.
Den egentliga närheten till innehållets utformning har producenten eller
motsvarande benämning, där autonomin och makten att bestämma över ett
innehåll kan vara olika stor och skilja sig mellan genrer och kontext. Producenten är en arbetsledare, men kan vara administratör, koordinator, ekonomi163

och personalansvarig, regissör, kreatör (manusförfattare, filmare) i olika
omfattning. Producenten är arbetsledare i direkt programproduktion, ibland
vid sidan av andra arbetsledare, inom Drama vid SVT i Sverige t ex en regissör, avdelnings- eller genre-chef, som är arbetsledare för avdelningens alla
projekt. Högre nivåer tar alltmer omfattande beslut, t ex att lägga ned eller
starta en serie. De högre nivåerna, t ex koncernchefen, avdelnings- eller
bolagschefer och producenter, projektledare etc delar makten över utbudet
mellan sig på ett sätt som till stor del är okänt eller oformulerat. Det finns
visserligen flera studier som bekräftat att de mest övergripande besluten tas
högst upp genom ett antal studier ( t ex Burns 1977, Tunstall 1993, Syvertsen 1997 (21). Men i förbindelse med innehållet och utbudet har man svårt
att hitta resultat, förslag, systematiska observationer eller en logik om det
finns någon, och ännu mindre en enhetlig teori eller några konkurrerande
paradigm. Organisationsteorin har kunnat bidra med få svar så fort utbud,
genrer, programproduktion tas med i beräkningen. Men i förra kapitlet fanns
ett exempel i Tunstalls producentstudie (1993) på att underhållningsserier
inom BBC producerades på ett sätt som påminde om hur organisationer hanterar turbulenta eller svårpredicerade omgivningar, med ett överutbud för att
därigenom fånga in en och annan hit/bestseller/publicsuccé (Perrow 1986).
TV-bolag är organisationer som reproducerar sig själva samtidigt som de
producerar ett ständigt flöde av program. Organisatoriska processer ligger
bakom den programtablå, som finns också i andra medier, t ex tidningar, och
samma sak gäller för dramaproduktionens repertoar eller samhällsprogrammens agenda och ämnen för debatt och undersökande journalistisk verksamhet. Underhållningens kommunicerade värden har inte setts som betydande,
men vilka idéer överför man egentligen? Är det samarbete eller individualism som är programkonceptets tävlingsmetod, är belöningarna materiella
eller immateriella, tävlar man intellektuellt eller fysiskt? O s v. Är det svält
och utslagning som är programmets huvudidé som i underhållningsprogrammet nämnt ovan? Eller är det en artistkarriär genom talangtävlingar?
Dokudrama eller ”dokusåpan” blev tillsammans med snabbproducerade fiktionserier åren kring millineumskiftets, publikmaximerande satsningar. Detta
visar samtidigt på televisionens möjlighet att vara föränderlig, med glidningar både mellan och inom genrer. Talk shows som Johnny Carson’s eller Jack
Paar’s kopierades i många länder under 50- och 60-talen, dokumentära ”skolor” och den undersökande journalistiken växte i betydelse under 60-talet,
hybridgenrer som dokudrama, infotainment m m har i varierande utsträckning dominerat nischer av utbud.
Den fråga man kan ställa, men som ligger utanför, är om produktionsförhållanden, eller den relation som finns mellan reglering och marknad, i en
nation avspeglas på ett visst sätt i medieutbud? Ibland är det självklart, som i
det forna Sovjetunionens stater och dess censur, men under 2000-talet är det
globalisering, av t ex vissa marknadsförhållanden, och också tendenser till
ekonomisk internationalisering av t ex format, programkoncept, sändnings164

rättigheter etc inom etermedier. Kanske produktionsrutiner och ekonomisk
rationalitet är bestämmande för program och filmers distribution och spridning alltmer. Den växande formatindustrin för t ex underhållning är ett exempel. Om programkoncept, visningsrätter etc är varor och distributionen
sker enligt kapitalistiska principer, så avspeglas effekterna i många länders
utbud.
Televisionens flöde av program framstår som anonymt och nästan automatiskt producerat, men i själva verket rangordnas programmen av personer
och funktioner i likhet med inköp av program, filmer etc, som är en av televisionens urvalfunktioner med stor betydelse för utbudets karaktär. Väljer
man idag på mässor och festivaler ut program och filmer med vissa tema
hellre än andra? Och skiljer det sig över tid? Försöker public service konkurrera med kommersiell television i detta avseende, så att också public serviceTV:s inköpsprofil ser annorlunda ut? ”Inköps-studier” förekommer inte särskilt mycket, men ändå är inköpspolicy av stor betydelse för vad som blir del
av utbudet. Och den organisatoriska processen med inköp från en internationell marknad blir en urvalsprocess i flera steg, som liknar en varumarknad. Program och program-koncept bjuds ut på den internationella marknaden av mässor och festivaler, och personer som representerar sina TVbolag selekterar. 1) Program, filmer, visningsrätter etc selekteras f ö r den
internationella marknaden. 2) Personer från TV-bolag eller liknande selekterar f r å n den internationella marknaden.
Idag är situationen emellertid annorlunda än under tiden för public service-monopolet, och organisationer, företag, bolag av olika storlek interagerar. Ett produktionsbolag är t ex beroende av TV-kanaler för sändning. En
kanal kan välja inhouseproduktion eller att anlita ett produktionsbolag. Detta
har blivit en grundläggande organisatorisk produktionspraxis för flera kanaler i olika länder, t ex Channel 4 i England, danska TV 2 och svenska TV 4
(22).
Etermediers produktion är utbudet, dvs det flöde av program som sänds i
allt fler TV-kanaler. Men etermediers produktion är också resultatet av organisatoriska processer och enskilda, strategiskt placerade personers val på
olika nivåer i en organisatorisk hierarki. Utbudets innehåll är också resultatet
av styrelsers, redaktioners, chefers, producenters, reportrars etc val av både
ämnen och andra personer, både i programproduktionen och i den organisatoriska reproduktionen av verksamheten, där rekrytering, interna eller externa läroprocesser och policy är signifikanta markörer. En rekryteringsprocess,
av t ex en koncernchef för Sveriges Television, kan i sig innehålla ett löfte
om en policy i en viss riktning, där bakgrunden spelar en roll, t ex erfarenhet
som en av de högsta cheferna inom kommersiell television, som var bakgrunden för Lars Weiss, som var Sveriges Televisions styrelses primära val
som efterträdare till Sam Nilsson, men där sökandet efter nya kandidater
inleddes i november 1999, sedan Lars Weiss hoppade av efter avslöjanden
om och kritik av Weiss privatekonomiska affärer . Därefter följde VD-byten
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under flera år, men f d tidningsveteranen Christina Jutterström var VD under
längre tid på 2000-talet.
Men också i direkt, intern programproduktion sker en selektion, där selektionen sker bland idéer för nya program, filmer eller koncept. Urvalet
bland idéer kan ske på chefsnivåer, på redaktions-, avdelnings- eller bolagsmöten av olika slag eller på reporterns, producentens eller regissörens eget
skrivbord. Programförslag och idéer kan också komma utifrån. Idag sker
detta mest organiserat mellan TV-kanaler och produktionsbolag. ”Policy”
kan ses som en samling riktlinjer eller delmål för en verksamhet, och den
policy som bedrivs kan vara formell eller informell, explicit eller implicit,
publicerad i form av ett tryckt dokument eller opublicerad. En policy kan
följas noggrant eller mycket litet. Även en persons ledarstil kan innebära att
en avdelningspolicy praktiseras även om den är outtalad och personlig, men
påverkar verksamheten så att vissa val och selektioner görs framför andra.
Att följa en tradition är också en praktiserad policy. Att styra så litet som
möjligt och överlåta t ex programproduktion till nästa nivå likaså. Man har
ofta använt policy-begreppet inom statsvetenskap och i samband med regeringspolicy, men jag skulle vilja låta begreppet gälla på skiktade nivåer inom
etermedier.
Programpolitik är ett annat begrepp, men det omfattar t ex inte rekrytering
av personal, och antyder att programpolitiken är uttalad och formaliserad.
Gatekeeping-begreppet har använts för nyheter. Kan det vara användbart i
andra sammanhang där selektion sker? En selektionsfunktion har sedan
länge funnits inom Sveriges Television för oberoende dokumentärfilmare,
som kan få tillfälle att visa sina filmer i sändningsfönster i Sveriges Television. Det är en möjlighet bland ett fåtal att för en dokumentärfilmare visa sina
filmer för en TV-publik, eftersom den kommersiella televisionen knappast är
intresserad av dokumentärfilm med ”konstnärlig” ambition .
Inom public service-televisionen verkar dokumentärproducenter och en
del samhällsproducenter ha mest autonomi vad gäller programidéer. Inom
samhällsprogram är dock producenter mer under inflytande av redaktionell
policy, som regleras på redaktionsmöten eller motsvarande. Mindre autonomi har man inom underhållning och drama vad gäller direkta idéers genomförande, om man inte själv är t ex manusförfattare vilket man sällan är
vad gäller t ex drama, men det förekommer. Projektledare inom Drama på
Sveriges Television, Stockholm, delar konstnärligt ansvar med regissören,
och idéerna är ofta bestämda eller efterfrågade på ledningsnivån för avdelningen. Samtidigt finns ett åtagande i avtalet med staten att också producera
”smala” produktioner som opera, musikdramatik eller kvalitetsdrama. Projektledaren blir därmed mindre av kreatör och mer av koordinator, ekonomoch personalansvarig eller administratör (tjänstemannafunktion). Inom
kommersiell television, på TV 4 och i produktionsbolag, är däremot producenterna i detta material i högre grad manusförfattare eller har annan funktion, som t ex t f fiktionschef på en kanal, för snabbproducerad fiktion som
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ska ge en publik på regelbunden bas, ”såpoperor” (Se kapitel 8, 9). Produktionen av originalidéer för underhållning har blivit allt mindre, och formatindustrin utövar ett allt större inflytande. Inom produk-tionsbolagsmarknaden i
Sverige är interaktionen med internationell formatindustri mycket stor.
Denna marknad är genremässigt biased. Fler arbetar med underhållning än t
ex samhällsprogram, eftersom underhållning kan vara mer lönsam.
Distriktsorganisationens producenter, dvs inom f d TV 2 från norr till söder, inom Sveriges Television är begränsade av sitt avstånd från den centrala
beslutande ledningen i Stockholm, och sedan den förre kanalchefens funktion med programansvar avskaffades klagar man över detta förhållande (23).
Ansvarsfördelningen är, enligt många, otydlig, och programidéer kan vara
svårare att föra igenom. Liknande synpunkter fanns inte på de Stockholmsbaserade avdelningarna och redaktionerna (dvs f d Kanal 1) (24). Begreppen
centralitet-periferi kan således också ha betydelse för televisionens förhållande mellan rikstäckande och regionalt eller lokalt placerad produktion.
Distriktsorganisationen inom Sveriges Television har gått i riktning mot allt
större enheter och färre distriktskontor ute i landet.

Fyra nyckelbegrepp
Ett förslag är att introducera fyra nyckelbegrepp, som också tillåter förklaring historiskt och förklaring till att förändring kan ske. Dessa begrepp är
selektion, produktion, rekrytering och policy.
Selektion sker av personer, både för anställning, freelance-uppdrag och projekt och som medverkande, deltagare, artister, kreatörer m m i programverksamhet. Selektion sker på alla nivåer, från den tekniska och hantverksmässiga, bland filmat och bandat material i redigering, bland idéer och uppslag
till program och programkoncept, serier, filmer, bland debattämnen och ämnen att belysa i längre reportage, bland nyheter, bland utifrån kommande
material, idéer, filmer, manus, format och bland material av olika slag, program, filmer, koncept, visningsrätter m m på olika slags nationella och internationella mässor och festivaler.
Produktionen av program är givetvis central och också organiseringen av
produktionen. Det finns flera skikt av personer som sätter sin prägel på utbudets innehåll. Producent, exekutiv producent, projektledare, reporter etc, i
vissa fall filmare, eller motsvarande titlar ansvarar för det direkta programprojektet i Sverige. Titlarna varierar, dels mellan avdelningar eller redaktioner inom Sveriges Television, dels inom den kommersiella televisionens
bolag och kanaler. Avdelningschefen eller motsvarande på Sveriges Televisions regionbolag i Stockholm, som ofta också leder en genre, t ex underhållning, drama , eller en programserie, eller undersökande reportage, har
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ansvar eller övergripande funktion för alla projekt på en avdelning. Redaktör
eller motsvarande titel är också en ledningsfunktion för samhällsprogram
inom SVT. De högre funktionerna ovanför avdelningsnivån inom SVT kallades regionchefer. De högre cheferna deltar i företagsledningen, och planeringschefen för hela SVT har en viktig funktion (Se också Lindén 2011).
Dessa nivåer tillsammans utformar det svenskproducerade utbudet i public
service-TV, men kan anlita, rekrytera, ett produktionsbolag som gör själva
produktionen. Av producenter eller motsvarande betonas ofta vikten av ett
fungerande teamarbete med den arsenal av specialiserade funktioner som
finns inom televisionen, t ex fotograf, redigerare etc. Dessa specialiserade
funktioner är av flera slag, dels funktioner som är koordinerande i programarbetet, t ex scripta, rekvisitör eller produktionsledare. Dels specialistfunktioner som är av vikt, dels för det artistiska eller bildmässiga utförandet, t ex
regissör eller scenograf, dels funktioner som är av hantverkskaraktär men av
vikt för audiovisuell gestaltning, t ex sminkös, perukmakare, maskör, kompositör etc. Dessutom tillkommer hela avdelningar av teknisk personal.
Rekrytering sker på olika nivåer. Dels rekryteras programpersonal för fast
anställning eller alltmer i programprojekt. De större rekryteringstillfällena
tillhör kanske det förflutna, men för svensk TV kan t ex TV 2:s start 1969
nämnas och de två rekryteringstillfällen med annonsering och selektion av
ett visst antal utvalda, som fick börja arbeta direkt i programproduktion som
producenter (se t ex Engblom 1998). TV 4:s start 1990 var också ett tillfälle
där hundratals medarbetare rekryterades på olika nivåer. Idag har flera av de
från början mindre, oberoende produktionsbolagen, dels kunnat expandera,
dels köpts upp av större koncerner, t ex Schibsted, Kinnevik eller SF är t ex
huvudägare till flera produktionsbolag. Produktionsbolag, som från början
var mindre, har kunnat expandera, (25) . Rekrytering sker också till högre
chefsnivåer externt eller internt. Inom en större organisation inom public
service, som SVT, verkar en succession ha möjliggjorts på följande sätt mellan 1996 och 1999, som dock kanske inte var särskilt representativ eftersom
nedskärningar av flera hundra anställda hade beslutats genom bl a politiska
beslut och sattes i system. Bland c:a 35 intervjuade producenter 1996 ställdes frågor till c:a 25 våren 1999. Bland dessa hade ungefär 1 producent/
projektledare per avdelning avancerat till biträdande avdelningschef (drama
och underhållning), redaktör eller redaktionssekreterare (samhällsprogram).
1 person hade fått en chefsfunktion men utan avdelningsansvar, att selektera
bland inkommande programförslag från bl a produktionsbolag. De fyra
förstnämnda var alla män, medan den sistnämnda funktionen gavs till en
kvinna.)
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Figur 1
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Policy. Följande typologi (Figur 2) avser att vara till hjälp för att förstå hur policy-begreppet används här. Många kategorier är inte tilllämpbara på mitt empiriska material, men avsikten är att placera policy-begreppet i ett helhetsperspektiv. Med en syn på makten som
skiktad inom medieorganisationer, så följer naturligt att olika policies
kan ha olika konsekvenser.
Ekonomisk policy – Att man med verksamheten avser att uppnå ekonomisk rationalitet. Inom medieorganisationer oftast i kombination
med andra mål, som t ex inom kommersiell television.
Etisk policy – Att man med verksamheten avser att orientera sig mot
etiska riktlinjer, som inte är enbart kortsiktiga, i t ex public service och
i avtalet med staten. Eller i utfärdandet av andra riktlinjer, som t ex att
främja jämställdhet eller representationen av etniska eller andra minoriteter.
Kulturell policy – Att man avser att främja en viss kulturs eller subkulturs intressen, på internationell, nationell, regional eller lokal nivå.
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Ideologisk policy – En ideologisk policy kan vara t ex politisk eller
religiös, och avser att främja, producera eller reproducera en politisk
inriktning eller religion, vanligen stark i diktaturer, men inte obefintlig
i övrigt. Det kan också i parlamentariska demokratier finnas ett intresse att främja nationella värden.
Bunden och obunden policy – Är knuten till organisationens eller
bolagets/avdelningens eller redaktionens funktion, uppdrag eller huvudsakliga inriktning (se Figur 1). En bunden policy kan förändras,
från och i utbyte med omgivningen och dess krav, men funktionen är
densamma. Teknologiutveckling är ett exempel på när den bundna
policyn genomgår förändring. En obunden policy är flexibel.
Formell och informell policy – En policy kan vara nedskriven, formulerad i dokument, formell. En policy kan vara informell, och inte nedskriven och formulerad, men ändå tillämpad, som den blir i kraft av att
medarbetare omfattar den. Det betyder t ex att en policy, som ingen
följer, ändå är en policy, och att en policy som många följer, inte behöver vara nedskriven och formulerad.
Tidsberoende policy – Att man inom en viss period föresätter sig att
nå vissa mål, på olika nivåer.
Statusbetingad policy – Man avser att höja organisationens eller redaktionens status eller prestige, alternativt möjligheter till överlevnad, i
såväl inom- som utomorganisatoriskt syfte.
Stark och svag policy – En stark policy är dominerande och med betydande konsekvenser. En svag policy är av mer marginell kraft, men
kan ändå utöva inflytande, på olika nivåer.
Några exempel följer här. En stark, ideologisk policy kan t ex avse
nazi-Tysklands kontroll över regeringsmakten under 1930-talet till
andra världskrigets slut. Man utövade kontroll över radion, filmen,
konsten, musiken och den begynnande televisionen, och yttrandefrihet
avskaffades. Överträdelser resulterade i dödsstraff. Idag finns starka,
ideologiska policies utövade framförallt i diktaturer. En svag, ideologisk policy på samma nivå kan exemplifieras med att yttrandefrihet
och olika slags frihetsanspråk för individen finns inskrivna på nationell nivå (t ex i konstitution och lagstiftning), samt att individen har
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möjlighet att påverka regeringssammansättningen, t ex genom sin
rösträtt.
På en avdelningsnivå kan en ledning, chef eller ledningsgrupp, ses
som ”bärare” av policies, ledningsstilen kan ses som en mix av kategorier, t ex kan etisk, kulturell vara en styrelse/ledningsgrupp/chef,
som förespråkar public service-värden. En annan motsvarighet på
samma nivå skulle kunna vara en t ex ekonomisk, statusbetingad, som
skulle kunna avse att man syftar till ekonomisk vinst och att höja organisationens status. Det skulle kunna avse ett produktionsbolag inom
kommersiell television.
Figur 2.
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DEL II

Synsätt på etermedier
Etermedierna i egenskap av unika organisationer, med en i hög grad synlig
produktion, med funktionen att överföra symboliskt innehåll, och utsatta för
mäktiga intressen av olika grad, reglerande politiska eller marknadsmässigt
ekonomiska, och med ett distanserat men medierat beroendeförhållande till
publiken (genom t ex publikmätningar) kan extremt ses från två håll. Antingen som den allt mäktigare informella maktapparaten som övertar eller
gör anspråk på allt större andelar från andra institutioner i samhället. Ytterst
definierar medierna samhället och verkligheten för medborgare. Eller som en
serie av organisationer som är utsatta för påtryckningar av olika slag, och
med beroendeförhållanden i samband med dessa. Det första synsättet har
periodvis varit ett dominerande akademiskt synsätt på etermedier funktion,
med en början i massamhällesteorin på 20- och 30-talet och med en fortsättning på 1940-talet med Frankfurtskolan och framåt (26). Frankfurtskolan
fick en renässans under 1970-talet då marxistisk eller annan mediekritik
också kunde presentera en kritisk syn på mediers funktion, vare sig ett empiriskt fokus legat på innehåll, produktions-betingelser, ägandestrukturer eller
journalistiska praktiker. Ett annat perspektiv är ett synsätt på medier att man
med ”objektiva” vetenskapliga metoder kan mäta mediers inverkan på ett
”värderingsfritt” sätt. Ett exempel är den amerikanska empirismen representerad av t ex Elihu Katz och Paul Lazarsfeld under 1950- och 60-talet. Den
inflytelserika boken ”Personal Influence” placerade mediers effekter på personer som perifera i förhållande till t ex personligt inflytande från andra (27).
Och kunde samtidigt användas av den begynnande public relations- och
marknadsföringsindustrin som en instruktionsbok.
Under 1970-talet var etermedierna i vissa delar av Europa, bl a Skandinavien, praktiskt taget synonymt med public service. Idag är situationen annorlunda. Det andra synsättet pekar snarare på public service-institutionens
beroendeförhållanden. Olle Findahl skrev i artikeln ”Public service. En
bräcklig men seglivad konstruktion” hur public service-företag traditionellt
sett varit utsatt för påtryckningar och måste motsvara ibland motstridiga krav
(28). Samtidigt som man är beroende av politiska beslut i stat och riksdag
vad gäller reglering och tilldelning så vill man vara fri, självständig och kritisk. Licenstilldelningens knapphet gör att kommersiella alternativ kan verka
lockande, men leder samtidigt in i ett nytt beroende. Man måste erbjuda det
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brett folkliga som nyheter och helgunderhållning, men också det kulturellt
legitima, som kulturprogram eller program för minoriteter, som etniska minoriteter och döva. Folkbildarambitionen fanns fortfarande med i avtalet
med staten, vilket innebär att man måste tillhandahålla utbildningsprogram.
Ett brett och ett smalt utbud på repertoaren är en balansgång som blir särskilt
svår när de kommersiella kanalerna blir allt fler. Man kan också tillägga, när
krav finns på 50 % av publiken, bl a för legitimering av allmän licensavgift.
Findahl pekade på att radion i etermediernas barndom var hårt kringskuren.
Styrelsemedlemmar från telegrafstyrelsen, pressen och radioindustrin hade
alla sina intressen att bevaka. Radioindustrin ville ha populära sändningar,
staten ville få in pengar från licensmedel och tidningsägarna, genom Tidningarnas Telegrambyrå, behöll ett monopol på nyheter, dvs radion tilläts
inte under flera decennier att ha en egen nyhetsbevakning. I samband med
1980-talets avregleringsvåg är det idag marknadskrafterna och de kommersiella etermedierna, som representerar hotet mot public service. Findahl berättade att Margareth Thatcher hade planer under en tid på att avskaffa BBC,
och EU-kommissionen kom med förslag på begränsade uppgifter för public
service: att bara sända program som kommersiell TV inte sänder. EU har
dock accepterat en bred definition av public service, som varje land specificerar, efter protester från EU’s kulturministrar.
Ett skifte tillbaka till en kritisk syn från 1980-talets glada ”användar”-syn
på medier, som betonade medieanvändares egen frihet att välja bland alternativa medier och innehåll, gjorde Pierre Bourdieu i en serie av kritiska föredrag sända i fransk television som sammanfattades i skriften ”Om televisionen”. Om amerikansk empirism inte kunde eller avsåg att mäta mediers
effekter och relationer till den politiska sfären, institutioner av olika slag,
vilket den kritik som riktades mot dem ofta gällde, så är det precis de områden Pierre Bourdieu uttalar sig om:
”Ämnet för denna text är inte ”journalisternas makt” – och än mindre journalistiken som ”den fjärde statsmakten” – utan det herravälde som mekanismerna inom ett journalistiskt fält som alltmer påtvingas marknadens krav
(läsarna och annonsörernas) utövar över i första hand journalisterna (och över
intellektuell-journalisterna) och därefter; och delvis genom journalisterna,
över de olika fälten för kulturell produktion: det juridiska, det litterära, det
konstnärliga och det vetenskapliga fältet” (s 97).

Vad Bourdieu hänvisar till är ett strukturellt tvång som förändrar styrkeförhållandena inom de olika fälten och dess egen logik:
”Journalistens fält påbördar de olika fälten för kulturell produktion en samling effekter som såväl till form som till verkningsgrad hänger samman med
dess egen struktur, det vill säga med fördelningen av olika tidningar och
journalister efter hur pass autonoma de är i förhållande till externa krafter
(alltså läsarmarknaden och annonsörmarknaden)” (s 98-9)

173

Journalistens autonomi är, enligt Bourdieu, beroende av följande faktorer.
För det första, grad av presstäthet, dvs hur många tidningar/arbetsgivare som
faktiskt finns. Tidningens position inom tidningarnas rum är av betydelse
här, vilken plats den intar mellan den ”intellektuella” eller den ”kommersiella” polen. Journalisternas position inom tidningen är en annan bestämmande faktor, t ex arbetsledare, känd journalist som åtnjuter en del garantier
eller frilans, som tvingas till brödskriverier. Slutligen beror journalistens
autonomi på hans eller hennes förmåga att självständigt producera information, särskilt ekonomi- eller vetenskapsjournalisten kan befinna sig i en beroendeställning. Graden av autonomi för tidningen som sådan beror på hur
stor del av inkomster som kommer från annonser, från statligt stöd respektive annonsörernas antal.
Om man försöker göra en översättning av journalistikens fält till att avse
”televisionens rum” skulle man kunna säga att TV-producentens autonomi är
beroende av antal möjliga arbetsgivare, som idag är fler än för trettio år sedan, dvs under TV-monopolet. Avdelningens eller bolagets position/ placering i TV-företagens rum, och om det är placerat inom den kommersiella
sfären eller inom public service. Genre har antagligen en avgörande betydelse eftersom konkurrensvillkoren ser olika ut för olika genrer. Producentens position inom avdelningen, bolaget eller kanalen är också en viktig faktor. Ledningsposition, fast anställd, projektanställd eller frilans o s v, samt
hur beroende TV-producenten är av andra, källor eller liknande, för att producera. Den kommersiella sfären har ett analogt förhållande till tidningar,
annonsörer och publik i egenskap av beroendeförhållanden, främst ekonomiska. Public service är i ett större beroendeförhållande till politiska beslut i
regering och riksdag, och ev ekonomisk tilldelning (licensavgiftens storlek),
men saknar i Sverige direkta beroendeförhållanden till en reklammarknad
med vissa undantag. För viss inspelning eller överföring är sponsring tillåten.
Bourdieu accepterar att journalisterna i sin tur är utsatta för ett strukturellt
tvång:
”Det är uppenbart att de olika ”makterna”, och då i synnerhet regeringsanknutna instanser, inte bara agerar via de ekonomiska tvång som de förmår
uppbåda utan även genom det tryck som rättfärdigas av deras monopol på legitim information – och då tänker jag i första hand på de officiella källorna.
Detta monopol förser de regeringsanknutna och administrativa myndigheterna – som exempelvis polisen, men även de juridiska och vetenskapliga myndigheterna – med vapen att använda mot journalisterna i en kamp där de strävar efter att manipulera både information och den som skall förmedla den,
medan pressen å sin sida försöker manipulera dem som sitter inne med information för att komma åt den och försäkra sig om ensamrätt” (s 99-100)
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Vid sidan av detta kan statliga myndigheter genom intervjuer, presskonferenser etc ”fastställa dagordningen och bestämma hierkariseringen av de
händelser som påtvingas tidningarna” (s 100).
Man kan i korthet sammanfatta Bourdieu’s uppfattning om journalistiken
roll som att den ökade konkurrensen och konkurrenslogiken berövar de
olika fältens, politikens, vetenskapens, litteraturens, juridikens fält, en självklar autonomi genom sitt intrång. De interna reglerna för fältens reproduktion rubbas och lånar, påtvingas eller kanske t o m ”smittas ned” av drag som
kännetecknar det journalistiska fältet och dess konkurrenslogik:
”Allt detta för att det ständigt växande herravälde som ett journalistiskt fält
som självt dignar under den kommersiella logikens tryck utövar över ett politiskt fält som ständigt hemsöks av demagogins frestelse (…) bidrar till att
försvaga det politiska fältets autonomi och, på samma gång, undergräva representanternas (politiska eller andra) möjligheter att hänvisa till sin expertkompetens eller till sin auktoritet som förvaltare av kollektiva värden” (s
111).

Mätmetoderna, för televisionen men också för en del upplagesiffror för
böcker, audimétre automatique, ”audimat”, beskriver Bourdieu som ”den
dolda Gud som behärskar medvetandena i denna värld. Att förlora en audimat-poäng är ibland detsamma som döden. Detta är enligt min åsikt bara ett
av många falska sätt att beräkna relationen mellan programinnehåll och förmodad effekt” (s 40)
Det finns också andra beroendeförhållanden som kan vara värda att förtydliga. Med ett lån från Bourdieu, producentens placering inom ”televisionens rum”. Bourdieu skriver emellertid enbart om journalister i denna skrift,
och inte om dramaproducenter, dokumentärfilmare, underhållningsproducenter m m, som kan ha ganska olika villkor. Producentens plats och placering
inom ett sådant rum borde kunna vara av intresse. Är producenten oberoende
dokumentärfilmare med sitt specifika beroende av filmvärldens finansieringsinstanser, t ex Filminstitutet, och med enbart ett par kanaler inom public
service som tänkbara kunder, eftersom kommersiella kanaler knappast är
intresserade av ekonomiska och publikmässiga skäl. Eller biträdande chef på
en av de största kanalernas nöjesavdelning med potential, och med krav, på
att nå en eller flera miljoner tittare. Inom public service eller inom kommersiell television? Avdelningens, kanalens eller bolagets placering och producentens placering inom organisationens ram. Man bör emellertid inte förväxla den konstnärliga och idémässiga autonomin med Bourdieu’s autonomi-begrepp. Den oberoende dokumentärfilmaren har antagligen större
frihet att uttrycka egna idéer och ett eget formspråk än den idag ofta formatberoende nöjesproducenten.
Med en anknytning till professionalismen så är antagligen professionella
ideologier en länk som inte sammanbinder producenter och liknande inom
landet utan också över landsgränser. Två exempel kan nämnas, för det första
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den undersökande journalistiken som började praktiseras på 50-talet, dels till
en del av Ed Murrow i ”See it now” och inom BBC av Robin Day. I Sverige
utvecklades ”skjutjärnsjournalistiken” och 1975 organiserade sig undersökande journalister i USA i Investigative Reporters and Editors (IRE). 120
medlemmar under det första året hade vuxit till 4500 1995. I Sverige bildades en dotterorganisation, ”Grävande journalister” 1989, som utdelar sina
egna pris och håller kurser och konferenser (29). Ett annat exempel är de
dokumentära skolor som beskrivits av t ex Furhammar, ”Free Cinema”,
”Direct Cinema” m m, och där filmer producerade enligt dessa ”skolor” antagligen producerades också i andra länder än Sverige (30). De professionella ideologierna och teknikerna lärs ut i journalist-, radio- och tv-, och filmutbildningar, och kan nå vidare spridning genom professionella organisationer, tidskrifter, konferenser, kurser, festivaler, mässor m m. Ett annat beroendeförhållande är tekniken och dess utveckling. För teknisk utrustning
krävs resurser och idag är den digitala utvecklingen aktuell. Detta ställer
krav på att hålla jämna steg kunskapsmässigt, och att kunna hantera och
applicera ny teknik. Är resurserna bristfälliga har konkurrenter ett försteg.
Flera exempel finns på hur bättre teknik möjliggjorde expansionen för en hel
genre och ökar andelen i utbudet, t ex amerikansk dokumentär som fick tillgång till en mer lätthanterlig kamera, som gjorde områden möjliga att ”dokumentera” där filmning tidigare varit mer tekniskt svårgenomförbart (31).
Ett annat exempel är OB-tekniken i Sverige på 1930-talet, där den rörliga
inspelningsbussen gjorde det möjligt att göra reportageresor och göra intervjuer i Sverige på ett enklare sätt än tidigare (32). Ett annat beroendeförhållande är reglerande instanser. Granskningsnämnden för radio och TV, tidigare Radionämnden, har sanktionsmöjlighet att fria eller fälla, men straffsanktioner i form av juridiska domar, t ex fängelse, förekommer inte. Man
har således en rätt att markera, men också flytta fram en gräns genom att
fria. Yttrandefrihetslagstiftning är en annan sådan instans, vilket leder in på
hela det juridiska-politiska området. Utan en ny kabellag 1986/87 i Sverige
hade inte kommersiell TV och radio varit legal och en av våra större TVkanaler, TV 3, kan kringgå svenska restriktioner på bl a viss typ av reklam,
genom att sända från England. Statens avtal med vissa kanaler är också en
sådan reglerande instans.
Den enkla skissen nedan kan illustrera resonemanget (Figur 3). Det kan
tilläggas att varje genre också har sin uppsättning av specifika beroendeförhållanden av olika tyngd, inom dokumentärfilm och kvalitetsdrama kan t ex
filmvärldens organ vara av betydelse. Statliga och kulturella instanser eller
samverkansorgan kan vara intresserade av att finansiera viss produktion.
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Varje genre har sina specifika beroendeförhållanden av varierande omfattning och tyngd, men påverkar också de institutioner de är i relation till.
Dramaavdelningen på Sveriges Television, Stockholm, Region Drama,
har t ex beskrivits som en ”motor” för arbetsmarknaden för teater och skådespelare, och vetenskaps- och faktajournalister har sina speciella källor, institutioner och områden (Se kapitel 11). Dokumentärfilmare kan vara beroende av filmvärldens finansieringsinstitutioner, t ex Filminstitutet. Undersökande journalister är organiserade i Grävande Journalister i Sverige sedan
1989, och som håller sina egna kurser och delar ut sina egna pris till kolleger
för speciella reportage eller insatser. Statliga institutioner för kulturell produktion kan ha en betydelse för flera genrer.

Socialt inherenta egenskaper
Om man gör ett försök att hitta en modell mellan person och samhällelig
struktur, som har betydelse för medieinnehåll vid sidan av organisatoriska
processer, så kan personer i funktioner ses som bärare av egenskaper, som
placerar dem i en social ”matris”. Producenter, projektledare o s v kan också
struktureras efter dessa egenskaper, som kan vara kön, ålder (generationstillhörighet), utbildning, socialt ursprung/klass, uppväxtmiljö (urban, mindre
stad, landsbygd), etnisk minoritetstillhörighet eller annan minoritetstillhörighet. Kön är visserligen en biologisk egenskap, men också en social kategori,
och utbildning kan förvärvas, men styr ändå in individer i yrken, där reversibiliteten blir allt mindre över tid. Det finns också andra undergrupper av
egenskaper, som inte är inherenta, t ex livsåskådning, politisk hållning, religion etc. De inherenta, sociala egenskaperna kan ses som giltiga, om än inte
utslagsgivande, också i andra funktioner än på en mellanchefsnivå, t ex för
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manusförfattare, avdelnings- eller planeringschefer, redaktörer etc. I ett särskilt sammanhang finns en särskild egenskap av de socialt inherenta, som är
särskilt utslagsgivande, och det är vid succession uppåt i hierarkin, dvs i
rekryteringen av chefer, och det är kön, eftersom det finns en överrepresentation av manliga chefer inom t ex Sveriges Television, och också inom en
kommersiell kanal, som TV 4. De inherenta, sociala egenskaperna är emellertid latenta, och behöver inte vara utslagsgivande utan finns med som potentiella möjligheter att driva ett program, en serie, en film, en text i en viss
riktning. Organisatoriska omständigheter och placering inom ”televisionens
rum” är av stor betydelse, och kan motverka eller kanske t o m motivera en
rekrytering. Ett exempel på när socialt, inherenta egenskaper är positiva eller
kanske t o m förutsättning för en rekrytering är t ex rekryteringen av en producent för samiska program eller på minoritetsspråksredaktioner (som inte
finns inom kommersiell TV). Ett exempel där sociala, inherenta egenskaper
saknar betydelse är när en avdelning med en stark avdelningspolicy fördelar
uppdrag mellan medarbetare oavsett t ex kön. En kvinnlig bolagschef för ett
produktionsbolag är antagligen mer intresserad av produktionsbolagets överlevnad, och mindre intresserad av att producera kvalitativt givande eller
”smala” program för t ex kvinnor eller speciella grupper, även om idéerna
skulle sympatisera med hennes egna. Det finns eller kan finnas skillnader
mellan vad kreativa medarbetare skulle vilja göra och faktiskt gör. Ofta har
rekryteringsprocesser organiserats på ett sådant sätt eller på andra sätt gett
resultatet att kluster bildas av personer med socialt, inherenta egenskaper,
t ex att manliga, medelålders medelklassproducenter fått agera i stor dominans (Se t ex Newcomb 1983). Så var också fallet i den tidiga public serviceradion i Sverige och manliga, akademiker satte sin prägel på programverksamheten . Enligt Engblom (1998) har senare ”vågor” av rekrytering ofta
fokuserats på personer med socialt, inherenta egenskaper som avvek från
denna tidiga rekrytering av en medarbetarstab, t ex journalister (utbildning),
kvinnor (kön) och kanske under de sista åren, personer med invandrarbakgrund (etnisk minoritet).
Dessa socialt, inherenta egenskaper har valts därför att de är de mest socialt stratifierande och en del av dem är också socialt irreversibla, som kön och
etnisk minoritetstillhörighet. Socialt ursprung och uppväxtmiljö är mindre
markanta men ändå irreversibla. Även i andra sektioner av samhället existerar begrepp med hänvisning till sociala omständigheter, där personer stratifierats efter socialt, inherenta egenskaper, som gett upphov till benämningar
som t ex ”kvinnolöner”, ”invandrartäta områden” eller ”mansdominerade
styrelser”. Det finns mer eller mindre institutionaliserade processer ovanifrån
styrda som för ihop personer, också fysiskt, på ett mer eller mindre institutionaliserat sätt, i t ex skolor (ålder) eller bostadsområden (etnisk tillhörighet). Så fort samhällsprocesser på ett mer eller mindre institutionaliserat,
eller åtminstone accepterande sätt, för ihop personer som bärare av socialt,
inherenta egenskaper, och accepterar dem som så angelägna att de fysiskt
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måste höra samman, är de så viktiga att de inte går att bortse ifrån. Och varför skulle medieproduktion vara ett undantag, där sådana egenskaper saknar
relevans, framför allt när kreativ förmåga, fantasi och egna erfarenheter utifrån ett visst perspektiv ofta är förutsättning för verksamheten i vissa funktioner som hos manusförfattaren, filmaren/regissören m fl. Ett exempel på en
filmregissör som också producerat svensk TV-film i hög grad under 1990talet är t ex Ingmar Bergmans i sin rika film- och TV-produktion och där en
bakgrund finns i hans uppväxt och som resulterat i filmer och serier som
”Den goda viljan”, ”Fanny och Alexander” m fl. Horace Newcomb & Robert
Alley ger ett annat exempel med producenten för ett amerikansk serieepos,
”The Waltons”, som aldrig sändes i svensk TV, av samme producent som
lanserade ”Falcon Crest”, Earl Hammer. ”The Waltons” var ett familjeepos
som bl a utspelade sig under depressionen, och som skildrade en amerikansk
familjs öden genom decennier. Hammer säger i intervjun:
”As soon as the The Waltons came to the attention of the critics they pointed
out to me that there were moral values in the material (…) The values I think
came out of the fact that the family that we modelled The Waltons after is my
own family and the things that we underline or what we attempt to show are
simply values that were taught to me as a child by my family in Virginia (…)
They tended to be God-fearing, country people from Nelson County. Their
values were the historic values of what the country is founded on; thrift and
independence and self-reliance, going to church and trying to make something of yourself” (Newcomb & Alley 1983, s 168-70)

Ibland kan socialt, inherenta egenskaper vara av betydelse, ibland kanske
någon av dem är avgörande och sätter sin prägel på beslut vad gäller ett program, en serie, en film, en text i hög omfattning, som exemplet ovan visar
(socialt ursprung). I andra sammanhang har de säkert inte någon betydelse
alls, utan andra processer verkar och tar över, t ex tillhörigheten till en avdelning, ett bolag o s v. Det finns exempel, som ovan nämnts flera gånger, i
etermediehistorien där man rekryterat in personer med liknande egenskaper,
dvs att man egentligen rekryterat in kluster av socialt, inherenta egenskaper,
t ex vid rekryterings- eller expansionstillfällen, t ex manliga akademiker. Vid
rekrytering visade det sig i Radiotjänsts barndom att kön, klassbakgrund och
utbildning och också geografisk härkomst (från t ex Stockholm) var de utslagsgivande positiva egenskaperna. Denna tendens att, inte bara i svensk,
tidig public service-radio, att bilda sådana kluster av socialt, inherenta egenskaper på strategiskt, viktiga funktioner för medieutbudets innehåll har säkerligen dominerat mer än vad vi är medvetna om.
Nedan kommer begreppsapparaten kort att presenteras, anpassad till
denna studies frågeställningar, frågor och svar, och som utvecklats under
studiens gång, dvs i samband med empiriskt insamlingsarbete och –
bearbetning.
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Begrepp i denna studie
En utvidgning har skett från Bourdieus begrepp om journalisters ”positionering” inom den nomenklatura som Bourdieu använder sig av. Också TVproducenter ses som innehavare av liknande positioneringar av betydelse. De
är placerade eller positionerade inom public service, kommersiell television,
på produktionsbolag, inom drama och populärfiktion, inom samhällsprogram och journalistik osv. När det gäller deras karriär, hur de rört sig
över tid, talar jag om ”succession”, att den kan vara vertikal, t ex uppåt i en
hierarki, och då är det frågan om ett avancemang till någon chefsnivå. Men
den kan också vara horisontell, den horisontella successionen innebär att
man som TV-producent rört sig mellan organisationer, t ex från tidning till
TV-program. Successionen kan vara medieinriktad eller ämnesinriktad, dvs
styrd av möjligheter i medievärlden eller styrd av TV-producentens ämnesexpertis, med en ämnesorientering mot t ex makthavare eller kriminaljournalistik, eller något annat.
I programarbetet har jag funnit ett begrepp som förhandling användbart,
lånat från Jürgen Habermas teori om kommunikativ förhandling (Habermas
1981). I Habermas värld är hela samhället och den sociala världen ett resultat
av sådan kommunikativ förhandling. Habermas introducerade också begreppet ”livsvärld”, i en dualitet som kompletteras med ”system”. ”Livsvärlden”
kan väldigt enkelt beskrivas som en fond av gemensam bakgrundskunskap.
Tidigare teoretiker har talat om ”det allmänna” eller ”det kollektiva” medvetandet, och kanske kan man se Habermas begrepp som en utvidgning eller
mer av ett förutsättande grundvillkor – att ”det kollektiva medvetandet” drar
sin näring ut livsvärlden. Begreppet ”system” är Habermas syskonbegrepp i
denna dualitet. Det är lätt att se maktutövande som ”systemens” operativa
drivmedel. Men det är inte så enkelt. Habermas utövar inte klassisk marxism
i sin modell, utan begreppen ”system” och ”livsvärld” kan ses om giltiga för
alla mer avancerade samhällen, kanske t o m tidiga klansamhällen kan ses
som att de har sina former av system och livsvärld.
Jag har använt förhandlingsbegreppet för att strukturera olika slags möten
där programutvecklingsarbetet vanligtvis sker, då inte en enskild kreatör
sköter hela processen (som dokumentärfilmare ibland kan göra). Kollektiv,
redaktionell förhandling avser möten av olika slag, veckomöten, planeringsmöten, utvärderingsmöten m m eller vilka former av möten man kan ha
på en redaktion eller avdelning. Enskild, redaktionell förhandling är när en
enskild medarbetare, TV-producent, journalist etc diskuterar programarbete
med t ex en chef eller en kollega. I båda fallen kan sådana möten eller förhandlingsprocesser vara formella eller informella. Lite senare i denna bok
(kapitel 13) och avseende journalistik och samhällsprogram kommer också
några andra begrepp som emanerat från det empiriska materialet. Att journalistiska processer (här avseende undersökande journalistik) kan ses som
komplementära, alternativa och/eller parallella institutionella processer.
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Dvs man gör t ex (i detta empiriska material) en ”komplementär” vapenutredning, som är parallell med sådana utredningar som pågått inom den statliga sfären, och kommer till liknande slutsatser, eller en ”alternativ statsministermord- utredning”, där utgångspunkterna är andra än vad den rättsliga
processen visat, med alternativa tänkbara gärningsmän o s v. Dessa begrepp
kommer att framträda tydligare i sitt sammanhang.
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PUBLIC SERVICE- TRADITIONEN I
SVERIGE - FRÅN MONOPOL,
EXPANSION OCH GENREUTVECKLING
TILL ORGANISATORISK
KONSOLIDERING MELLAN STATSMAKT
OCH KONKURRENS

Introduktion:
I en studie om TV-producenters villkor och funktion är det förstås av värde
att känna till bakgrunden för de organisationer inom vars ram de verkar. När
det gäller svensk public service-TV och radio, finns liksom i andra länder en
historisk tradition, som också är en historia om samspel mellan och underordning under den politiska makten, effekter av teknisk utveckling och förändring och ekonomiska villkor som växlat. Ekonomiska villkor som i hög
grad varit beroende av beslut fattade på den politiska nivån, om t ex form av
finansiering, beslut om nya åtaganden t ex lokalradio, licensavgiftens storlek
och beslut om höjning av den. Eller ett beslut som den nya kabellagen
1986/87 som innebar att konkurrens till public service-monopolet tilläts,
även kommersiellt finansierade. I public service-TV:s historia finns inskrivet
förändringar som orsakats av propositioner, riksdagsbeslut och utredningsresultat på ett sätt som är mer signifikant än för kommersiell television. Men
public service-TV och –radio har också haft en tradition av exklusivitet och
att man i mer än ett halvsekel haft monopol på etersändningar och hela den
svenska TV-publiken, stolta traditioner och under monopoltiden en total
ensamrätt på att utforma sändningar och program som nådde hela Sveriges
befolkning, dvs monopol på publikens uppmärksamhet skyddad från annan
konkurrens, men också monopol på egenproduktionen i landet för vissa genrer, t ex svenska TV-serier, underhållning eller nyheter. Produktionsaspekten
har ofta varit i skymundan till förmån för monopol på etersändningar i förhållande till TV-publiken.
I de flesta länder med public service-TV har också obundenhet och frihet
från att utsättas för sanktioner från den politiska makten också varit en bärande del i idén om public service, åtminstone i västerländska demokratier,
även om en del vittnesmål finns om sådana påtryckningar bakom kulisserna.
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Men ett system av granskande och reglerande institutioner har också byggts
upp som det kontinuerligt förnyade avtalet med staten, Radionämnden, senare Granskningsnämnden för Radio och TV, och en lagstiftning som, även
om det sällan förekommit, kan leda till juridisk sanktion. Det finns också en
yttrandefrihetslagstiftning som ska slå vakt om en åsiktsbildning fri från
censur. Senare, i en jämförelse med kommersiell television, kan det vara
fruktbart att ha följande strukturerande begrepp i åtanke, hämtade från Trine
Syvertsen’s ”Den store TV-kriget” (1997) om norsk television. Det är
egendomsförhållanden (privata eller offentliga)
finansieringsform (licens- eller reklamfinansiering)
privilegier (som monopol på TV-licens eller TV-reklam)
programförpliktelser (som skyldighet att bedriva allmänna sändningar)
I Sverige som i andra länder, kan programförpliktelser också flyttas ned till
den organisatoriska nivån och avse skyldigheter att tillgodose behov vad
gäller program och dess innehåll, t ex utbildningsprogram och program för
minoriteter, t ex program för etniska minoriteter eller hörselskadade, likaväl
som program för den breda allmänheten av publiken, som underhållning
eller nyheter. Grunden till public service-TV i Sverige lades redan på 1920talet, och strategiska, politiska beslut som fattades då ledde till överenskommelser för svenska etermedier som ännu idag är likartade i sina former,
som exempelvis finansiering via licens, ett ägande spritt mellan offentliga
ägargrupper eller –intressen, även om aktieägargrupper över tiden har bytts
ut eller fått minskad eller ökad andel, och ett avtal med staten som kontinuerligt förnyats, även om innehållet gradvis har genomgått förändringar.
Men oerhört mycket annat har givetvis under nästan 90 år förändrat public
service-mediet, och det skulle kräva ett separat större arbete att söka redovisa dessa förändringar. Beskrivningen nedan är en översikt över några viktiga förändringar och utvecklingslinjer i svenska etermediers historia, som
under större delen av 1900-talet domineras av Radiotjänst AB, senare Sveriges Radio AB (från 1957), som över decennierna expanderat och utvecklat
nya former och differentierat ett innehåll till nya genrer, och som från och
med 80-talets senare hälft för första gången får kommersiell konkurrens.
Först en reflektion över ett förhållande som denna studie utesluter, men
som framstår som en allt tydligare tendens över tid utifrån bl a de historiska
arbeten, som detta kapitel till stor del baseras på, som är t ex volymer från
stiftelsen De svenska etermediernas historia, inom relevanta områden, nämligen publiken eller allmänhetens positionering i förhållande till etermedierna. Från 1924 till 1955 fanns endast ett etermediautbud representerat av
radions enda kanal. 1955 startade sändningar i en andra radiokanal, P2, och
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för första gången fanns två alternativa etermediautbud att välja på för publiken. Året därpå, 1956, startade televisionen, som gradvis under den närmaste
tioårsperioden, dels fick ökad sändningstid, dels spreds till de flesta hushåll i
Sverige. En tredje radiokanal, P3, introducerades också 1964, med ett mer
lättlyssnat innehåll, pådriven av de piratsändningar som förekom i Norden.
En liknande utveckling skedde i andra nordiska länder, som emellertid uppvisar stora olikheter vad gäller starten av en andra TV-kanal. I Danmark och
Norge skedde detta först under sent 80-tal och 90-tal i public serviceföretagens regi, medan grundläggande beslut om starten av en andra TVkanal i Sverige genomdrevs i riksdagen redan 1966, när rikstäckningen av
TV 0 i praktiken var i det närmaste fullföljd. TV 2 startade sina sändningar
1969, och något år senare lanserades färg-TV. De första kommunikationssatelliterna hade placerats i rymden under 1960-talet, och fick en allt högre
kapacitet för varje ny satellit. Från att enbart ha använts för överföring av
telefonsamtal började dessa att användas också för överföring av radio- och
TV-sändningar, vilket resulterade i nya internationella samarbeten, som
ställde frågor på den politiska nivån om reglering och nya krav på att anpassa en lagstiftning till de nya förhållanden som skulle komma att gälla i
hela Europa. Med den nya kabellagen 1986/87 upphörde monopolet för Sveriges Radio, men det skulle dröja in på 90-talet innan den kommersiella konkurrensen blev påtaglig. Också andra länder avskaffade sina public servicemonopol. I slutet av 1970-talet bildades LRAB, lokalradion som började
sända i Sveriges Radio’s regi, och kanske var det under 70-talet och tidigt
80-tal som public service-monopolet i Sverige hade sin största räckvidd, med
möjlighet att nå lyssnare och tittare genom lokalradio, riksradio i tre kanaler
och TV-sändningar i två kanaler inom monopolets ram. Makten över egenproduktionen och innehållets organisering var samtidigt aldrig en fråga för
offentlig eller politisk debatt, för allmänhetens undringar eller ett forskningsintresse på den vetenskapliga nivån, utan var helt enkelt aldrig ifrågasatt.
Programpolitiken var något som skulle hållas inom public service-TV, om
detta var både politiker och medieorganisationerna överens, vilket bl a 1978
års omorganisation av Sveriges Radio vittnade om, då moderbolaget sattes
upp bl a för att agera buffert mellan de programproducerande dotterbolagen
och den politiska nivån. 1983 var det dags för närradiosändningar, som blev
inkörsporten för den kommersiella radion under 90-talet, trots att den från
början var avsedd som föreningsradio. Under 1990-talet hade villkoren för
public service-medier ändrats helt. 1993 öppnades också möjligheterna för
kommersiell radio genom ett auktionsförfarande för koncession, som aldrig
tidigare tillämpats i Sverige vad gäller sändningstillstånd. Det konsortium
eller den intressent som lade det högsta budet på en frekvens under den borgerliga regeringen erhöll också sändningsrätten, ett förfarande som prövats
året innan i England för TV-bolag under den konservativa regeringen. För
den vanliga TV-tittaren hade också satellittekniken öppnat möjligheter att se
utländska kanaler för första gången, att abonnera på nisch- eller betalkanaler
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för t ex film, och under 80-talet vann också videon insteg i svenska hushåll.
Videon kunde användas som en ”timeshifter” för ökad flexibilitet, när ett
program ska ses, men en hyr- och köpfilmsmarknad etablerades också under
80-talet, som innebar att filmer kunde hyras eller köpas. Samtidigt spreds
också text-TV mer allmänt, både i Sveriges Radios regi och i TV 4:s senare
under 90-talet.
Public service-TV och radio hade fått många konkurrenter om uppmärksamheten och situationen är mycket olik den tidiga radions lilla publik av
familjemedlemmar som bänkade sig kring en möbelliknande Radiola-apparat
för de senaste nyheterna från TT eller en populär radiounderhållning. Alltfler
radio- och TV-apparater finns också numer i de svenska hushållen. I dagens
konkurrenssituation kan en marknad av produktionsbolag uppsöka ett flertal
kanaler i Sverige med sina programförslag, där Sveriges Television har två
av flera. Den mäktigaste, rikstäckande konkurrenten är TV 4, som startade
marksändningar 1992 och som erhållit en stor marknadsandel vad gäller
vissa program. TV 3 som var först ut med svenskspråkiga satellitsändningar
vid årsskiftet 1987/88 når i egenskap av satellitkanal fortfarande inte hela
befolkningen, men är också etablerad i form av nationella varianter i Norge,
Danmark och Finland, och tillhör den kommersiella mediefaunan som sänder från England. Utländska intressen vann insteg via exempelvis amerikanska Scandinavian Broadcasting System, som kontrollerade TV 5, senare
Kanal 5 och även kommersiella radiostationer. Dessutom har Internet, digitala nät, dator och mobiltelefon, bredband, HDTV och sociala medier förändrat sättet att konsumera TV-utbud. Det är således en public serviceorganisation med helt förändrade omvärldsvillkor som idag bedriver dagliga
sändningar och med en publik med många alternativ, som alltjämt är licensbetalare. Radiotjänst AB och Sveriges Radio har emellertid under lång tid
satt sin prägel på svenskt etermedia-utbud, och det kan därför vara nödvändigt med en historisk översikt över viktiga händelser och förändringar på
olika nivåer, som lett fram till situationen för dagens public service-medier
och dess produktion (1).
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KAPITEL 5. ETERMEDIERS TIDIGA
ORGANISERING OCH VERKSAMHET

Start för etermedier i Sverige – Radiotjänst AB
Efter första världskrigets slut fanns också i Sverige ett växande intresse för
radiotelegrafi liksom i USA och i övriga Europa. De engelska och skotska
programmen i tidningarna annonserades ut. Tidskriften Radio startade 1923
året innan Radiotjänst bildades. Handböcker för amatörer började också att
cirkulera på marknaden med namn som Experimentbok för radioamatörer,
Radio för amatörer o s v, men det fanns många fler. Radioamatörerna, och
de klubbar som de bildade i många länder, spelade en stor roll för att driva
fram regelbundna sändningar och de bidrog också till en viss teknikutveckling. De insåg först exempelvis att radiovågor som var kortare än 200 meter
var möjliga att använda för överföring (2).
Den 15 dec 1922 grundades Svenska Radioklubben i Ingenjörsvetenskapsakademins lokaler i Stockholm, och föreningen hade hösten 1923 c:a
500 medlemmar. Bara ett halvår senare hade antalet medlemmar våren 1924
ökat till 1700. Radioklubben hade också lokalavdelningar och i början av
1925 bildades Svenska Radioklubbarnes Förbund, som hade c:a 2400 medlemmar i 31 olika klubbar (3). En del i styrelsen verksamma representanter
skulle också spela en viktig roll i den tidiga svenska radions etablering, som
Siffer Lemoine, som var förste byråingenjör vid Telegrafstyrelsens Radiobyrå sedan 1918, och som ägnade sitt liv åt radio inom detta verk. En annan
representant var en civilingenjör, Håkan Sterky, som sedan blev Telegrafverkets generaldirektör, och som publicerade flera artiklar om radio, och var
verksam i decennier (4).
Begreppet ”broadcasting” hade etablerats i den anglosaxiska västvärlden
som ett begrepp, och man ville också ha ett svenskt ord. När Svenska Dagbladet under 1922 anordnade en tävling för att få fram ett svenskt ord vann
en ung civilingenjör tävlingen med förslaget ”rundradio”, ett begrepp som
året efter kom att användas i Telegrafstyrelsens yttrande till regeringen (5).
Ansökningar om koncession för att sända rundradio strömmade också in och
under 1922 och i början av 1923 fick regeringen in 13 ansökningar. Syftet
var i de flesta fall ansökan om tillstånd att få sända information eller reklam
till vissa grupper, men en ansökan om monopol kom från ett konsortium
bestående av Elektriska Aktiebolaget AEG, Svenska Radioaktiebolaget och
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Tidningarnas Telegrambyrå¨(TT) (6). Telegrafstyrelsen avslog alla ansökningarna med hänvisning till att staten inte skulle få insyn i verksamheten.
Telegrafstyrelsen lämnade istället in ett eget yttrande till regeringen i februari 1923 med riktlinjer om hur man ansåg att rundradio skulle organiseras
och bedrivas i Sverige (7). Man föredrog den brittiska formen av reglerad
radioverksamhet (i det tidiga BBC) framför det amerikanska, kommersiella
oreglerade systemet i vardande. Verksamheten skulle finansieras med mottagaravgift, och ett programbolag skulle sköta programverksamheten och där
aktier innehades av pressen genom TT och den inhemska radioindustrin.
Sändarstationerna skulle ägas och kontrolleras statligt (8).
Under 1923 inkom flera ansökningar om koncession, som avslogs av Telegrafstyrelsen, men 1924 inkom en ny intressent, bolaget AB Radiotjänst som
bildats 22 maj 1924 med direktören för TT; Gustaf Reuterswärd i spetsen, som
förordade ett ägande av pressen, med motiveringen att verksamheten att förmedla nyheter, information och underhållning var gemensam för press och radio. Telegrafstyrelsen var positivt inställd till denna ansökan, men den dåvarande kommunikationsministern ville också ha med konsortiet av representanter
från radioindustrin, och tillslut tecknades ett avtal. Konsortiet fick teckna en
tredjedel av aktierna i Radiotjänst, och erhöll två styrelseposter. Pressen fick en
tredjedel av aktierna och tre styrelseposter, medan ordförandeposten och den
reserverade platsen för Telegrafstyrelsen tillsattes av regeringen. I oktober 1924
valdes Gustaf Reuterswärd till Radiotjänst AB:s första verkställande direktör
och Telegrafstyrelsens representant blev Seth Ljungqvist (9). Reuterswärd behöll emellertid sin post på TT, och var Radiotjänsts förste VD ”på deltid”. Licensavgiften sattes till 12 kronor om året och intäkterna skulle fördelas mellan
Radiotjänst och Telegrafverket, som representerade staten. En rivalitet mellan
Radiotjänst och Telegrafstyrelsen skulle emellertid också grundläggas i denna
tidiga organisation med senare konsekvenser. Under decennierna som följde
förhandlade Telegrafstyrelsen till sig en allt större del av licensintäkterna, som
ökade under 20- och 30-talet, när den svenska befolkningen i allt större utsträckning skaffade sig radio (10). Telegrafstyrelsen hade i november 1923 sänkt avgiften för innehav av mottagare från 40 kr till 3:50, vilket ledde till att 39 800
tillstånd redan beviljats innan Radiotjänst börjat sina sändningar i slutet av 1924
(11).
AB Radiotjänst sände sina första program i januari 1925. Antalet lyssnare
steg snart, och antalet licenser var i mitten av 1930-talet uppe i c:a 1,5 miljoner, medan mottagningsförhållandena i början inte alltid var gynnsamma
med kristallmottagare och hörlurar. Det utbud som kom att dominera under
radions första tid var musik, föredrag, kurser och underhållning. Man sände
teater-, operaföreställningar och konserter direkt, och inrättade en speciell
föredragsavdelning. Gudstjänster sändes direkt från kyrkor (12). Radiomannen Sven Jerring var en av de först anställda på Radiotjänst AB. Jerring introducerade redan från starten två genrer. För det första, sportreferatet, och
han refererade Vasaloppet 1925 under Radiotjänst AB:s första månader i
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sändning. Den andra genren var referat av officiella evenemang. Den 1 mars
begravdes den socialdemokratiske partiledaren Hjalmar Branting. Radiolyssnarna kunde följa sorgetåget från Brantings bostad till Adolf Fredriks
kyrkogård genom Jerrings och medarbetares referat (13).
Nedan följer exempel på tidiga tablåer för radio i de nordiska länderna,
från Stockholm, Oslo, Bergen och Köpenhamn.
Den 9 september 1926 sändes över Stockholm följande program (14):
12.30 Väderleksrapporten
12.40 Riksbanks- och fondbörsnoteringar
12.55 Tidssignalen
18.30 Barnprogram
19.00 Fil dr Sven Söderman presenterar Gounods opera Romeo och Julia
19.30 Romeo och Julia, första och andra akterna. I mellanakten (20.1720.23) Radiolyssnarnas ABC
20.55 Jordens minsta varelser. Föredrag av professor Ivar Broman (från
Malmö)
21.20 Dagsnyheter från TT
21.30 Väderleksrapport
21.35 Slut
I vårt västra grannland sändes över Oslosändaren respektive Bergen samma
kväll följande program (15):
Oslo:
11.10 Valutakurser
--13.15 Lantbrukspriser, väderlek
13.30 Börsnoteringar
19.45 Nyheter från NTB, tidssignal
20.00 Radio-orkesterns konsert (Wagner mm)
21.00 Husmödrarnas halvtimme
21.30 Violinsolo
22.00 Nyheter från NTB
22.15 Slut
Bergen:
11.15 Valutakurser
12.15 Väderlek, nyheter, slakteripriser, fiskerimeddelanden
20.00 Orkestermusik (Svendsen, Grieg m m)
20.30 Föredrag
21.00 Solosång av frk Karin Rohde (Bl a Sibelius’ Korsspindeln)
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22.00 Tidssignal, väderlek, nyheter
22.15 Slut
Bergen-radion hade andra sändningar, och dessutom ett eget Programblad
som utkom en gång i veckan.
Radio-programmen i Köpenhamn var följande samma kväll, den 26 september 1926 (16):
18.15-18-45 ”Radiolytterens” program
19.00 Valutakurser, pressmeddelanden osv.
19.15 Tidssignalen
19.30 Föredrag: ”Erfaringer fra den internationale Grundskyldskonference”
20.00 Bilder från det gamla Köpenhamn. Ett program i dikt och toner
21.30 Pressmeddelanden osv.
21.50 Radio-orkesterns konsert med fransk musik
22.50 Slut
Den 9 september 1926 var också premiären för Rundradion i Helsingfors, då
O Y Suomen Ylesradio – Finlands Rundradio AB, inledde reguljära sändningar, något senare än övriga nordiska länder. Det program man sände premiärkvällen var ännu inte utvecklat till en programtablå, utan bestod av ett
långt musik- och sångprogram, som avbröts av ett föredrag av en professor
om ”Offrets lag”, nyheter från Finska Notisbyrån och dansmusik från en
restaurang. Sändningarna avslutades kl 22.30 (17).
Vid en jämförelse mellan de fyra länderna kan man alltså se att det fanns
likheter, men också skillnader, mellan ländernas sändningar. Musik var ett
stort inslag, klassisk eller populär dansmusik, liksom föredrag av akademiker, utom över Oslo-sändaren, och i alla tablåer fanns sådant innehåll som
den tidiga pressen förmedlat, nyheter, meddelanden om valuta, börskurser,
prisuppgifter av olika slag m m, samt väderlek.
I Sverige hade TT monopol på nyhetskommunikéer och det har diskuterats om ”dubbelexcellensen” Gustaf Reuterswärds dubbla funktion, som chef
för TT på förmiddagarna och chef för Radiotjänst på eftermiddagarna fördröjde utvecklingen av Radiotjänsts roll som självständigt nyhetsmedium.
Regeringen ansåg att nyheterna redan var underkastade nödvändig kontroll,
och inte ens Dagens Eko, som introducerades 1937 som det första aktualitetsprogrammet, hade full frihet att ha en egen, självständig kommenterande
verksamhet, eller andra nyhetskommunikéer än de som TT presenterade
(18). Det fanns däremot krönikor inom exempelvis utrikespolitik, lagstiftning, riksdag, litteratur och konst (19). I samband med andra världskriget
utökade TT sina nyhetssändningar till tre gånger dagligen. Den 29 mars
1943 var nyhetssändningarna 5-10 minuter långa och sändes kl 08.00, kl
12.30 och kl 19.00, och följdes av väderleksrapporter. Det var under andra
världskriget som radion slog igenom som nyhetsförmedlare, och efter kriget
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expanderade radion både vad gällde sändningstid och man utvecklade nya
former av program. 1955 kom dessutom en andra radiokanal och 1964 kom
den tredje, Melodiradion, som präglades av ett lättare utbud och mer populärmusik (20).

Den tidiga radions personal
Det fanns till en början bara fyra anställda, däribland Sven Jerring, som var
det nybildade Radiotjänst AB:s förste anställde, men verksamheten växte
snabbt, från drygt 15 anställda startåret 1925, till 88 anställda 1938 och drygt
200 under 1945 (21). Det skedde i stort sett en fördubbling av personalstyrkan vart femte år under de första två decennierna, under en tid då licensutvecklingen var gynnsam. Licenserna ökade kontinuerligt från 125 591 år
1925, till c:a 1 900 000 år 1945. Vid halvårsskiftet 1955 var licenserna
2 430 283. Den totala sändningstiden ökade från 1641 timmar årligen 1925
till 5123 timmar tre decennier senare , 1955 (22). Lars-Åke Engbloms undersökning ”Radio och TV-folket. Rekryteringen av programmedarbetare till
radion och televisionen i Sverige 1925-1995” har visat att det mest var manliga akademiker som rekryterades under Radiotjänst AB:s första två decennier, och som satte sin prägel på programverksamheten. Bland 36 anställda
som tillhörde programpersonalen hade 25 en akademisk examen, och av de
11 övriga hade 8 musikverksamhet som grund. Detta hade rundradioutredningen 1943 kartlagt. I mars 1945 hade Radiotjänst 155 anställda, varav 75
manliga och 20 kvinnliga ”tjänstemän”, 30 ”extra tjänstemän”, 24 manliga
”budbärare” och 6 kvinnliga ”aspiranter” (23). De första hallådamerna anställdes först 1949, bland dessa Barbro Svinhufvud som också varvade sin
verksamhet genom att arbeta som producent, i likhet med flera manliga kolleger (24). Barbro Svinhufvud deltog också i den första producentkursen
inför televisionens start 1956, och blev således en av de första TVproducenterna senare (25). Försök med kvinnliga hallåor och TT-uppläsare
hade 1929 och 1938 orsakat massiva publikreaktioner, eller vad som senare
kom att kallas för ”folkstorm” bl a via telefon, vilket gjorde att kvinnliga
presentatörer och nyhetsröster fick vänta i nära 20 år efter Radiotjänsts start.
Totalt 4 kvinnliga radioröster gjorde sitt intåg 1944. I flera andra europeiska
länder fanns kvinnliga programpresentatörer, och motståndet hade varit
mindre (26).
I Engbloms undersökning har rekryteringen av hallåmän, hallådamer och
programledare en särskild roll. I den tidiga radion handplockade man ofta, i
synnerhet de nya cheferna, men också annan personal. Personer som skulle
arbeta med programproducerande verksamhet fick genomgå en serie tester
och passerade en rad urvalskriterier. Det blev också en fortsättande tradition,
som sträckte sig över mer än ett halvsekel, där grunderna till urvalsförfarandet blev likartat sedan 1930-talet, och Engblom ger exempel på sådana re192

kryteringstillfällen också under 1980- och 90-talet (27). Många kända radiooch TV-profiler har också börjat som hallåmän eller hallåor och kunde senare sätta sin prägel på programverksamheten inte bara som ett ansikte utåt. I
synnerhet under 1930- och 1940-talen var hallåverksamheten en väg till
radions programredaktioner, där ett 20-tal programmedarbetare kunde turas
om att sköta hallåverksamheten . Programarbetet kunde varvas med hallåverksamhet vilket skapade en kontinuitet. För att bara nämna några namn på
personer som senare gick vidare till andra funktioner inom radio och TV,
och som började som hallåor respektive hallåmän, kan nämnas t ex Ewonne
Winblad, reporter på det tidiga Rapport under starten 1969, och som 1986
blev programchef på Kanal 1, och Arne Weise, senare producent för ungdomsprogrammen och andra typer av program, bl a naturprogram, och ett
mångårigt programvärdskap på julafton, som gjort Weise till en av de mest
välkända TV-profilerna. I den tidiga radiohistorien kan nämnas programdirektören Nils-Olof Franzén, som anställdes 1939, och Erik Bergsten, programledare för den tidiga televisionens långkörare Tekniskt Magasin, och
TV-producent i Göteborg (28). Det finns många fler exempel att nämna.
Hallåproven 1939 utgjordes av korta texter på engelska, tyska och
franska, och de sökande fick utföra en efterlysning samt presentera en halvtimmes grammofonmusik, skriver Nils-Olof Franzén i sina memoarer (29).
Kraven gällde presentation på dialektfri svenska. Kunskaper i tre främmande
språk gjorde att relativt få personer i praktiken kunde komma ifråga, de som
hade studentexamen. Kvinnor var uteslutna fram till 1944, liksom en stor del
av befolkningen på landsorten samt den majoritet av svenska folket som inte
ens kunde ett främmande språk, t ex engelska. De som värvades till hallåverksamheten med en potentiell fortsättning vidare till programarbete var en
homogen grupp av manliga, yngre akademiker, antagligen också på ett
klassmässigt avstånd från en stor del av den svenska befolkningen. Personer
boende i Stockholmsregionen var också gynnade genom att utpräglade dialekter var ett av de mest diskvalificerande kriterierna (30).
De första chefstillsättningarna under 1930- och 40-talen var inte resultatet
av några utdragna förhandlingsprocesser. När radiochefen och tillika chefen
för TT, Gustaf Reuterswärd, avgick i mitten av 1930-talet efterträddes han
av C A Dymling, som var chef på teateravdelningen. Dymling begärde avsked för att bli chef för svensk Filmindustri 1942, och efterträddes av Yngve
Hugo, som fr o m 1931 varit chef för föredragsavdelningen. Hugo avgick
1949 och efterträddes av Elof Ehnmark. När den tidigare diplomaten Olof
Rydbeck hämtades utifrån 1955 var det en växande organisation med flera
etermedier som Rydbeck skulle ansvara för. En andra radiokanal startade
samma år, och Rydbeck blev också den första TV-chefen i en expanderande
koncern (31).
Det var inledningsvis ett Arbetsutskott som hanterade anställningsärendena, och detta utskott kunde bestå av ledande personer i styrelsen och programchefer. Författaren Hjalmar Gullberg och tonsättaren Lars-Erik Larsson
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var under en period anställda som teaterchef respektive dirigent och tjänsteman på musikavdelningen (32). Gullberg skulle leda radioteaterns verksamhet under 15 år, bl a under andra världskriget, som senare beskrivs. 1945
skedde en omorganisation och anställningsärenden skulle istället avgöras på
styrelsenivå, medan ett Förvaltningsutskott fick ta hand om befordringar och
löneförhöjningar, sjukledigheter eller andra ledigheter längre än 1 vecka.
1951 avlastade sig styrelsen anställningsärenden under lönegrad 21, och
gensköt sådana beslut till Förvaltningsutskottet. Verkställande direktören var
fram till 1947 formell handläggare av personalfrågorna. Detta år bildades en
administrationsavdelning med den tidigare tekniska direktören Erik Mattson
som personalchef med ett kansli, där också räkenskaper och kassa ingick.
Den 1 november 1955 tog en särskild personalbyrå över (33).
Det fanns under Radiotjänsts första tid inte programavdelningar för exempelvis underhållning eller ännu mindre för senare separata genrer som
dokumentär, sport, kultur eller Barn och ungdom. 1935 fanns avdelningar för
musik, teater och föredrag. 1952 hade också en aktualitetsavdelning, en teknisk avdelning och utlandstjänsten tillkommit. 1935 fanns 63 män och 12
kvinnor anställda, totalt 75 personer (84 % män, 16 % kvinnor). 1952 fanns
bland de 385 anställda 273 män och 112 kvinnor (71 % män, 29 % kvinnor)
(34). Radiotjänst var under sina första decennier en praktiskt taget helt
mansdominerad verksamhet. 1938 var exempelvis 16 av 17 anställda kvinnor ”kanslipersonal” som maskinskriverskor, telefonister, kassörskor och
sekreterare. Kritik fanns från kvinnligt håll, och riksprogramchefen Dymling, som beskrivits som kvinnofientligt konservativ föll till föga och anställde till slut två kvinnliga pionjärer, Kerstin Berggren-Axberger för "kvinnoprogram" och Barbro Svinhufvud för ”barnprogram” (35).

Nya genrer- resereportaget
Några viktiga tekniska nyintroduktioner kan nämnas som möjliggjorde resereportage mer än tidigare. Sven Jerring hade redan 1929 gjort ett flygreportage när han följde flygaren Albin Ahrenberg på en pionjärtur från Stockholm till Bergen. Han refererade flygningen i radio, dels via en strupmikrofon, dels i ett fördjupat reportage efter flygningen (36).
Jerring gjorde också utlandsreportage och 1936 gjorde en svensk reportageexpedition reportage om svenskar och deras minnen i svenskbygden kring
Tallinn och Narva. 1938 besökte man en bygd med svenskspråkig befolkning på Runö i Estland. 1936 hade OB-bilden introducerats (Outside Broadcasting), som tillät inspelning i reportage på ett smidigare sätt än förut.
1937 gjorde Jerring en resa med Radiotjänsts inspelningsbil i svenskbygden i
USA inför ett jubileum i Delaware (37). Program om folkliv och folkliga
traditioner var i linje med det tidiga Radiotjänsts programpolitiska ambitioner. För första gången släpptes vanliga svenskar ut i etern i bygdereportage
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från landets alla håll. Reportageresor genom landskap genomfördes och
Gustaf Näsström formulerade sin målsättning i en inledning till sitt program
från en 350 mil lång färd genom Norrland:
”Mikrofonen får smyga sig in i deras vardagsliv och höra dem tala just
som man talar i vardagslag utan koncept och repetitioner” (38).
Radiotjänsts egna reportrar Olof Forsén, Henrik Hahr och Sven Jerring
fortsatte med bygdereportagen inom ramen för den av Dymling inrättade
nyhetsavdelningen. Om nu hallåmännen inom Radiotjänst inte fick ha någon
dialekt, desto mer dialekt förekom när svenskar från olika delar intervjuades
och allmogekulturen inventerades. Radiotjänst hade emellertid en uttrycklig
folkbildarambition att folk skulle bekanta sig med varandras dialekter, och
fortsatte med reportagen trots att en del klagomål förekom vad gällde svårigheten att förstå dialekter bland personer från skilda landsändar (39).
Föredragsavdelningens aktiviteter kan ses som en kontrast. Föredragshållare talade antagligen ofta om ämnen och på ett språk på stort avstånd från
vanligt folks vardag. Under tiden fram till andra världskriget hade man ännu
inte utforskat radions tekniska och journalistiska möjligheter i riktning mot
ett divergerat innehåll. Man sände i radio teater, opera, konserter och föredrag direkt och tämligen obearbetat. Evenemang och högtidligheter följdes
med vördnad och rapporterades, som kungligheters högtidsdagar, jubiléer,
begravningar och bröllop (40).

Lort-Sverige – ”Lubbe” Nordströms reportageserie
En uppmärksammad reportageserie gjordes av författaren Ludvig ”Lubbe”
Nordström. ”Lort-Sverige” sändes i åtta avsnitt hösten 1938. Reportageserien har kallats för ”det första brett upplagda miljöreportaget” (41), ”det
första socialreportaget” och givits som ett tidigt exempel på undersökande
journalistik i etern (42). Men reportageserien väckte också starka reaktioner i
sin samtid. Nordström reste i Radiotjänsts inspelningsbil från Ystad till Tornedalen under 48 dagar. Intervjuerna spelades in på en mängd lackskivor
som inte rymde mer än 2 minuters tal (43). Nordströms ”husesyn” var egentligen bara avsedd som en inledning till en satsning på bostadsfrågan med
rundabordssamtal, intervjuer och föredrag som skulle äga rum våren 1939,
men det som skulle ha varit förrätten blev istället huvudrätten i radiojournalistikens allmänna medvetande (44). Resan skedde i samarbete med Medicinalstyrelsen, som utarbetat färdplanen och skickat ut 43 enkäter till provinsialläkare om bostadssituationen. Nordström rapporterade om elände, fattigdom och dålig hygien i halvtimmeslånga avsnitt i reportageserien ”LortSverige” från norr till söder (45). Nordströms personliga berättarstil satte sin
prägel på programmen och han beskrev sina upplevelser utan förskönande
omskrivningar. Torsten Thurén beskriver Nordströms program i sin bok om
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reportaget i Sverige, och nämner ett karaktäristiskt exempel ur programmet
(s 71):
”Jag förstod inte först inte riktigt vad det var. Denna stank hade nämligen
samma underliga egenskap som liklukt att liksom långsamt, gradvis underminera luften (…) Vad var den sammansatt utav (…) Det var gödsel, solstekt
och färsk, torr och lagrad, urin, människoexkrementer, sedan årtionden,
kanske århundraden, uringenompyrd jord, uringenompyrt murbruk, uringenompyrt trä, det var lukt av djurkroppar, av seltyg, av människoutdunstning.
Det luktade häst, ko, får, svin, höns, anka, gås, människa (…) Det var en lukt
som på en gång var söt, fet, sur och kväljande” (46)

Nordström blev emellertid mildare i sina omdömen ju längre norrut han
kom. Nordström såg Norrland som ett framtidsområde och var uttalat lokalpatriot där hemstaden Härnösand i en vision av Nordström sågs som ”symbolen för världsstaden, det nätverk av städer som bindas samman av kommunikationer och världshandel” (47). Nordström rekommenderar istället ett
”Villa-Sverige” med bad, elvärme och hygien, som ska ersätta ”LortSveriges” usla kåkar och dåliga luft. Nordström rekommenderar ett Storstads- och Stordrifts-Sverige, som ska ersätta småstaden och de lantliga
jordbruken i liten skala. Nordström var huvudsakligen författare och gav
också ut ett stort antal böcker, men är ändå mest känd genom radioprogrammet ovan. Fagerström och Sörlin (1988, s 69) anser att Lubbe Nordström var
före sin tid: ”I några viktiga avseenden var Lubbe den svenska modellens
profet. Han var i varje fall den som formulerade den först” (48).
Nordströms reportageserie passade alltså in i den allt viktigare socialdemokratins politiska vision som den senare skulle uttrycka sig, enligt Fagerström och Sörlin, och Nordström var också själv engagerad som medlem i
det socialdemokratiska partiet sedan 1915 (49). Mellankrigstiden präglades
samtidigt av ett moderniseringsideal med visioner om industriell förnyelse,
ny teknik, ny arbetsorganisation. Under Stockholms-utställningen 1930 lanserades begreppet ”funkis”, funktionalismen som stil, där rymd, enkelhet,
ljus, rena linjer var dominerande tema. Makarna Alva och Gunnar Myrdal
hade kommit med sin bok Kris i befolkningsfrågan 1934, och folkuppfostran
fick en större betydelse än tidigare. Mat-, tand-, sexual-, och bostadshygien
diskuterades. Rent konkret avskaffades förbudet mot preventivmedel först
1939. Det svenska jordbruket framstod som föråldrat, men kunde effektiviseras och rationaliseras genom mekanisering och stordriftsfördelar (50).
En våg av intresse för att dokumentera fanns också i den svenska litteraturen vid denna tid av författare med namn som Elin Wägner, Ivar LoJohansson och andra arbetarförfattare. Även författare ute i världen började
använda sig av reportaget i sina böcker, som Ernest Hemingway, John Dos
Passos och André Gide (51). George Orwell levde bland gruvarbetare och
dokumenterade detta i ”Vägen till Wigan Piers”. Hemingway berättade
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historier med spanska inbördeskriget som bakgrund, där han själv deltog
som ambulansförare.
”Lort-Sverige” anmäldes till Radionämnden, som bestod av en rad kulturpersonligheter. Radionämnden kritiserade ”Lort-Sverige” för brister vad
gällde opartiskhet och saklighet (52). Torsten Thurén ställer frågan om
”Lort-Sverige” var propagerande eller en tidig form av undersökande journalistik (53). Thurén beskriver serien som ”propaganda” eller ”agitation” av tre
huvudsakliga skäl. 1) Serien var planerad och organiserad i samarbete med
Medicinalstyrelsen, dvs ett statligt ämbetsverk. 2) Den arbetades fram av en
känd företrädare för ”den svenska modellen”, en etablerad författare och en
tidigt organiserad socialdemokrat. 3) Den pläderade för ett samhällsideal
som överensstämde med ”den svenska modellen” och en politisk vision. Mot
detta kan man invända att ”den svenska modellen” inte var förankrad i ett
Sverige, där statarsystemet ännu inte avskaffats.
Enligt Thurén talar emellertid andra omständigheter mot ”propagandatesen”. Nordström var inte den programmakare som valdes ut i första hand.
För det andra, serien kompletterades med en objektiv och saklig föredragsserie våren efter om bostadsfrågan i 27 program, som sändes från januari till
juni 1939 om ”Landsbygdens bostadsfråga”, som dock inte efterlämnat varken diskussioner eller avtryck i akademiska verk, till skillnad från Nordströms reportage (54). Utanför ovanstående diskussion kan man ställa frågan
om skillnaden mellan ”undersökande journalistik” och ”agitation” idag är så
självklart hårfin att man, om man ständigt varit delaktig i ett etermediasamhälle, arbetar med distinktioner. Är undersökande journalistik ”agitation”, i
närhet av det eller en genre som kännetecknas av journalistisk frihet att undersöka missförhållanden? ”Lubbe” Nordströms subjektiva eller t o m ”partiska” reportage kritiserades av Radionämnden, men igenkänns idag och
beskrivs i akademiska verk, där subjektivismen snarare blir en slags exponent för ett kritiskt vägval och maktförskjutning i samhällsutvecklingen i
1930-talets Sverige. Vissa av Nordströms metoder att dokumentera och samtidigt avslöja påminner om den undersökande journalistikens metod, men
Nordströms agerande med stöd av en myndighet gör ”Lort-Sverige” också
till ett tidstypiskt uttryck, vilket också är en av Thuréns slutsatser. Nordströms ”subjektivism” och möjlighet att utforma en hel programserie under
totalt 4 timmar i radions enda kanal kommer därmed en del i bakgrunden,
och likheten med ”den undersökande journalistiken” som vi känner igen från
dagens sändningar varje vecka blir en apologi för ”subjektivismen”, eftersom denna är del av en journalistisk metod och ideologi som accepteras.
Journalistiken som ”vakthund”, ”den tredje statsmakten” eller garant för
”oberoende” granskning, är inarbetade traditioner idag, bakom vilka maktstrukturer fortsätter att utöva sitt inflytande. Dessa maktstrukturer ses inte
alltid som intressanta att undersöka, eftersom ideologin som sådan är accepterad.
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Dagens eko – det första aktualitetsmagasinet
Under hösten 1937 hade Radiotjänst fått ett dagligt aktualitetsprogram, Dagens Eko, som hade en sändningstid på 15 minuter och sände två gånger
dagligen. Programmet skulle ”behandla olika dagsaktuella frågor av allmänt
intresse” (56). Chefen som tillsattes blev Carl Åke Wadsten, som anställts
1931 för att ansvara för ”kabaré- programmen”. Wadsten hade också akademisk examen och var Dagens Eko’s chef fram till 1946 och samtidigt redaktör för programtidningen Röster i Radio under en tid. En Nyhetsavdelning
hade inrättats 1936 med fil lic Olof Forsén som chef och med 4 medarbetare,
däribland Sven Jerring och Henrik Hahr (57), senare chef för den 1947 nybildade centrala programavdelningen och vid televisionens start 1956 bland
de 20 först anställda programtjänstemännen (58). Först 1946 befriades Dagens Eko från TT:s monopol över nyhetskommunikéer och reportrar fick
meddela egna nyheter, dock med reservationen att passa in i ramen för ett
radioreportage som är orienterande eller underhållande. Året därpå gav
Kommunikationsdepartementet Radiotjänst tillstånd att komplettera TTnyheterna med eget eller annat material, men det dröjde ända till 1956 innan
Radiotjänst började sända nyheter i egen regi. Man började sända i den nya
andra radiokanalen P2 en halvtimme och det var nye dagens Eko-chefen Per
Persson och Nils-Olof Franzén som för första gången drev en egen nyhetssändning utan TT (59). Göran Byttner, KG Svensson och Bengt Bedrup var
andra medarbetare i de första egenproducerade nyheterna i radio, som gick
under namnet journalen (60). 1956 fördes akutalitetsavdelningen till en nybildad Talavdelning och fick namnet Nyhetsredaktionen, vilket gjorde att
Dagens Eko fick en mer självständig roll än tidigare. Dagens Eko blev sedan
en plantskola för medarbetare som sedan gick vidare till andra uppgifter
inom radio och television. Först i slutet på 1950-talet kom kvinnliga medarbetare till Eko-redaktionen, först på sommarvikariat. Även manliga yngre
medarbetare kunde börja på Ekot som sommarvikarier, som Åke Ortmark
och Herbert Söderström, som i början av 1960-talet startade Utfrågningen,
ett 45-minutersprogram som introducerade den s k ”skjutjärnsjournalistiken”, dvs en form av journalistik med tuffare och mer initierade frågor till
t ex makthavare. Reportrar som Mona Krantz, Pia Brandelius och Birgitta
Söderqvist-Karlström tillhörde de kvinnliga pionjärerna, den sistnämnda
utnämndes 1996 till regionchef för region Stockholm för Sveriges Television
(61).
Lars-Åke Engblom beskriver den fackliga aktiviteten som begränsad under Radiotjänsts första decennier. I början av 1940-talet bildades Radiotjänstemännens förening. Ordförande var Yngve Hugo, och vice ordförande Sven
Jerring. RTF agerade vid enstaka tillfällen i enskilda ärenden, men var i övrigt inte särskilt stridbar under denna period. 1943 bildade kvinnliga medarbetare Radiotjänsts kvinnliga tjänstemannaklubb, som den 1 nov 1944 fick
igenom fria licenser för anställda. Ärendet om en barnkrubba bordlades dock
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(62). Rationaliseringskommittén 1942 införde och delade ut titlar till tjänstemännen inom företaget. 30 medarbetare fick titlar som intendent, redaktör,
kapellmästare, 1:ste amanuens, 2:e amanuens, bibliotekarie, regissör, 1:ste
reporter, kamrer, aktuarie och ingenjör (63).
Internutbildning och kursverksamhet förekom emellertid knappast förrän
våren 1948 då en radioskola startades med Bo Willners, som studerat BBC:s
kurs och haft den som förebild. Några år senare, 1952, förberedde Radiotjänst sig för televisionen och skickade sin tekniske chef Johan von Utfall till
London på en kurs som British Council höll, och Åke Falck och Ragnar
Ölander sändes på en kurs i BBC’s regi (64).

Tidig radiounderhållning
Enligt Olle Sjögren i en undersökning om nöjesgenrer i svensk radio och TV
1945-1995 var de första radiofavoriterna två figurer i ”negermask”, Amos &
Andy, som utväxlade lustigheter i amerikansk radio 1926. Under 1930-talet
skedde ett genombrott för längre serier och frågesporter. Populära artister
blandade skämt och sång och alternerade med filmroller i Hollywood. Jack
Benny var ett exempel på en komiker som framställde sig med låtsad uppblåsthet. Fred Allen arbetade med crazyparodier och verbal slapstick. Bob
Hope var en amerikansk komiker som blivit en legend. Tre-fyra vitsar per
minut var en del av ett koncept, och man kunde utföra en slags publikundersökningar med två konkurrerande team som testade vitsar på en publik (65).
Den amerikanska ”comedy show” hade givetvis inflytande på underhållningens karaktär som förebild och det visade sig i det tidiga radiomediet.
Den tidiga public service-radion var emellertid licensfinansierad och man
sökte motstå ”amerikanisering” inom exempelvis BBC, där dess första General Director, John Reith, hade satt sin prägel på det tidiga BBC’s organisation och policy för programverksamhet. 1930-talets crazyvåg fann emellertid sitt uttryck också inom BBC med t ex serien Band Wagon 1938-39 som
innehöll uttryck av burleska kunskaper och figurer som Mrs Bagwash och
Nausea. Man kunde också ge uttryck för politiska skämt. ”It’s that man
again” anspelade på Hitler och förekom 1939-1946. Man experimenterade
med publikstorlek och fann att 200 personer var en lagom publikstorlek. Den
brittiska radiocrazyn nådde sin kulmen med ”The goon show” 1951-1960.
Spike Milligan ägnade sig åt språklekar och Peter Sellers åt verbal slapstick.
Även om serierna var okända för svenskar så kunde biofilmen med artisterna
och skämten ses på biografer i Sverige. Radio och film förmedlade crazyhumorn under 1930-, 1940- och 1950-talen. Även Casinorevyn och
Knäppupp-revyer hade amerikanska influenser. Povel Ramels ”kedjetonger”
var inspirerade av Bing Crosby och Bob Hope, och Åke Söderbloms framträdanden av Jack Benny. Den tidiga radiounderhållningen i svensk radio
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kunde vara uppläsningar eller monologer av Sigurd Wallén eller Fridolf
Rhudin (66).
I mitten på 1930-talet fanns en underhållningsorkester ledd av Sune Waldimir, och teateravdelningen producerade radiokabaréer. Den första lyssnarundersökningen som genomfördes 1928 visade att man önskade mer underhållning (67). Familjekomedier som långköraren ”Ingenjör Björck med familj” sändes 1936-1943, och telefondialoger som Optimisten och pessimisten (1935-42) (68). Sånglustspel med Sven-Olof Sandberg, kupletter med
Karl Gerhard och Vårat gäng (1938-46) är andra exempel på tidig svensk
radiounderhållning. ”Åtta visor söka en författare” var en serie som gick
1942. Radiotjänst AB hade ingen egen underhållningsavdelning vid starten
utan ”underhållningsprogram” var en sektion av Teateravdelningen (69).
Per-Martin Hamberg blev den förste chefen över en underhållningsavdelning
inom svenska etermedier 1945. 1946 fanns en uttalad ”oavhängighetsförklaring” eller programpolicy formulerad för svensk radiounderhållning (70).
Man skulle hitta rätt publik till rätt program, och även satsa på längre serier
med en fast tidpunkt. En dörr skulle hållas öppen till nöjeslivet och dess
artister. Hamberg introducerade populära artister bl a i den över flera decennier långa ”Frukostklubben”, som lades ned först 1978. Signaturmelodin
”God morgon” var en översättning från melodin ”Good morning” ur swingfilmen ”Babes in arms” från 1939 med Judy Garland och Mickey Rooney.
Frukostklubbens första avsnitt sändes 9 feb 1946, och hade amerikanska
”Breakfast Club” som förebild, och som sändes 1933-1968 (70). ”Frukostklubben” innehöll radiokabaréns element av sång- och artistframträdanden,
småprat, publik och uppträdanden av ibland debuterande komiker. Det sista
”Frukostklubben”, som sändes i TV 1978, introducerade exempelvis komedi- och revygänget Galenskaparna. Men det fanns också andra koncept,
som t ex ”Fyra kring en flygel” (71). Beslutsprocesserna kring de tidiga underhållningsprogrammen kunde vara informella, som följande exempel från
Roland Eiworth’s tid som underhållningschef. Serien ”Lille Fridolf och jag”
introducerade skådespelare som Hjördis Pettersson och Douglas Håge, som
ett medelålders par där Håge själv önskade vara en kuschad äkta man (72).
Konceptet resulterade också i flera biofilmer under 1950-talets sista år och
en tämligen långlivad serietidning.
Den första underhållningschefen, dvs Per-Martin Hambergs bakgrund, var
följande. Hamberg var en prästson från Östersund som utbildade sig till fil
kand i humanistiska ämnen. Hamberg var själv aktiv med manus för radioteatern och reklamfilm för bl a Postsparbanken. P-M Hamberg skrev exempelvis manus till ”Ett album” (1939), där ett ungt par samtalade kring privata
minnen och spelade skivor. I höstrevyn ”Kafé två kanoner” (1943) var medförfattaren Staffan Tjerneld och revyn karaktäriserades av sjömansromantik,
swing och crazy. I sånglustspelet ”Trappa upp och trappa ned” 1945 är huvudpersonen ett tidningsbud. Hamberg skrev också sångtexter som till ”Nu
tändas åter ljusen i vår lilla stad” och hade också ackompanjerat Karin Juels
200

visor (73). Detta var uppenbarligen en passande bakgrund för en chef inom
radiounderhållningen på 1940-talet. Hamberg hade således innan han anställdes fast på Radiotjänst som chef för underhållningen i juni 1945 själv
satt sin prägel på en del av utbudet i bl a radio som manusförfattare, textförfattare m m till sånglustspel, musikprogram och revy. Hamberg hade också
inspirerats av swing och crazy från USA. Hamberg introducerade också Povel Ramel, som var starkt påverkad av crazyvågen. Crazyfilmen ”Hellzapoppin’” 1941 lanserades för en svensk publik i december 1942 under titeln
”Galopperande flugan”, och introducerade jitterbug, som med sin rytmiska
akrobatik stod i stark kontrast till nazisternas militära marsch (74). Beredskapsswingen kunde ses som ett uttryck för motsatsen till de tyska nazisternas ordning och symmetri, som avspeglade sig i journalfilmer världen över
av perfekt marscherande nazister och panoramabilder över symmetriskt ordnade folkmassor, allierad swing mot tyskarnas ordning (75).
Hamberg introducerade Povel Ramels första radioserier 1946-51, och regisserade tre Knäppupp- revyer 1952-54, men Ramel var bara en kort tid fast
anställd på Radiotjänst och arbetade hellre som frilans. Lennart Hyland började som sportreporter, men var mer allround i programserien ”Med mikrofonen i andra yrken” som gick 1946-50, och arbetade även med dold mikrofon och med en vision i programserien att överskrida sociala skrankor. Lekprogram för vuxna introducerades med överraskningsmoment av karaktären
”happening”, där personer fick göra oförutsedda saker (76). Den allt bredare
underhållningen nådde sin kulmen i radion med ”Karusellen” 1950-54 med
Hyland som programledare och även involverad i programarbetets koncept.
Nu mobiliserades publiken i den enda etersända kanal som fanns. Lekmomenten kunde innebära kollektiva uppdrag som att människor i Vällingby
skulle bjuda varandra på välling, eller individuella uppdrag som att t ex en
rörmokare skulle spela cello. ”Karusellelever” kunde t ex få uppdraget att
återkomma till studion med en person med ett visst namn, och som exempelvis bar hatt, en städerska skulle byta yrkesroll med en flygvärdinna, rökare
skulle sluta o s v. Den 24 jan 1954 proklamerades Frufridagen, som innebar
att äkta män skulle ta över hushållet för en dag, och Karusellen och Lennart
Hyland hade t o m infört nya dagar i almanackan i radions enda kanal och i
radiounderhållningens namn. Pressen följde också Hylands Karusellen i nära
symbios. Karusellredaktionen gjorde också egna publikundersökningar (77).
Frågesporter fick ett genregenombrott i Sverige med Gösta Knutsson som
programledare. Dymling hade varit i USA och sett ”Quiz” 1938 och trodde
på något liknande i Sverige, vilket resulterade i ”Vem Vet Vad” med premiär
1 dec 1938. Två lag av universitetsstuderande från Göteborgs respektive
Stockholms nationer tävlade emot varandra. Ett annat exempel är "20 frågor”
(1948-54) med Hamberg som programledare, och som var inspirerat av
”Twenty Questions”, som gick i USA 1946-54, och i amerikansk TV redan
1949. Programkonceptet gick ut på att gissa på ett förutbestämt ord utifrån
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20 frågor, som besvarades med enbart Ja eller Nej (78). Många radiounderhållare och artister introducerades under denna tid i radion och blev sedan
förekommande också i TV. Som t ex Martin Ljung, Casinorevyns artister
som Gösta Bernhard, verksam också som författare, Povel Ramel och
Knäppupprevyerna, Stig Järrel och hans figur Fibban, Carl Gustaf Lindstedt
m fl. Stig Järrels figur Fibban, som var en kverulerande och kritisk figur,
hade introducerats redan 1937. Järrel hade också medverkat i en seriös roll
som skådespelare, i Ingmar Bergmans filmgenombrott ”Hets” under tidigt
40-tal, där han spelade den sadistiske läraren. Kar de Mumma var en manusförfattare som publicerade sig flitigt i radio. Martin Ljung presenterade ”Jakten på Johan Blöth” 1948-49, som var en skröna där berättaren avbröts av en
frågvis pojke. ”G Bernard Show” gick t ex 1950, och Rune Moberg och
Gösta Bernhard medverkade också med manus till ”Dagens Revy”, som gick
1950-55. Carl-Gustaf Lindstedts genombrott kom med ”Hjälpsamma herrn”
1951-52, där Lindstedt spelade den händige husfadern som ”förbättrade” och
eventuellt förstörde den ena hushållsmaskinen efter den andra. Lindstedt
hade en bakgrund i Casinorevyn som en av ”Tre knas”. Kvinnliga komedienner var exempelvis, speciellt på film, Sickan Karlsson, och Brita Borg,
men som i andra sammanhang var kvinnorna färre. Kvinnliga författare och
artister skrev inte svensk radiounderhållning under de första decennierna,
och kvinnliga perspektiv fick vänta några decennier till. Pekka Langer var en
journalist från Norrköping, som varit insändarredaktör på Aftonbladet och
deltagit i ett par tidiga Knäppupprevyer. I ”Nattuppen” 1953 presenterade
han musik och krossade grammofonskivor, men skulle senare bli en välkänd
radioprofil. Underhållningen kunde ibland präglas av en radions självparodiering, som när debatter, expertpaneler och frågesporter, men också deckare,
actionfilmer m m, dvs andra genrer, spelades upp i en parodi, men ibland
parodieras t o m den egna genren, som i Knäppupp-gängets ”Slänggungan”
1954, där förebilden var Hylands ”Karusellen” (79).
Tage Danielsson anställdes vid Radiotjänst 1954 och blev 1956 chef för
radiounderhållningen. Danielsson hade en magisterexamen i språk och litteraturhistoria, och gjorde kåseri med grammofon under vinjetten ”Till Andersson i nedan från Tage Danielsson” (1954-58). Konceptet gick ut på att
Andersson hade utomjordisk kontakt med varelser från andra planeter, som
skaffade sig en uppfattning om verkligheten byggd på radiosändningar från
Sverige (80). Hasse Alfredsson kom till Radiotjänst 1956, och var i likhet
med Danielsson anställd där under en viss tid. Mosebacke Monarki var en
återkommande parodi under åren 1958-70, där det självständiga kungadömet
Mosebacke via ”Mosevisionen” sände fiktiva nyhetsbulletiner om vad som
hänt i ”den republikanska monarkin” med verkmästare Sune Johansson som
kung. Här förekom parodier på flera genrer, nyheter och TT-bulletiner, radiodoktorn, filmhörnan m m. Olle Pahlin, ”Moltas” Erikson, Carl Uno Sjöblom och Hatte Furuhagen utgjorde kärnan i Mosebacke Monarki, och flera
av dem gjorde också senare andra program och blev TV-producenter. Sjö202

blom blev anställd som producent 1959, och Furuhagen blev fast anställd
1962 (81).

Radiodrama – den tidiga radioteatern
Radiotjänst hade nyårsdagen 1925 börjat sina sändningar, men man hade
redan 1923-24 överfört försökssändningar, ”dramatiska uppläsningar”, finansierade av olika affärsföretag. Från november 1923 till december 1924
överförde man ett tiotal teaterprogram vid sidan av ett antal sändningar från
Operan (82). Under försöksåren framförde skådespelarna August Falck och
Manda Björling uppläsningar ur August Strindbergs produktion. Under maj
och december 1924 sände man scener ur Ett drömspel, Till Damaskus, Kamraterna, Stora Landsvägen och avsnitt ur Fadren, Brott och Brott och Svanevit. Programmen kunde vara timslånga, och Drottning Kristina belystes enligt tablån ”med utdrag ur opublicerade Strindbergsbrev”. Bland de tidigaste
sändningarna kan ha varit en dialog, ”Ett telefonsamtal”, som sändes 8 dec
1923 och var ett inslag i förekommande program med musikunderhållning.
Den tidiga etersända radiounderhållningen var ofta planerad i samarbete med
underhållning som den såg ut i olika offentliga lokaler, i ordenshus och föreningar vid olika sammankomster. Recitationsprogrammen, eller de tidiga
radioteateruppläsningarna, hade som förebild aftonunderhållning på Arbetarinstitutet, kanske mer en slags bildningsverksamhet än ren förströelse.
Strindberg passade också väl ihop med den seriösa musikrepertoaren med
uppträdande solister. Under Radiotjänsts första år, 1925, sändes nio dramatiska framföranden, ofta scener ur större klassiska verk, som exempelvis en
Hamletföreställning den 20 mars. Men helt drama framfördes också. Den 11
januari 1925 gav man exempelvis Komediteaterns Kungens Amour av Brita
von Horn, som flyttades över till studio (83). Under Radiotjänsts första år
fanns ingen särskild avdelning för teater. Det var därför scenteatrarnas repertoar som speglades i utbudet. En interlokutör eller berättare tolkade handlingen mellan de uppspelade scenerna (84). Men inom radiomediet fanns
också ett behov av manus skrivna direkt för radio, och också tidigare debatterade brister på verk skrivna direkt för radio. 1925 utlyste Svenska Dagbladet en pristävling där syftet var att lägga grunden till ”en litterärt-dramatisk
konstform med uteslutande akustiska medel”. Tävlingstiden begränsades
dock till enbart tre veckor, men på nyårsaftonen 1925 kunde ett litet antal
kortare pjäser eller ”radiosketcher” presenteras, och de spelades redan i början av 1926. Första priset delades mellan Edvin Adolphson och Erhard
Bäckström och den senarens ”Den persiska mattan” sändes som första
svenska originalproducerade radiopjäs 1 feb 1926 (85). Den första teaterproducenten i ett svenskt etermedium, Olof Molander, kom att sätta sin prägel
på den svenska radioteatern under lång tid framöver och utövade inflytande
på den tidiga radioteaterns karaktär. Olof Molander hade debuterat som re203

gissör på Dramatiska Teatern 1919 i Stockholm. Det här var också en period
där 20-talsmodernismen satte sin prägel på konstarter och dess uttryck och
ett inflytande från kontinenten hade skakat om gammal teaterkonvention.
Gästspel hade gjorts av Fokinbaletten och Max Reinhardt, vars iscensättande
av Ett drömspel på Dramaten 1921 blev en sensation. En antinaturalistisk
tendens fanns också och tog sig uttryck i att traditionellt illusionistiskt kulissmåleri kunde ersättas av nya scenbilder. Pär Lagerkvists Modern teater
hade kommit 1918 och var en uppgörelse med både naturalism och symbolism. En mängd konstriktningar hade fötts kring sekelskiftet och åren därefter
som futurism, abstrakt måleri, kubism etc vid sidan av t ex expressionalism
och impressionism och satt avtryck också i andra populärkulturella media, i
reklam, affischer, scendekor m m (86). Men de två radioteaterregissörer som
utövade ett nästan totalt inflytande under radioteaterns första 13 år hade en
bakgrund på Dramaten. Det var vid sidan av Olof Molander, Per Lindberg,
som varit chef för Lorensbergsteatern i Göteborg från 1919 och som knöts
till Dramaten senare under 20-talet. Dessa båda teatermän svarade för de
mest uppmärksammade föreställningarna i teaterlivet i Stockholm. Molander
hade 4 av 9 regissörsuppdrag för radioteatern 1925, dvs nära hälften, och
1926-29 hade Molander 12, 18, 20 resp 22 regiuppdrag för radio vid sidan av
andra radiobearbetningar. 1932 regisserade Molander 16 pjäser, 1933 24
pjäser och 1934 15 o s v. Under de år Molander var chef för Dramaten 193438 regisserade han ändå c:a en radioföreställning i månaden (87). Per Lindberg regisserade totalt 110 föreställningar för radio 1927-31 och var chef för
radioteatern de sista två åren. Då Lindberg lämnade radioteatern 1931 efterträddes han av Carl Anders Dymling. Under åren med Lindberg som chef
expanderades sändningstiden för radioteatern, från 95 timmar år 1928 till
125 året efter och 121 timmar 1930. Därefter hölls sändningstiden tämligen
konstant, men svarade inte för mer än 3,5 till 4,5 av den totala sändningstiden. Det var internationellt sett inte en låg procent för radiodrama, men exempelvis gudstjänster hade mer sändningstid (88).
Rundradioutredningen 1935 rekommenderade radioteaterns verksamhet
som en form av folkteater, men också med ett fortsatt samarbete med de
statsunderstödda teatrarna, som exempelvis Dramaten. Man betonade mediets möjlighet att gestalta dramatik för grupper med liten tillgång till teater.
Man föreslog också en programorganisation med större resurser än vad man
dittills hade haft (89). Vad gäller regi- och spelstil var 30-talet mindre ”experimentellt” än det sena 20-talet. Mellan Dramaten och radioteatern fanns
också ett samarbete. Radiotid skulle få utnyttjas i reklamsyfte av Dramaten
inför premiärer. Den 3 oktober fick exempelvis några scener ur ”Guds gröna
ängar” av Marc Conelly spelas under en halvtimme, en pjäs som skulle ha
premiär några dagar senare på Dramatiska Teaterns scen, i utbyte kunde
Dramaten underlåta att debitera Radiotjänst för skådespelarnas medverkan i
radio. I på-annonsen upplystes ofta särskilt att det var en föreställning med
Dramatens skådespelare eller artister (90).
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På spellistan det första året, 1925, stod klassiker som Romeo och Julia,
MacBeth, Hippolytos, Molnen av Aristofanes vid sidan av Strindberg, men
den tidiga provinsorganisationen deltog. I Göteborg svarade Dymling, som
då var distriktschef för 23 evenemang 1927/28 (91). På spellistan stod exempelvis Schillers Wallenstein och Hjalmar Bergmans En skugga, som var
hans radiodebut (92). Redan 1928 kunde man se en indelning i äldre klassiker, modern teater och lättare underhållningsdramatik. I januari 1928 gavs
exempelvis följande föreställningar (93):
1 jan Per Hallström: Tusen och en natt
5 jan Hedvig Nenzén: En kväll i timmerkojan
7 jan (Utan författare) Miljonärsmiddag med förhinder
8 jan Heinrich von Kleist: Den sönderslagna krukan
13 jan Anna Ohde: Julkalas i 29:an
14 jan Gertrude Jennings: Mellan soppan och efterrätten
15 jan Tor Hedberg: Giorgone
21 jan Tagore: Postkontoret
22 jan Stefan Zweig: Komedianten
29 jan Paul Demassy: Jungfrun av Sebastopol
När Per Lindberg hade tillträtt den 1 juli 1929 som chef gav han sig i kast
med långtidsplanering. En plan för radioteatern presenterades för styrelsens
arbetsutskott och är den första programskissen för en svensk radioteater (94):
I genomsnitt per månad bör ges, 1) 1 aktuellt drama, 2) en större pjäs av
skiftande karaktär, 3) ett folklustspel, 4) en operett eller vådevill, 5) 4 eller 5
enaktare (ung en per vecka), 6) 4 eller 5 aktuella dialoger (en gång per
vecka).
Lindberg fann att det fanns ett behov för en fast radioteaterensemble, tre
manliga och en kvinnlig skådespelare. Lindberg hade vidare tänkt sig att
anlita kåsörer, som Hasse Z, Erik Lindorm och Herbert Grevenius. Kostnaden totalt skulle uppgå till 95 000:- (95). Per Lindberg uppvaktade också
svenska författare intensivt för att förmå dem att bidra med radioversioner av
sina verk. Hjalmar Bergman hade tagit itu med Hans Nåds Testamente och
Markurells i Wadköping, Marika Stiernstedt arbetade med Ullabella och
Sigfrid Siwertz med En stormträta och Änkeleken, och t o m Selma Lagerlöf
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hade fått en förfrågan (96). Lindberg kunde efter två års ledning av radioteatern redovisa 186 svenska nyheter skrivna direkt för radio och 60 svenska
författare hade engagerats för det nya mediet, bl a Hjalmar Bergman, nämnd
ovan (97). Gunnar Hallingberg beskriver i sin avhandling ”Radiodramat”
från 1967 en genreutveckling på följande sätt (98): ”Också radioreportaget
hade en av sina rötter inom radioteatern. Per Lindberg var fascinerad av det
programstoff som vanliga människor i olika miljöer utgjorde, men eftersom
han först och sist var teaterman blev också hans reportage en regiuppgift. För
övrigt gjordes pjäser illuderande reportage. Lindberg berättade i pressen om
Ivar Thor Thunbergs ”Ett gammalt svenskt bondbröllop”, där en tänkt
hallåman tillsammans med en gammal klockare (…) skulle berätta om vad
som försiggick. Därifrån var vägen inte så lång till fingerade reseäventyr
med genuin musik och försök att gestalta autentiska miljöer. Därmed var
man nästan framme vid featureformen – krönikespelen – som med utländska
förebilder skulle komma att utgöra ett livskraftigt inslag i trettio- och fyrtiotalens radioteater. Efterhand har också denna typ av blandprogram liksom
långt tidigare reportagen hamnat utanför radioteaterns verksamhetsfält”
(Hallingberg 1967, s 71) (99)
Per Lindberg avgick, troligen efter en kontrovers, och hade sitt sista regiuppdrag för radioteatern i augusti 1931 med Shakespeare’s En midsommarnattsdröm. Dessförinnan hade han emellertid hunnit införa det första programmet för kvinnor, ”Kvinnans kvart” där ”härdens och flärdens hemligheter” skulle ventileras. ”Veckans komedi” och en klubbteater i form av ett
exklusivt litterärt magasin en gång per månad var också resultatet av Lindbergs idéer innan han lämnade radioteatern för alltid (100). Carl Anders
Dymling, som efterträdde, betonade radions folkbildande uppgift, men förklarade att man måste lägga ut ”lustspelsbeten för att kunna fånga dem (radiolyssnarna) med tragediens eller det seriösa dramats krokar” (101). Dymling fullföljde dock i stort sett Lindbergs planer även om mängder av klassiska verk också spelades. Hösten 1931 introducerades ”Klassiska verk” och
man gav Europides’ Medea, Shakespeare’s Trettondagsafton, Molières De
löjliga preciöserna och Goethes Faust bl a. En svit Strindbergsföreställningar
gavs hösten 1933 (102). Men det moderna scendramat introducerades också
under Dymlings tid. Eugene O’Neill’s Klaga månde Elektra hade Europapremiär i svensk radio, och Pär Lagerkvists Konungen premiärsändes i radio
i en föreställning från Göteborg den 9 februari 1934 (103).
Svenska arbetarförfattare som Eyvind Johnson och Rudolf Värnlund ur
generationen av trettiotalister hade också vunnits för radion. Trettiotalister
som Harry Martinsson bidrog under åren 1932-45 med c:a 100 pjäser , vilket
medverkade i hög utsträckning till att göra dem kända både som författare
och som litterär tradition. Dymling befordrades till riksprogramchef och
efterträddes 1936 av Hjalmar Gullberg, som var en välkänd författare (104).
Gullberg skulle vara kvar som radioteaterchef över andra världskriget och
ända till 1950, då han efterträddes av Herbert Grevenius. Gullberg hade själv
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översatt och anpassat grekiskt drama och hans chefsperiod kännetecknades
av ett stort intresse för klassikerna, men han stödde också författare som
presenterade verk av hög kvalitet, som t ex den äldre Tor Hedberg, som fick
en hel serie, eller Pär Lagerkvist, vars ”Seger i mörkret” avslutade en av de
för Gullbergs chefstid karaktäristiska temaserierna 1939. 1939 gavs temaserier som ”Stat och individ” och ”Hjalmar Bergmans dramatik”. Under de
sista krigsåren 1943-45 gavs temaserierna ”Frihetens drama” och ”Kaj
Munks’ dramatik” (105). Hallingberg skriver i sin engelska sammanfattning:
”The main emphasis in program policy during his period seems nevertheless
to have been that of the classics. Obviously this concern was affected by the
war and the impulse to center upon great human and national values, often
best expressed in classical literature and theatre. From a wider point of view
at least in Europé the years around 1940 meant a period of withdrawal from
avantgarde positions in the debate of radio drama. The same development is
also seen in Sweden beside an increasing interest in feature productions.
From 1945 things changed considerably. An expansive period of radio theatre began, and a great many of the young authors were encouraged to write
for the medium” (Hallingberg 1967, s 256)
Men det var också under Gullbergs chefsperiod som familjeserien ”Ingenjör Björck med familj” (1936-1943) lanserades. Förlagan var inte den amerikanska såpoperan för radio, som utvecklades under kommersiella villkor i
USA under 1930-talet, utan serien var mera lik en dansk serie, ”Familjen
Hansen”. Ett annat kännetecken för Gullbergs period som radioteaterchef var
krönikespelen, som ”Svenska konungar”, ”Ryktbara rättegångar” eller
”Svenska kvinnogestalter”. Radions beredskapsuppgift under krigsåren
kunde speglas i serier som ”Svenskar” (våren 1942), ”Svenska äventyr”
(1942/43) eller ”Nordisk dikt och gärning” (1943/44) (106).
Efter kriget vidtogs åtgärder för att producera originalmanuskript till
svenskt radiodrama, och författare betalades också bättre. 1945 och 1947
utlystes tävlingar. I november 1953 gavs exempelvis följande föreställningar
av svenska författare:
5 nov Vilhelm Moberg: Marknadsafton
8 nov Gösta Sjöberg: Örn och lilja
12 nov Sivar Arnér: Den första människan. Forntidsspel.
14 nov Gustav Sandgren: Den förlorade sonen.
18 nov Karin Boye: Hon som bär templet.
29 nov Folke Mellvig: Vattengraven. Kriminalpjäs.
207

Övriga verk var bl a en operett, Cirkusprinsessan, och verk av tysk- eller
franskspråkiga författare. En pjäs var engelsk till ursprunget, och en italiensk
(107).
Sändningstiden och antalet sändningar ökar svagt från c:a 120 timmar
1948-49 till c:a 170 vid P2:s start åren 1955 och vid televisionens start följande år, 1956. Därefter sker en kraftig ökning för antal sändningstillfällen
med en topp 1962-63 med närmare 300. Antal timmar radioteater är samma
år c:a 220. Från 1962 blev repriser och matinéer regelbundna inslag i veckorepertoaren. 1963/64 inträffade en stor teaterkonflikt, som också lamslog
stora delar av TV-teaterns produktion (108). Författare som introducerades
via radio under 1950-talet var bl a Stig Dagerman, Olle Mattsson, Bengt
Anderberg och Erland Josephson. Ingmar Bergman arbetade som producent
för radioteatern och skrev också två pjäser. Både Ingmar Bergman och Erland Josephson var också engagerade i den tidiga TV-teatern. 1957 ersatte
Palle Brunius Herbert Grevenius som chef för radioteatern, och efter honom
kom Sigvard Mårtensson 1965. Under 60-talet introducerades ett stort antal
författare som förmådde att hantera radiomediet och som var uppvuxna med
radio. Sven Delblanc, Per Gunnar Evander och Björn Runeborg tillhör denna
generation, och tillhör också dem som senare övergick till att bidra med
dramatik till TV (109)

Televisionens start och etablering
Under 1950-talet får svenska folket både en andra radiokanal och TV med
bara något års mellanrum i mitten av 50-talet, efter 30 år av lyssnande på
radions enda kanal. För första gången kan publiken välja mellan alternativa
etermediautbud. Dubbelprogramutredningen (DPU) tillsattes hösten 1952
och presenterade sitt förslag i januari 1955. Man föreslog en andra radiokanal och en ökning av sändningstiden från 5000 timmar per år till 8000 på
fyra år (110). Den 26 nov 1955 kunde 20 % av abonnenterna höra P2 över en
provisorisk sändare i Stockholm, och provisoriska sändare fanns också i
Göteborg, Malmö och Örebro. Efter 2 år kunde hälften av hushållen i landet
lyssna på P2. Licensavgiften höjdes till 20 kronor 1956, och till 25 kronor
1958 (111).
Man hade också beslutat att införa FM-sändningar, där FM stod för frekvensmodulering, som var ett annat sätt att modulera bärvågen packad med
den information som radiosignaler innehåller. AM, den amplitudmodulerade
radiosignalen, som hittills burit radioprogrammen till lyssnarna, var mycket
känslig för störning, och där var det strömstyrkan som varierades, vilket
kunde resultera i dålig ljudkvalitet, knaster och sprak hos mottagaren. Under
1930-talet hade den amerikanske uppfinnaren Edwin Armstrong gjort framgångsrika experiment med frekvensmodulering, men lyckades inte intressera
Radio Corporation of America (RCA), som också ägde NBC. Armstrong
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startade själv tillverkning i liten skala, och efter andra världskriget stämde
Armstrong RCA och NBC för patentbrott, eftersom RCA gått vidare med
FM i egen forskning. Tvisten lämnade Armstrong utblottad och han begick
självmord 1954 (112). Det var ungefär samtidigt som man beslutade att
bygga ut sändaren för FM i Sverige. Telestyrelsen föreslog en utbyggnad till
21 FM-stationer fram till budgetåret 1960/61, och då skulle stationerna täcka
1,8 miljoner abonnenter (113). Televisionsutredningen, vars arbete kom att
kallas ”televisionsfördröjningskommittén” tillsattes i januari 1951, men den
presenterade sitt betänkande först i november 1954, och ungefär samtidigt
startade också försöksutsändningar, vars innehåll beskrivs senare (114). I
Europa och USA hade andra världskriget kommit emellan televisionens start
och spridning i befolkningen, och i USA kom det verkliga genombrottet
1948. England började sända igen 1946 och Frankrike 1950 (115).
I Sverige skickades representanter till England och BBC 1952. Våren
1954 behandlades i ett antal promemorior utbildningen av TV-personal, och
man föreslog inom Radiotjänst personal helt avdelad för TV, en person för
”dramatiska sändningar” och för personalens utbildning, en person för barnoch ungdomsprogram o s v. Henrik Dyfverman föreslogs som chef för teoretisk och praktisk utbildning av TV-personalen, Håkan Unsgaard som chef för
aktualiteter, reportage och samhälle och Barbro Svinhufvud som ansvarig för
barn- och ungdomsprogram. Ingrid Samuelsson skulle koncentrera sig på
hemprogram, konsumentupplysning, barnavård, hälsa etc (116). Externt
hämtades till den första utbildningskursen av de första TV-producenterna
journalisten Ivar Ivre, senare chef för samhällsprogram, med tonvikt på program om folkrörelser, bildning och arbetsliv. Jan Molander skulle syssla
med ”levande program”, filmade program och dokumentärer och för underhållning och teater. Två speciella ”instruktörer” skulle också delta, PerMartin Hamberg och Åke Falck (117). Den tekniska chefen Johan von Utfall
skulle dessutom utbilda 11 tekniker. En fotograf, en inspicient och en hantverkare knöts också till detta första TV-team, med en del personalomflyttningar lite senare (118). Under januari 1955 beslutade man i styrelsen att det
fanns behov för ytterligare 10 freelancers. Under följande budgetår, det
andra försöksåret för televisionen 1955/56 uttogs ytterligare 14 tekniker samt
följande producenter: Arne Arnbom, Erik Bergsten, Lennart Ehrenborg, K G
Sigurth, Marianne Boman, också som scripta, och som sekreterare, Gun
Hägglund (118). Lars-Åke Engblom beskriver denna grupp av TVmedarbetare, och första grupp av TV-producenter, som nyckelpersoner för
den svenska televisionens tidiga utveckling. Ett flertal blev kända TVansikten, andra blev chefer för programavdelningar (t ex Ehrenborgdokumentär), men också bland de 26 tekniker som anställdes kom hälften av
dem, 13 personer, att hamna i ledande positioner inom tekniska avdelningar i
Stockholm eller Göteborg, några bland de allra högsta positionerna på den
tekniska sidan. Ingen övergick dock till programarbete (119).
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Några månader senare presenterades televisionens första organisation och
20 programtjänstemän anställdes. Det var förutom tidigare nämnda producenter, utom några av dem, Henrik Hahr, Sven Bertil Norberg, Karin Sohlman, Karl Axel Sjöblom, Jeanette Tham, Lena Fürst, Karin Johansson, Stig
Hamring och Inger Wallgren samt 6 hantverkare som tidigare varit anställda
vid Kino-centralen (120).

Provinsorganisationen – distrikten
Under de första tre decennierna av Radiotjänsts historia var provinsorganisationen förhållandevis liten, men en expansion började under 1950-talet
med en kulmen i en anställningsvåg av bl a chefer under 1970-talet. Det
fanns i de tidiga radioklubbarna möjlighet att rekrytera ombud till lokalkontoren, där Malmö och Göteborg hade varsin heltidsanställd föreståndare. Inte
förrän 1950 anställdes en tredje provinschef på heltid, i Sundsvall (121). I
övriga Sverige var landsortsombuden engagerade på fritids- eller frilansbasis
med en liten skara fast anställda medarbetare, totalt 14 till antalet 1935 och
16 strax efter 1950 (122). Landsortsombuden hade två uppgifter. De skulle
för det första vara en länk mellan radion och publiken med uppgift att höra
vad folk önskade och tyckte om program. De skulle för det andra bevaka
sådant som skulle kunna vara av intresse för riksradion och meddela detta.
En distriktsorganisation med nyheter började byggas upp först efter 1955.
Landsortsombuden hade inte sällan förankringar i skolväsendet i sina ordinarie yrken. Av 25 programombud 1949 var 1 av ombuden chefredaktör, 6 var
redaktörer eller journalister, 4 rektorer, 3 läroverksadjunkter, 3 folkskollärare, 3 landsantikvarier, 2 fil mag, 1 garnisonsassistent, 1 konsulent och 1
assistent (123).
I en promemoria 1955 föreslogs en decentralisering av programarbetet till
”provinsorganisationen”, som var beteckningen för de lokala distrikten
(124). Fram till budgetåret 1968/69 hade personalstyrkan växt från ett 15-tal
medarbetare fram till 1950-talets början till 366 detta år, och tio distrikt inrättades som alla hade egna regionala sändningar vid sidan av produktionen
till riksprogrammet för radio och TV (125). Distriktscheferna tillsattes internt i Karlstad, Norrköping, Örebro, Luleå, Umeå, Växjö och Gävle, medan
Sundsvalls-tjänsten utannonserades 1962 (126). De utnämnda cheferna var
alla män, med bakgrund från exempelvis skolradion, som allmänreporter vid
SR eller med akademikerbakgrund som fil mag eller erfarenhet som SRombud. Därefter utlystes som regel distriktschefstjänster, men de flesta som
utnämndes kring 1960 kom att bli kvar på sina tjänster i tio-tjugo år. Tjänsterna var då ännu inte tidsbegränsade, men kom att efter 1974 att utgöras av
tidsbegränsade förordnanden för alla distriktschefer (127).
En snabb expansion följde med i snitt fyra nyanställningar i veckan under
perioden 1958-1968. En stor grupp av de anställda var journalister som re210

kryterades till en växande nyhetsverksamhet. Nyhetsverksamheten var dock
fortfarande starkt mansdominerad. TV Aktuellt-redaktionen bestod t ex 1968
av 34 män och 4 kvinnor (128).

Tidiga programformer i svensk TV
I den pionjärgrupp som tog ansvaret för utformningen av den tidiga televisionen kom de flesta från radiosidan. Av huvudansvariga i den organisation
som inrättades i december 1957 kom tre från radion. Lennart Ehrenborg,
chef för dokumentärfilmsektionen, kom från filmen. Chef för nyhetssektionen blev Gert Engström, som kom från Expressen. Ivar Ivre från Aftontidningen blev chef för program inom samhällssektorn (129). En undersökning
1962 visade att nästan alla producenter eller reportrar inom samhällssektorn
hade en bakgrund från dagspressen (130). Leif Furhammar beskriver det
dagliga Aktuellt som en blandning av tre traditioner. Ett inflytande från
journalfilmen som kombinerades med nyhetsvärdering från pressen, medan
dispositionsformen kom från radion. I serien ”Berömda samtida” visades för
första gången 1956 kirurgiska operationer inför en TV-kamera. Professorerna Herbert Olivecrona och Clarence Crafoord utförde var sin operation, vilket väckte sensation, och de lät sig också intervjuas. I utrikesmagasinet ”Panorama” gjordes aktuella reportage från olika delar av världen. Material
köptes också från internationella nyhetsbyråer och inslagen kommenterades
sedan av studions reportrar. Blandformen reportage/studiokommentar permanentades och blev en återkommande grunddesign för senare tiders aktualitetsmagasin (131).
En samhällskritisk linje infördes redan 1958, som hade kvällspressens
samhällsjournalistik som förebild, enligt Furhammar, med Karl Axel Sjöblom och Lars Ag’s reportageserie ”Strövtåg”. Serien innehöll följande koncept. Den skulle ha a) en människa i kläm, och b) myndigheter i fastlåsta
positioner. Sjöblom och Ag reste ut i landet på jakt efter människoöden som
fallit offer för bostadsbrist, byråkrati, trafik etc. Ansvariga politiker, ämbetsmän eller organisationer fick sedan stå till svars. I en anmälan till Radionämnden blev beslutet 1960 att den ena parten i en kontrovers inte kunde
förhindra att programmet sändes genom att utebli (132). ”Strövtåg” hade
således flyttat fram toleransnivån ett steg och Radionämnden hade agerat
markör för en undersökande journalistik som senare skulle bli allt viktigare,
också på internationell nivå.
I TV-dokumentärens barndom fanns tydliga bevis på arvet från folkbildartraditionen och tidig public service i Sverige. Dokumentären kunde i likhet med vissa utrikesmagasin få formen av en illustrerad föreläsning med
programledare/reporter eller ciceron placerad som i en kateder framför tittarna i TV-soffan, och som förklarade delar av reportaget. En direkt föregångare fanns i de filmföredrag som under efterkrigstiden var vanlig i exempelvis
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Konserthusets lilla sal eller Borgarskolan i Stockholm, där föredragshållaren
kommenterade direkt inför auditoriet. I biografrepertoaren förekom också
denna form, och den hade t ex använts av den svenske upptäcktsresenären
Sven Hedin (134). Sista decenniet har Herman Lindqvists historiska program likheter med denna tidiga presentationstyp, som under en period i televisionens barndom blev standard för t ex resedokumentärer från olika länder
(135). Några sådana personliga föreläsningsauktoriteter framträdde under
den tidiga televisionens första år, Gustaf Näsström, Erik Hjalmar Linder och
Karl-Axel Arvidsson. Linder skildrade exempelvis Birger Sjöbergs Vänersborg i ”Lilla Paris” 1959. TV-föreläsarna stod i skarp kontrast till en klassisk
form av dokumentärfilmskommentator, den osynlige, anonyme, opersonlige
men allvetande speakern. Under sextiotalet blir både den personlige föreläsaren och den anonyme speakerrösten som presenterar en ”sanning” otidsenliga. En friare form som blev mindre vanlig var guidade rundturer på
muséer, konstevenemang och liknande som ”flyttade” ut besök på muséer
och gallerier och liknande till TV-publiken. Muséernas misstänksamhet var
en av orsakerna att formen inte blev allmänt vanlig (136). Kulturhistoriska
och folkbildande program var emellertid prestigegivande. Ett exempel är den
femton program långa serien ”Liv och leverne i gamla Sverige” som gick
1957-59 med Lennart Ehrenborg som producent och Gustaf Näsström som
ciceron genom historien från istidens dagar till stormaktstiden (137). Ehrenborg’s dokumentär ”Forngrav” från 1959 finansierade den arkeologiska utgrävningen av en 1800 år gammal grav på Gotland och där man prövade nya
tekniska, mer avancerade fotolösningar. 6 tjugominutersfilmer och en sammanfattande dokumentär blev resultatet (138).
Vad gällde området ”djur och natur” fick Bertil Danielsson redan 1957
det s k Taormina-priset vid den internationella Prix Italia-tävlingen med
klassikern Viggen Viggo, en fågelskildring (139). De dokumentärer från
jordens olika hörn som sändes hade ofta karaktären av ”turistdokumentärer”
och var under sent 50-tal och tidigt 60-tal ofta aningslöst opolitiska, enligt
Furhammar, med ett ”von oben”-perspektiv. I en serie om ”Sydafrika idag”
(1959) får exempelvis en verkställande direktör för ett stort gruvbolag frågan
hur de svarta har det, och frågor ställs om kriminalitet och alkoholism bland
de svarta (140). Det opolitiska perspektivet skulle komma att kraftigt förskjutas under sent 60- och tidigt 70-tal. Furhammar skriver: ”Dokumentärt
och journalistiskt betecknar ”Sydafrika idag” en sorts oskuldsfull nollpunkt
inför den expansion i kvantitet och tillväxt i medvetenhet som resefilmskategorin skulle genomgå under 1960-talet med en helt förändrad världsbild som
resultat” (Furhammar 1995, s 42)
Förutom journalistiska förändringar vad gäller berättarstil skedde också
tekniska framsteg med ny och lättare inspelningsteknik under 60-talet. Runt
1960 försvinner stumfilmskänslan och filmerna blir alltmer akustiskt realistiska. Den nya Nagratekniken innebar mer lätthanterliga bandspelare, och
mikrofonfabrikanter skapade allt effektivare mikrofoner. Den ”stumma”
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Arriflexkameran och den ”ljudliga” Bell & Howell kunde ersättas av lättare,
tystgående kameror, t ex Eclair eller Arri BL, som tillät mikrofonupptagningar på ett annat sätt än tidigare, i t ex intervjuer, men ännu måste ljudet
spelas in separat på bandspelare. Rörligheten för kamera-teamet blev emellertid större med bl a den nya handkameran. 1964 inhandlades ett exemplar
på den då starka dokumentärfilmsektionen på Sveriges Television, en Eclairkamera, som användes för första gången i Bo Bjelfvenstams och Åke
Åstrands militärlivsskildring ”Tredje kompaniet, andra logementet” (141).
Man experimenterade med en hög grad av rörlighet, synkrona ljudeffekter
och en dramatisk oskärpa. Zoom-tekniken hade också vunnit insteg och kom
att alltmer ersätta de tre fasta kamera-objektiven. Också filmsorternas kvalitet utvecklades i riktning mot allt större linskänslighet, som gjorde filmande
möjligt i miljöer som inte tidigare kunnat dokumenteras på film. I
”Kathakali” från 1964 genomförde exempelvis Lennart Olson en nattfilmning av en rituell, indisk dansföreställning som endast var upplyst av några
oljelampor. Denna tekniska utveckling innebar också nya möjligheter för
djur- och naturfilmare, som kunde fånga arter i tidigare oländliga eller omöjliga inspelningsmiljöer (142).
Leif Furhammar beskriver att normalteamet vid inspelning, inom t ex
samhällssektorn, omfattade fyra obligatoriska funktioner för det tekniska
genomförandet av inspelningen, fotograf, ljudtekniker, elektriker och passare
exklusive producent och annan programpersonal (143). Idag har inspelningsteamen blivit mindre och består inte sällan av bara två personer, producent/reporter och en fotograf, som också hanterar ljudet. De gynnsamma
villkor som dokumentärsektionen hade skulle, enligt Furhammar, strypas
under 1970-talet, och dokumentärfilmsverksamheten skulle splittras på olika
avdelningar i samband med kanalklyvningen. Det skulle dröja ända till 1987
innan en dokumentärfilmredaktion åter var samlad inom Sveriges Television
(144). Men det innebar inte alls att dokumentärer inte producerades, utan
efter 1970 producerades dokumentär i stor kvantitet, och inte sällan var de
uppskattade eller uppmärksammade. Det som utmärkte svensk dokumentär
under denna tid var, enligt Furhammar, dels att dokumentärfilmare gav sig ut
i världen och gjorde många utlandsdokumentärer, inte sällan uppmärksammade, dels att sociala frågor blev aktuella i svensk dokumentär, och också en
politiserande tendens, vilket också beskrivs senare.
Men under 1950-talets slut och 1960-talets början fanns också skolbildningar i USA och Europa, som kom att influera också svenska dokumentärfilmare. ”Direct cinema”-rörelsen med Richard Leacock och D A Pennebaker som ledande namn i USA strävade efter att göra sin närvaro som filmare så omärklig som möjligt. 1963 gjorde Karl-Axel Sjöblom och Roland
Hjelte för samhällsredaktionens räkning en inspelning av ett fyra timmars
väckelsemöte i Maranata-rörelsens kyrka. Den 45 minuter långa filmen fick
titeln ”Tro, tro…” och den var det första exemplet på en svensk dokumentär
enligt ”direct cinema”-principen, innan begreppet ens etablerats i svenska
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filmkretsar (145). Den andra rörelsen var direkt motsatt och kallades med
den viktigaste företrädaren Jean Rouch i Frankrike i spetsen för ”cinéma
vérité”. Rouch demonstrerade istället raka motsatsen till ”den osynlige filmaren”, med inspelningsscenen som en slags experimentsituation, där kameror inte döljs, och där filmskaparen inte har något emot att provocera fram
eller medskapa skeendet i den utveckling som kameran följer (146). Den
franska traditionen var antagligen mindre förenlig med Sveriges Radios traditioner och samhällsuppdrag, skriver Furhammar, så därför är 60talsexemplen på svenska ”cinema vérité”-dokumentärer få, men i ”Blott
Sverige svenska krusbär har” från 1965 gav sig producenterna John Sune
Carlson och Lennart Hydbom ut i Sverige på en inspelningsresa, där man
bl a ställde upp en kamera och lät folk fritt få uttala sina åsikter om tillståndet i Sverige. Lasse Hallström skulle, inom underhållningsgenren, upprepa
metoden i ”Filmautomaten” 1973, där en buss åkte runt och där folk fick
säga vad de ville inför en kamera. Hallström använde också dold kamera i
”Kram” 1969, där Magnus Härenstam fick skratta för högt i en Tbanesituation och folks reaktioner filmades (147). ”Dolda kameran” var
emellertid ett gammalt koncept från kommersiell TV i USA där producenten
Allen Funt introducerade konceptet i ”Candid camera” redan på 1940-talet.
För att återgå och avsluta beskrivningen av dokumentära ”skolor” eller
filmkoncept under 1960- och 70-talen så fanns en tredje skolbildning som
blev central för svensk dokumentärfilm under 1960-talets första del. Man
ville låta ”verkligheten” själv tala och röra sig bort från den kommenterande,
allvetande speakern och också bort från intervjuns longörer. Förgrundsgestalterna fanns i England med Karel Reisz och Lindsay Anderson i centrum. De uppsökte miljöer i den sociala vardagen som inte så ofta filmats och
hade med sig en passivt registrerande kamera. Man ville framförallt göra
ljudet så realistiskt som möjligt. Svenska exempel är t ex Jan Troells ”Båten”
som följde nedmonterandet av en gammal Öresunds-färja eller Erik M Nilssons tidiga filmer från 1963 ”Kök”, ”Djurgårdsfärjan” och ”Taxi” (148).

1970-talets expansion av etermedier i Sverige
I mitten av 1960-talet fattade statsmakten beslut om svenska etermediers
ytterligare expansion. 1964 hade en tredje radiokanal startats, P3 Melodiradion, och piratradio-verksamhet, bl a i Mälarområdet, hade bidragit till att
driva fram en radiokanal med populärmusik och ett mer lättlyssnat innehåll
(149). En liknande utveckling skedde också i andra nordiska länder. Kommunikationsminister Olof Palme lade fram tre stora radio- och TV-propositioner 1966. I proposition 136 föreslogs ett tvåkanalssystem inom ramen
för Sveriges Radios licensfinansierade monopol, en förändring av SR:s organisation och av Radionämndens organisation. Prop 149 innehöll ett förslag
om en radiolag, något som saknats i Sverige. Prop 156 var ett förslag om en
214

radioansvarighetslag, vilket också var en nyhet. Propositionerna antogs, och
beslut om utbyggnaden av ett sändarnät för TV 2 och färg-TV togs. För
Norge och Danmark skulle en andra TV-kanal i public service-bolagens regi
dröja ytterligare två decennier. Folkrörelsernas andel av aktiestocken, dvs
ägarandel, föreslogs också utökas till 60 % på pressens bekostnad, som
minskades till 20 %. Karl-Hugo Wirén skriver om denna förändring och
statsmaktens planering av 1970-talets etermedier (149):
” Först och främst avspeglas Organisations-Sveriges styrka. Fackföreningsrörelsen och i synnerhet LO spelade en ganska passiv (…) men ändå viktig roll
(…). Dessa folkrörelsers inflytande över SR ökade successivt till följd av regeringens politik. Dels förstärktes deras ställning i SR:s ägargrupp. 1957 fick
de 40 % av aktiestocken. 1966 års riksdagsbeslut gav dem 60 % (…)” (Wirén
1986, s 282)

Förslag på alla former av kommersiell finansiering avslogs trots att krafterna
under 1950- och även 1960-talet varit ganska massiva med starka näringslivsintressen inblandade, t ex i Näringslivets televisionskommitté (NTVK),
som bestod av representanter från bl a Stockholms Handelskammare,
Svenska Annonsörers Förening, SAF, Industriförbundet, representanter från
radioindustrin m fl och med Marcus Wallenberg som ordförande (150).
När koncession väl gavs till en markbunden, rikstäckande TV-kanal med
reklammonopol i marknätet skedde detta 1992 och det då ägarmässigt Wallenbergdominerade TV 4 (151). Wallenbergskoncernens Providentia hörde
också till de första investerarna i det satellit-sända TV 4 1990, vid sidan av
Lantmännens Riksförbund (LRF) och bokförlaget Natur och Kultur. Redan
vid televisionens start hade näringslivsintressen sökt driva fram kommersiell
television. Redan 1953 fanns ett konsortium som lämnade in en ansökan om
koncession med annonsörsintressen, radioindustrin och bl a Köpmannaförbundet och Lantbruksförbundet som representanter. Konsortiets koncessionsansökan avslogs och Karl-Hugo Wirén skriver: ”Konsortiets ansökan drev samman TU (Tidningsutgivarna), Radiotjänst och kommunikationsdepartementet i en allians i det tysta, som bör ha givit ansvarige statsrådet Sven Andersson betydelsefullt moraliskt stöd för en avisande hållning
mot konsortiet” (Wirén 1986, s 89)
Som beskrivits tidigare hade också försökssändningar startat i Stockholm
sent under 1954. Näringslivet skulle en tredje gång göra en kraftsamling för
att försöka driva fram kommersiell television med bildandet av ”TVfrämjandet” i juni 1962, och som bestod av ”50 ledande svenska företag från
olika näringsgrenar inom industri och handel”. Det var en andra TV-kanal
som man hoppades få koncession till i ”stimulerande konkurrens” med Sveriges Radio (152). I Danmark bröts TV-monopolet 1988 och den andra TVkanalen blev delvis reklamfinansierad. Radio- och TV-propositionen 1966
sopade emellertid bort alla möjligheter till kommersiell television i Sverige
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för lång tid framöver, och det var först med kabellagen vid årsskiftet
1986/87, som Sveriges Radios monopol på radio- och TV-sändningar upphörde. Men under hela 1970-talet och under 80-talet fanns ändå två TVkanaler att välja emellan.
Vid årsskiftet 1988 startar TV 3 sina sändningar via satellit i Kinneviks
och Jan Stenbecks regi, och 1990 startar Nordisk Television satellitkanalen
TV 4 som får koncession 1992, då en Stenbecksdominerad kanal (TV 3) stod
mot en Wallenbergdominerad (TV 4) i ansökan om koncessionen. Efter politiskt ingripande tvingades parterna till förhandlingsbordet av den nytillträdda
regeringen. Resultatet blev en uppgörelse där Stenbeck fick köpa en aktieandel på 30 % i TV 4 för endast 10 miljoner kronor. TV 4 fick å andra sidan
koncessionen för marksändning (153), monopol på reklam i marknätet och
sin verksamhet reglerad i ett avtal med staten, med en koncessionsavgift som
kontinuerligt ökade med ökade reklamintäkter. Staten tjänade således också
på höga inkomster från TV-reklam, eftersom koncessionen var proportionerligt växande i takt med intäkter från TV-annonsörer under en lång period.
När förhållandet mellan TV 1 och TV 2 skulle bestämmas under ett public service-monopol var det en fråga för politiska beslut. Lösningen blev
TV 1 och TV 2 i ”stimulerande tävlan”, dvs i intern konkurrens, en formulering som för övrigt inte avskaffades förrän 1/1 1996, som den manifesterades
i omorganisationen av Sveriges Radio och Television detta år. I Rundradioutredningen 1960 (RU 60) lämnade den aktive huvudsekreteraren och statsvetaren Ingemar Lindblad ett alternativ till konkurrens mellan kanalerna i
form av ”geografisk konkurrens”. Inom ramen för detta alternativ skulle
TV 1 och TV 2 endast konkurrera på bästa sändningstid och TV 1 skulle
bestå av Stockholmsproducerade program. TV 2 skulle bestå av program
producerade i Göteborg, Malmö och andra distrikt. Konkurrens och decentralisering sammanföll (154). 1987 skedde en omorganisation av Sveriges
Radio då TV-produktionen organiserades på ett liknande sätt. Den Stockholmsbaserade produktionen fördes till Kanal 1, medan distriktens produktion sändes i TV 2 till den gemenligen så kallade ”bonnkanalen” (155). Oavsett om det var en medveten tanke på någon nivå eller inte så påminner lösningen en hel del om Lindblads förslag om ”geografisk konkurrens” 25 år
tidigare.

Rekrytering till TV 2
Inför TV 2-starten 1969 valde Sveriges Radio att nyrekrytera i det närmaste
alla medarbetare som skulle behövas för expansionen. Från budgetåret
1968/69, som var det mest intensiva uppbyggnadsåret, till året därpå ökade
medelantalet anställda med 432 personer, där 260 utgjordes av TV-personal
varav 130 direkta medarbetare på programsidan. Det var den största satsningen dittills på utbildning och rekrytering, och man valde att gå ut i annons
216

och söka efter programmedarbetare till skillnad från förberedelserna inför
TV-starten 1956, då TV-producentgruppen hade handplockats (156). I juni
1968 utsågs Håkan Unsgaard till programchef för TV 1 och Örjan Wallqvist
till motsvarande funktion för TV 2. Per-Martin Hamberg utsågs till chef för
den centrala nyhetsredaktionen. Han hade tidigare också varit chef för Aktuellt och för underhållningen på TV (157). Hamberg hade under en period
varit påtänkt som chefskandidat för TV generellt, men istället utnämndes
Nils-Erik Baehrendz , och Hamberg blev chef för Aktuellt 1965 (158).
Embryot till nyhetsverksamhet utgjordes av filmjournaler som sändes en
gång i veckan från 1954 och med biografens journalfilmer som föregångare.
Unsgaard var den första chefen för en sådan verksamhet, och han avlöstes av
Erik Bergsten, som chef för TV-journalen. 1958 startade Aktuellt med nyhetssändningar som de såg ut i andra länder som förebild, och med Gert
Engström från Expressen som chef. Antalet sändningar utökades från tre till
fem sändningar per vecka 1960, och sedan infördes dagliga sändningar
(159). Engström avlöstes redan samma år i dec 1958 av Åke Söderqvist som
Aktuelltchef. Han hade 1962-63 även varit underhållningschef på TV. Han
efterträddes av utrikesredaktören Bo Isaksson innan Hamberg tog vid. Det
var således ganska god omsättning på cheferna för TV-nyheterna under televisionens första decennium, och även en del utbyte mellan olika genrer och
medier som underhållning och nyheter, tidningar och TV. Det var också
under 1960-talet som TV:s nyheter hade den största publiken. 50 – 60 % av
befolkningen kunde se Aktuellt under enkanalstiden. Trots detta var resurserna begränsade under 1960-talets första år. 1962 hade Aktuellt bara 16
reportrar och arbetsledare, 1968 var antalet medarbetare 38 personer (161).
De flesta hade startat sin journalistiska karriär inom tidningsbranschen av
dessa 38, där endast 4 var kvinnor. 4 hade en akademisk grundexamen, 27
hade studentexamen eller motsvarande, och 7 hade realexamen eller liknande. Medelåldern var 39 år (162).
Annonseringen efter TV-medarbetare skedde i två omgångar, 1967 och
1968, och man fick 2461 svar i sökandet efter TV-producenter och scriptor.
Man sökte folk med viss akademisk erfarenhet, men också en varierad yrkeserfarenhet (163). Bland de sökanden till producenttjänsterna var c:a 30 %
kvinnor. Efter gallring genom formella meriter återstod i 1967 års ansökningsomgång 60 % av männen och 78 % av kvinnorna. Året därpå var motsvarande siffror 41 % resp 48 %, vilket betydde att kvinnorna hade bättre
meriter. Därefter genomförde man 1967 ett psykologiskt test, och därefter
återstod 20 %, eller 231 av de sökande till producenttjänsterna. En grupp
chefer intervjuade slutligen denna grupp, och 53 personer återstod, 41 män
och 12 kvinnor, eller 4,6 % av de sökande, som antogs till producentutbildningen (164). Urvalet skedde av TV:s programdirektör Nils-Erik Baehrendz,
bitr TV-programdirektören Olle Wahlund, chefen för distriktscentralen Håkan Unsgaard, personalutbildningens chef Olle Lindgren och psykolog ÅkeBertil Johansson. TV-chefen Olof Rydbeck instruerade gruppen att inte
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lägga så stor vikt vid specialiserade utbildningar, som vid t ex filmskolor,
utan mer vid samhällsinriktning och ”bredd i intresseinriktningen”. Man
arbetade med en skala där man värderade 6 kriterier: omdömesgrad, skaparanda, bildning, vilja, organisationsförmåga och intryck. Vilja att följa ledningsdirektiv, lojalitet och förmåga att eftersträva objektivitet och att vara
opartisk var exempel på några bedömningspunkter under huvudrubrikerna
ovan (165).
Bland de antagna 1967 och 1968 var 57 av dessa män (79 %) och de
flesta var akademiker med eller utan examen under 35 år. Kvinnornas relativt sett bättre meriter fick inte genomslag i antagningsprocessen, och de
antagna kvinnorna var dessutom relativt sett yngre än de antagna männen (7
kvinnor av 15 under 25 år, 11 män av 57 under 25 år) (166). 25 av de antagna, dvs nära en tredjedel, var män under 35 år med påbörjad akademisk
utbildning, men 18 hade en akademisk examen, vilket innebar att 43 manliga
akademiker antogs till producentutbildningen. Mellan 5 och 7,5 % av de
sökande totalt sett i dessa grupper anställdes, men enbart mellan 1,2 och
4,5 % av kvinnorna i motsvarande grupp av sökande. Däremot anställdes
relativt sett fler kvinnor med studentexamen eller kortare utbildning under
25 år, c:a 7,5 %. De kvinnliga sökandens akademiska meriter värderades
således mindre vad gällde en förmodad duglighet att arbeta som TVproducent. För män ökade en akademisk examen möjligheten, för kvinnor
minskade möjligheten istället jämfört med andra grupper som antogs. Endast
2 kvinnor antogs med akademisk examen över 26 år bland 192 sökande i
denna grupp (c:a 1,04 %) mot 18 av männen i motsvarande grupp bland 250
(7,2 %). Stockholmsdominansen var också en del högre bland de antagna i
jämförelse med deras andel av de sökande, 72,2 % av de antagna var från
Stockholm men var bara 66, 9 % av de sökande. Göteborg och Malmö var
bosättningsort för c:a 21 % av både antagna och sökanden, medan det övriga
landet var underrepresenterat, 11,6 % av de sökande bodde på annan ort,
men bara 6,9 % antogs (167).
Bland de antagna männen var dominerande yrkesbakgrund erfarenhet från
verbala, visuella eller pedagogiska yrken, vilket 41 av de antagna männen
hade. Nästan hälften av kvinnorna, sju personer, hade också en yrkesbakgrund med verbal inriktning, men fyra hade ett kontorsyrke bakom sig
och två ett pedagogiskt. Totalt sett antogs c:a 3,8 % av de män som sökte,
och 2,3 % av kvinnliga sökande. Men det fanns också andra möjligheter att
anställas vid TV under denna expansiva period. Rapport-redaktionen byggdes upp vid sidan av producent- och scriptarekryteringen, och praktikanter
från Journalisthögskolan kunde anställas senare, kanske först på vikariat. Av
de 24 som antogs till scriptautbildningarna, alla kvinnor, hade 1993, enligt
Engblom, 2/3 blivit producent, reporter eller chef. Två arbetade kvar som
scripta och sex hade slutat (168).
Engbloms uppföljning av de 72 kursdeltagarna, 48 producenter och 24
scriptor, visade att 56 var anställda fem år senare, och ytterligare fem år se218

nare, 1978, var 57 anställda. Ökningen med en person kan innebära en återanställning eller en tillfällig frånvaro fem år tidigare. 20 år efter rekryteringsoch utbildningstillfället, 1988, var 48 kvar och ytterligare fem år senare,
1993, återstod drygt hälften, 38 av de 72 kursdeltagarna. Ett femtontal deltagare lämnade således företaget ganska snart eller fick inte sina förordnanden
förlängda efter praktikperioden. Av de 38 i producent- och scriptagruppen
hade ungefär 18 samma arbetsuppgifter 1993 som 1973, oftast som producent. 8 av de 72 antagna gick sedan vidare till chefsbefattningar på kanallednings- eller avdelningsnivå, varav 2 kvinnor, som båda började som scriptor
(169).
Under femårsperioden 1965-70 anställdes totalt 1400 personer vid Sveriges Radio. Sveriges Radios interna utbildningar vid denna tid, bl a en påkostad, längre redigerarutbildning, och en avancerad scenografutbildning,
gav också möjlighet för personal att kvalificera sig, och många blev också i
den här gruppen producenter och fick ledande befattningar, enligt en från
den här tiden intern källa (170).
Man kan sammanfattningsvis konstatera att vägen till ett arbete inom TV,
och som TV-producent, under monopolets tid gått via olika rekryteringsvägar. Lars-Åke Engblom inleder med hallåproven under Radiotjänsts första
tid och de krav som var förenade med antagningen, krav på dialektfrihet,
kunnighet i tre språk o s v som gjorde att endast en mindre del av svenska
folket kunde komma ifråga. Rekryteringen av hallåmän och programpresentatörer sker på ett liknande sätt idag, skriver Engblom, och tar några
exempel från 1980- och 90-talet, även om utbildningskraven motsvaras av så
många fler idag. De stora rekryteringstillfällena i övrigt har varit när stora
satsningar, program och redaktioner, radio- och TV-kanaler startat. För att
nämna några exempel, program som Dagens Eko eller Rapport, radions P2,
TV 2-starten 1969, lokalradion i slutet av 1970-talet, och efter att monopolet brutits, TV 4, och i produktionsbolag som expanderat. Under slutet av
1960-talet och under 1970-talet fanns flera sådana större tillfällen med t ex
TV 2 och lokalradion, men 70-talet skulle också föra med sig ekonomiska
problem, svångremspolitik och anställningsstopp. Ändå blev antalet anställda 1980 den högsta siffran någonsin. Sedan dess har pendeln svängt.
Medelantalet anställda minskade från 7347 budgetåret 1979/80 till 5703 år
1996, vilket innebar en minskning med 1644 personer, dvs 22 % (171). Å
andra sidan har en alternativ arbetsmarknad växt fram sedan 1987, med ett
antal svenskspråkiga kanaler, som är kommersiellt finansierade, och en
marknad för produktionsbolag, som kan vända sig till ett antal kanaler med
sina förslag till produktioner. En rekryteringsväg idag är mycket troligt
vägen att komma via ett produktionsbolag eller som frilans, och stanna
längre eller kortare tid på en kanal. Att starta ett eget bolag eller börja frilansa efter att ha varit fast anställd är också ett alternativ som några har valt.
Ett rekryteringstillfälle under 1990-talets sista år har varit nyhetsredaktionen
för digital-TV inom Sveriges Television. Inför kanalstarten 1969 rekrytera219

des medarbetare till TV 2:s nyhetsmagasin Rapport. Riksdagen hade föreskrivit att programmet skulle vara av kommenterande karaktär med både
inrikes och utrikes kommentarer. Den ”traditionella” nyhetsförmedlingen
skulle skötas av en gemensam centralredaktion som skulle svara för ”TVNytt” i båda kanalerna (172).Oloph Hansson utnämndes till chef för Rapport-redaktionen, och 18 redaktionella medarbetare anställdes: 3 redaktionssekreterare och 15 reportrar, där 8 kom från Dagens Eko, 4 från Aktuellt och
övriga från Aftonbladet, Svenska Dagbladet och nyhetsbyrån FLT. De tre
redaktionssekreterarna var alla män, och bland de 15 reportrarna fanns 4
kvinnor. Flera av de 15 Rapport-reportrarna fick senare höga befattningar i
någon sektor av mediavärlden, Magnus Faxén utnämndes till verkställande
direktör för TV-bolaget i juni 1978, men stannade dock bara tre år, Oloph
Hansson blev chef för TV 2 vid samma tillfälle (173). En annan tidig Rapport-reporter var Christina Jutterström, som skulle komma att besitta flera
ledande positioner i mediabranschen, bl a som chefredaktör för Dagens Nyheter, och som VD för Sveriges Television under sent 1990-tal och tidigt
2000-tal.
I samband med utnämningarna vid TV 2-starten tillämpade man för första
gången en typ av medveten ”balanserad politisk” rekrytering, där det var
tänkt att företrädarens politiska erfarenhet skulle ”vägas upp” av företrädare
med annan politisk hållning. Per-Martin Hamberg anställde tre journalister
med tydlig politisk förankring. Det var de tre s k ”kraftkornen”. Tidningen
Lands chefredaktör Ivan Petersson företrädde en centerpartistisk hållning
(det gröna kornet), högerns förre partisekreterare Sam Nilsson (det blå kornet) och socialdemokratiske statsministerns sekreterare Allan Nilsson (det
röda kornet) anställdes. Sam Nilsson skulle utnämnas till VD för Sveriges
Television den 29 september 1981, där valet stod mellan honom och Oloph
Hansson, som var socialdemokrat. Styrelsens borgerliga kandidater förespråkade Nilsson, medan socialdemokraterna valde Hansson, med ett undantag. Resultatet blev till Sam Nilssons favör (174). Detta är ett exempel på en
politiskt betingad rekrytering som fick konsekvenser på högsta ledningsnivå.
Ett exempel på hur en person som rekryteras, själv kan komma att sätta
rekrytering i system är Lars-Gunnar Björklund, och hans ”radio- och TVskola”. Lennart Hyland anställdes som extra tjänsteman 1945 och genomförde som Radiosportens chef ett rekryteringsprojekt, där sportkommentatorer söktes inför fotbolls-VM 1958. Av 400 sökande kallades 14 till mikrofonprov, där de bl a fick referera en allsvensk fotbollsmatch och förhördes
om sina kunskaper. En av dem som valdes ut var Lars-Gunnar Björklund.
Som ansvarig för radions och televisionens gemensamma sportredaktion i
Göteborg startade Björklund bl a Tipsextra, och annonserade i mars 1969
efter sportjournalister som kunde bevaka idrottsevenemang i Västsverige
(175). Björklund använde ett liknande förfaringssätt som Hyland tidigare
gjort. Bland 170 ansökningar valdes 24 ut till en testomgång med följande
moment: (1) direktreferat av fotbollsmatch, (2) uppföljningsintervju efter
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matchen, (3) manus till och uppläsning av ett tvåminuters efterhandsreferat
efter matchen. Fem av de sökande togs ut, varav två senare blev fast anställda. Björklund fortsatte att värva medarbetare på detta sätt, flera blev
sportjournalister, sportchefer eller övergick till annan produktion eller genre.
Ingvar Oldsberg och Leif ”Loket” Olsson har senare blivit mest kända som
programledare för underhållningsprogram (176). De som antogs vidareutbildades också inom redaktionen genom att hållas sysselsatta, undervisas och
kritiseras i ett slags ”mentors-system”. Så sent som hösten 1995 annonserade
sportredaktionen i Göteborg efter medarbetare, som valdes ut på ett liknande
sätt (177). Sporten som genre gjorde att detta var en rekryteringsväg som
var stängd för kvinnor under lång tid, och det var först under 1980-talet som
kvinnliga sportjournalister kommenterade sporthändelser i TV.
Vid sidan av de större producentutbildningarna innebar scriptautbildningen inför TV 2-starten och redigerar- och scenografutbildningen på 1960-talet
en möjlighet till en TV- eller radiokarriär, som tidigare beskrivits. Lars-Åke
Engblom nämner också vägen till anställning via tillfälliga anställningar och
uppdrag. Det blev vanligt i 1970-talets början, eftersom programavdelningar
tilläts engagera frilansare utöver programbudgeten. Lagen om anställningsskydd (LAS, 1974) och Medbestämmandelagen (MBL, 1977) hade båda
konsekvenser för Sveriges Radio. Enligt LAS skulle huvudregeln vid anställning vara tillsvidare- eller fast anställning och tidsbegränsade anställningar skulle vara undantag. Från slutet av 1960-talet tog man emot ett 50-tal
praktikanter om året från journalisthögskolorna i Göteborg och Malmö.
Engbloms uppföljning visar att lite mindre än hälften fick fast anställning
(32 av 82) och att större delen var anställda av dem också 25 år senare (28 av
82 i juni 1997) (178). Totalt återfanns 39 av praktikanterna i någon av personalkatalogerna 1977 och 1997. En tänkbar förklaring till att några praktikanter inte fanns i 1977 års katalog, men 1997, kan vara att några blivit tidningsjournalister som sedan rekryterats till televisionen.
Frilansverksamhet har förekommit länge och är inte bara en produkt av
1990-talets utveckling till ett blandsystem med kommersiell konkurrens och
alternativa arbetsmarknader. När LAS kom 1974 sade många frilansmedarbetare upp sig, andra hamnade på förturslistor för fast anställning, en del
bildade produktionsbolag tillsammans med andra, en verksamhet som SIFklubben reagerade mot och kallade ”grå firmor”. Fler frilansare fastanställdes därmed. Medbestämmandelagen 1977 innebar också att förhandlingsplikt kom att gälla vid chefstillsättningar, men besluten skedde oftast i enlighet med bolagens vilja. 1974 års radioutredning hade betonat att frilansare
skulle ges bättre möjligheter att producera program som fria kulturutövare,
men företaget menade att detta var på kontrakurs med LAS (179).
Personalstyrkan fortsatte att växa under 1970-talet med i genomsnitt 200
per år trots anställningsstopp. Sveriges Radio fortsatte att expandera sin
verksamhet bl a till följd av riksdagens beslut 9 april 1975 att etablera Sveriges Lokalradio AB (LRAB). I oktober 1975 utlystes 24 lokalradiochefstjäns221

ter, som lockade 165 sökande, inom SR-koncernen 59 män och 4 kvinnor
(180). Merparten av de sökande, 124 personer, var reportrar, producenter
eller arbetsledare inom medier. Vintern 1975 skedde urvalsprocessen i tre
steg, bedömning av formella meriter, intervju och urvalskonferenser. Man
bestämde också en förordnandetid på 5 år. 21 män utnämndes och 4 kvinnor
till de 24 chefsposterna inom LRAB. 11 av de rekryterade var arbetsledare i
mediebranschen när de utnämndes, och 23 av 24 hade tidningserfarenhet.
Bland de 43 sökande som var arbetsledare inom medier anställdes således
c:a 25 % av dessa. 13 av de utnämnda cheferna arbetade redan inom Sveriges Radio och medelåldern var 41 år. 4 av de nya lokalradiocheferna hade en
akademisk grundexamen, 13 student- och/eller journalistexamen och 7, dvs
25%, hade realexamen, folkhögskola eller liknande som utbildningsbakgrund. En manlig journalist utan universitetsexamen, som börjat arbeta direkt efter journalist- eller studentexamen var alltså den typiske lokalradiochefen (181).
Som en konsekvens av TV 2:s expansion och lokalradions tillkomst, men
också p g a den omorganisation som beslutades av riksdagen 1978 om en
klyvning av bolaget i moderbolag och dotterbolag, kom över 100 programchefer att tillsättas under 1970-talet. Sveriges Radio AB var moderbolaget
överordnat fyra programproducerande dotterbolag: Sveriges Television AB
med kanalerna TV 1 och TV 2, Riksradion, Lokalradion och en distriktsorganisation. Verksamheten delades i tio radio- och tv-distrikt och tio nyinrättade distriktschefstjänster ökade antalet chefer ytterligare. Engblom värderar
13 program- och redaktionschefsutnämningar som gjordes i Stockholm våren 1979 och de tio distriktschefstjänsterna och konstaterar att i stort sett alla
rekryterades internt. Endast TV 2:s barnprogramchef hämtades utifrån, och
de allra flesta hade dessutom redan chefsbefattningar i företaget. C:a 20 %
var kvinnor. Vad gäller formell utbildning fanns bland de 13 cheferna i
Stockholm 5 med akademisk grundexamen eller med högre examen, 4 hade
student- eller journalistexamen och 2 folkskollärarexamen, 1 hade enbart
realexamen eller folkskola. Bland distriktscheferna fanns 2 med högre akademisk examen, 2 med akademisk grundexamen, 2 hade folkskollärarexamen och 4 realexamen eller folkhögskola som utbildningsbakgrund (182).
Sammanfattningsvis, efter nära 50 år av rekrytering, där några tillfällen
framstår som rekryteringstillfällen i större skala, så hade rekryteringspolicyn
rört sig bort från uteslutande manliga akademiker med universitetsexamen
som programmedarbetare till rekryteringstillfällen, där utbildningsbakgrunderna varierade, och där en del av de rekryterade cheferna inte ens hade vad
som motsvarade studentexamen. Med detta så fanns också ett utrymme för
personer med andra sociala, inherenta egenskaper än ”man från högre medelklass eller liknande och med universitetsexamen” att vinna inträde, t ex
kvinnor och personer med annat socialt ursprung.
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KAPITEL 6. NÅGRA EXEMPEL PÅ
GENREUTVECKLING UNDER PUBLIC
SERVICE OCH KOMMERSIELLA
VILLKOR

Den första delen av detta kapitel behandlar en diskussion som finns återgiven i flera volymer av Stiftelsen Etermedier i Sveriges historiska forskningsprogram om svensk public service-radio och TV. Nedan återges särskilt diskussionen i Furhammar 1995, och delvis Thurén 1997 (1). I slutet av 60-talet
och i början av 70-talet expanderade svenska etermedier, TV 2 startade 1969
och en helt ny kanal byggdes upp, färg-TV infördes och ett nytt TV-hus
byggdes också på Gärdet i Stockholm. Samtidigt började politiska krav att
resas på en ”översynsutredning” (ÖSUT), som skulle utvärdera ekonomiskt
vad som kunde göras för att rationalisera. Antalet anställda fortsatte emellertid att öka, och i slutet av 60-talet rekryterades en mängd programmedarbetare till den nya kanalen, bl a producenter, vid två större rekryteringstillfällen
(2). Samtidigt gjordes experiment med nya former av organisation inom
televisionen. Detta skedde också i samband med att två nya chefer för kanalerna tillsattes för respektive kanal, Örjan Wallqvist och Håkan Unsgaard.
Det fanns en kritisk debatt om vänstervridning inom Sveriges Radio och
Television, och reaktionerna kunde bli häftiga, bl a genom mediadebatt,
anmälningar och fällningar av program i Radionämnden. Två sådana exempel framstår som särskilt tydliga.
Har du hört vad som hänt? var en uppsättning från Fria Proteatern som sändes i september 1971, och som behandlade arbetsmarknadsfrågor i en kritisk
ton. Arbetarrörelsen kritiserades i satirisk form, särskilt i en omdebatterad
scen, för att vara i nära samarbete med politisk makt och kapital. Slutsatsen i
Radionämnden blev att programmet stred både mot radiolagen och Sveriges
Radio’s avtal med staten, och inte borde ha sänts p g a bristande saklighet.
Från socialism till ökad jämlikhet var en serie sänd i åtta halvtimmesavsnitt
hösten 1971, och som skildrade den svenska arbetarrörelsens historia från
1800-talet och framåt ur ett marxistiskt perspektiv. TV 2:s chef Håkan Unsgaard presenterade själv serien och ville pröva yttrandefrihetens gränser.
Radionämnden fällde programmet, som ansågs brista i både saklighet och
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opartiskhet. Båda programmen finns beskrivna i Thurén 1997, och berörs
också i Furhammar 1995.
Detta kapitel inleds med en kort återgivning av den svenska situationen under tidigt 70-tal, som den beskrivs av Furhammar 1995, och fortsätter med
en beskrivning av utvecklingen av amerikansk dokumentär under 60-talet,
som den beskrivs av Curtin 1992/1994 i artikeln ”The discourse of ”Scientific Anti-communism” in the ”Golden Age” of documentary” . I båda fallen
har organisation, rekrytering och policy starka effekter på utbudet (3). I Richard Campbells artikel ”Securing the middle ground. Reporter formulas in
60 minutes” beskrivs utvecklingen av den undersökande TV-journalistiken
som TV-genre i USA med ”60 Minutes” som utvecklades till en publiksuccé
under 1970-talets mitt, bl a genom att låna drag från fiktionens berättartekniker, t ex detektivberättelsen (4). Både den amerikanska dokumentären och
”60 Minutes” utvecklade narrativa drag som tidigare varit mindre uttalade.
Detta kapitel avslutas med en genomgång av svensk TV-teaters repertoar
från mitten av 1950-talet till slutet av 1970-talet. Ett tydligt skifte sker strax
efter mitten av 60-talet och repertoaren blir alltmer dominerad av svenska,
samtida författare i båda kanalerna från att tidigare i större utsträckning ha
varit ”översättningar” från europeiska pjäser eller klassiker. Den svenska
TV-dramatiken för TV utvecklas och en grupp svenska, yngre TVdramatiker etablerar sig. Ett antal av dem ska sätta sin prägel på svensk seriedramatik i flera decennier framåt, t ex Bengt Bratt, Lars Molin eller Carin
Mannheimer. De amerikanska exemplen visar hur narrativa strategier i dokumentär och journalistik utvecklas, medan det svenska TV-dramat snarare
är ett exempel på det omvända, samhällsdebatt, sociala och politiska frågor
präglar svensk TV-dramatik i allt högre utsträckning, och finns också med
som en medveten policy, uttryckt i årsboken för Sveriges Radio under sent
60-tal.

Svensk dokumentär
Leif Furhammar skriver om dokumentären i skiftet mellan 60- och 70-tal:
”Tiden kring decennieskiftet var den orädda samhällskritikens bästa tid i TV,
en tid då undersökande journalistik blev en samhällsfaktor att räkna med. Det
var också den tid då den svenska arbetarklassen, dess tankar om samhället,
dess existens och arbetsförhållanden blev någorlunda synliga i televisionen.
Det var den tid då TV gjorde svenska folket medvetet om miljöhot, befolkningsexplosion och befrielserörelser. Det var den tid när den svenska televisionen sökte sig längre ut i världen än någonsin förr och gav inblickar i dolda
politiska skeenden där ingen TV tidigare släppts in. Det var den tid då Sveriges TV hörde till världens mest respekterade nyhetskällor. Det var den tid då
televisionen vågade ta risker och ställning. På sätt och vis innebar de första
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åren av sjuttiotalet kulmen – men också slutet – på TV:s bästa tid i Sverige”.
(Furhammar 1995, s 118-19)

Håkan Unsgaard och Örjan Wallqvist, nyutnämnda chefer för TV 1 respektive det nystartade TV 2, definierades båda som kanalchefer med en politisk
hållning åt vänster, gjorde båda organisatoriska förändringar av den interna
organisationen för sina kanaler. Unsgaard fick med sig de flesta av TV0:s
producenter, och TV 1 uppfattades som mer konventionellt i sitt programutbud än det nya TV 2. Nyhetsmagasinet Aktuellt fortsatte och också några
journalistiska magasin, som inrikes- och utrikesmagasinen Fokus, Panorama
och det medicinska magasinet Ronden. I nöjesutbudet var Lennart Hyland
portalfigur. Men en betydelsefull, organisatorisk förändring var att redaktionella avdelningar till en början inte fanns, och produktionen skedde istället i projektgrupper med eget budgetansvar och som varade längre eller kortare tid (5).
Wallqvist å sin sida gav TV 2 en organisation med kollektivt präglat
medinflytande och en beslutsdemokrati i tidens anda utöver traditionell hierarkisk beslutsgång, med bl a stormöten. Kanalens anställda samlades, och
programförslagen granskades i beredningsgrupper som tillsattes genom val
bland medarbetarna. Detta fick till följd en producentstyrning av kollektivt
slag med en hög grad av makt för producentkollektivet i beredningsgruppen,
men inte nödvändigtvis för den enskilde producenten, vars programförslag
måste underkastas gruppens bedömning (6). Enligt Furhammar, som då var
en av dokumentärproducenterna, ledde detta till att kanalledningen förlorade
det programpolitiska initiativet till producenterna. Detta i sin tur ledde till en
slags politisk ”överhettning”, en vindkantring åt vänsterhållet, som några år
efter TV 2:s start bl a ledde till organisatorisk isolering av några producenter
som politiskt var de mest engagerade i ”de elvas karantän”. Denna producentgrupp fick emellertid fortsätta att producera program, de hade pekats ut,
men bestraffades inte ekonomiskt (7).
Det kan finnas en del problem med den här typen av återblickar där en
analytiker av organisatoriska åtgärder själv personligen var involverad och
deltagare, men det råder ingen tvekan om att demokratiseringsprocessen var
en produkt av tidsandan och det tidiga 70-talet, och att detta fick konsekvenser för verksamheten. Man gjorde ett demokratiskt experiment och experimenterade med andra former än traditionell hierarki. Effekterna blev, enligt
Furhammar, motsättningar och splittring: ”Den ursprungliga så medryckande
gemenskapsstämningen hade på några år hunnit förvandlas till en ganska
giftig atmosfär som präglades av depressivitet, missmod, misstänksamhet
och interna slitningar, och de elvas isolering gjorde inte den kreativa situationen gynnsammare. Efter 1976 var TV 2 inte längre någon stimulerande
arbetsplats" (Furhammar 1995, s 128)
Om 60-talet var resursernas decennium, åtminstone för dokumentären enligt Furhammar, så förändrades den ekonomiska situationen under 70-talet.
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Riksdagsbeslut några år senare skulle ändå tas om ytterligare expansion, av
bl a lokalradion, och en mängd nya chefer utnämndes också under 1970talets sista år. Vid decennieskiftet 1980 var antalet anställda den högsta siffran någonsin: 7347 personer. Fram till 1996 hade utvecklingen gått åt andra
hållet och antalet anställda hade minskat till strax över 5700 (8). Furhammar
skriver:
”Det började blåsa snålt och kallt kring televisionen. Den finansiella situationen blev från 1974 kärvare och kärvare. Verksamheten började mer och
mer redaktionaliseras och magasineras, fler och fler producenter försvann in i
olika sorters kollektiva anonymiteter. Dokumentärfilmsutbudet, som varit
själva ryggraden i utbudet, blev tunnare och tunnare. Istället blev studiosamtalet den karaktäristiska och kostnadsbesparande formen för samhällsspegling” (s 128-29)

Narrativa strategier i amerikansk dokumentär och TVjournalistik
Dokumentärfilm har alltid kunnat användas för politiska, propagandistiska,
nationalistiska, sociala etc syften, och välkända är t ex Leni Riefenstahl’s
pronazistiska dokumentärer, t ex Viljans triumf från 1934 i Tyskland under
nazismen och filmer från olympiaden i Berlin 1936 (9). Men för att illustrera
med ett motsatt perspektiv till ”vänstervridningen” inom svensk dokumentär
under slutet av 60-talet och 70-talet som den beskrivs av Furhammar, kan ett
exempel ges från USA. Michael Curtin beskriver i artikeln ”The Discourse
of ”Scientific Anti-communism” in the ”Golden Age” of Documentary” hur
dokumentären också i USA fick ett uppsving under slutet av 1950-talet och
1960-talets början . Mellan 1960 och 1964 producerades och sändes fler
dokumentärer under bästa sändningstid än under någon annan period och
1962 producerade de tre dominerande networks CBS, NBC och ABC inte
mindre än 387 dokumentärer. Samma år gick sex längre dokumentärserier.
Ett dominerande tema i många av dessa dokumentärer var kampen mellan
Öst- och Västblocken, mellan totalitarism och demokrati och mellan kapitalism och kommunism (10). 1961 lanserade exempelvis ABC sin Bell & Howell Close-Up i 18 program, där 6 av titlarna explicit behandlade den politiska klyftan mellan öst och väst, ”Ninety Miles to Communism” var t ex ett
program om Kuba och sändes 18 april 1961 och ”The Red and the Black”
handlade om hotet från kommunismen i Afrika. ”Troubled Land” beskrev
bonderevolten i nordvästra Brasilien (11). Detta var alltså året innan Kubakrisen och ett par år innan USA’s upptrappning av kriget i Vietnam.
Både NBC och CBS lanserade liknande serier med en liknande tematik
under samma period, NBC White Papers och CBS Reports. Hälften av de 20
programmen i NBC:s White Papers-serie kretsade kring kommunisthotet i
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världen. Det kalla kriget är en röd tråd som löper genom serien. I serien CBS
Reports är utlandspolitiken mindre accentuerad, och därför är hotet från
kommunismen mindre uttalat, men i ett program om överbefolkning i Indien
hänvisas exempelvis till risken för ett kommunistiskt maktövertagande som
ett tänkbart hot. CBS Reports löpte under ganska lång tid, med 96 program
från premiären den 27 okt 1959 till juni 1964. Curtin skattar att 36 av dessa
hade en tematik som direkt hade att göra med kampen mellan supermakterna
USA och Sovjet, medan ytterligare 16 hade denna som en undertext (12).
På CBS gjorde man publikundersökningar, och i en undersökning 1957
som besvarades av 2500 vuxna visade att publiken fann att CBS’ dokumentärer dittills var för faktaredovisande, med för många ämnen, för mycket
speakertext och för lite action. De mest tillfredsställande dokumentärerna i
undersökningen var de med en stark centralfigur, en definitiv inramning och
ett enhetligt tema (13). 1959 beslutade man inom CBS att inrikta sig på en
större marknadsmässighet vad gällde dokumentärerna, och chefen för public
affairs-enheten Irving Gitlin hade mandat att utveckla program med ”försäljningspotenital”. Huvudsponsorn till ABC:s Close Up-serie, kameratillverkaren Bell & Howell, hade också krav på större underhållningsvärde med en
högre grad av ”showmanship” och lite mindre av ”newsmanship”. Man uttryckte på ledningsnivån ambitionen att dokumentären borde kunna konkurrera med underhållningen om publiken (14).
Denna ambition manifesterade sig i tillsättningen av John Secondari som
chef för ABC:s dokumentärfilmsektion. Secondari hade fyra romaner på sin
meritlista, och ett Hollywoodmanus till filmen ”Three Coins in the
Fountain”. Secondari vann en Emmy 1963 och utnämndes till Television
Writer of the Year för sina dokumentära dramatiseringar av Columbus upptäcktsresor och skrivandet av Oavhängighetsförklaringen (15):
Under tidigt 1960-tal hade alltså narrationen, snarare än den journalistiska
strukturen, blivit det utmärkande draget i amerikansk dokumentär, och det
blev också producenternas motto. Dokumentären utvecklades således från en
retorisk-didaktisk ansats till en narrativ, påminnande om berättelsestrukturen hos fiktion, och det fanns anledning att anta att detta var en medveten
policy på högre chefsnivåer. Genom rekrytering av en chef med en viss typ
av bakgrund så lyckades man maximera ansträngningarna och uppmärksamheten kring dokumentären till en publik genre. Men den kvantitativa översikten ovan visar att man programmatiskt förmedlade politiska budskap om
positionerna i ”det kalla kriget”. Curtin sammanfattar:
”Therefore, by the dawn of the documentary’s ”Golden Age”, narrative considerations had risen to the fore at all three networks, with Friendly in charge
at CBS Reports, Secondari at ABC, and Gitlin at NBC. With documentary
producers more sensitive to considerations of narrative, it follows that many
of them sought to construct programs that revolved around a clearly defined
conflict. As a result, the clash between East and West structures many of
these programs” (Curtin 1992/1994, s 54)
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Curtin presenterar också begreppet ”den vetenskapliga anti-kommunismens
diskurs” för att beskriva den kombination av politiska tendenser, teknologioptimism och yrkesideologisk utveckling som satte sin prägel på amerikansk
dokumentär vid den här tiden:
”During the early 1960s, the network documentary presented itself as the unprejudiced examination of objective reality. Like social scientists, documentary journalists argued that the subject of their research was knowable
through a series of procedures that were largely value free and subject to independent validation (…) In addition, both groups promoted the notion that
technology, in hands of experts, was capable of rendering accurate representation of social reality. While economists drew on the powers of the computer
in order to profile and analyze aggregate commercial data, the journalist drew
on the technology of sound and light recording in order to profile and analyze
issues of social conflict or concern. In essence, the television journalists, like
the social scientists, operated according to certain codes of professional expertise. Moreover, the television networks mobilized this professionalism toward practical ends” (Curtin s 58)

Curtin hänvisar också till, liksom andra författare som Erik Barnouw och
Raymond E Carroll, att orsaken inte går att söka enbart i ekonomiska termer
som marknadskrafter utan att en stark bakomliggande drivkraft var politisk
(16). Både Barnouw och Curtin hänvisar till att networks hade haft problem
med skandaler, bl a frågesportprogrammen, där fusk och uppgjorda tävlingar
hade avslöjats. Networks sökte en ny legitimitet för att reparera skamfilade
rykten, och den ”objektiva”, professionellt producerade dokumentären var en
lösning, i synnerhet som nya tekniker, som Bell & Howell’s mer lätthanterliga kamera, gav nya möjligheter att söka miljöer och filma, dvs ”dokumentera” på platser och i situationer där detta inte tidigare varit möjligt (17). Den
sanna historien dokumenterad precis när den hände blev ett credo inte bara
inomkollegialt och i förhållande till publiken, utan var också tilltalande för
den politiska makten. Curtin går ett steg längre och menar att den amerikanska dokumentären vid denna tid var resultatet av en maktcirkel av elitpersoner som han t o m namnger och som hade intresse av att föra ut ett budskap eller en ideologi i linje med ”vetenskaplig anti-kommunism”. Curtin
skriver:
”The network documentary genre was explicitly endorsed by a coalition of
elites who would come to associate themselves with the foreign policy objectives of the New Frontier. Included among this circle of boosters were president John F Kennedy; Newton Minow, chairman of the Federal Communications Commission; Edward R Murrow; head of US Information Agency ;
Charles Percy, chairman of Bell & Howell and head of the 1960 Republican
platform Committee; and David Sarnoff, chairman of the Radio Corporation
of America. Just as these leaders embraced the principles of internationalism
and corporate liberalism, so too did they endorse the network documentary.
Documentary was envisioned by these leaders as a vital link in their effort to
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build broad public support for key policies of the New Frontier” (Curtin s 59)
(18)

Detta lanseras som en hypotes av Curtin utan hänvisningar till källmaterial
eller andra empiriska belägg. Curtin hänvisar till den växande amerikanska
hegemonin efter andra världskriget, ekonomiska intressen i Europa och på
andra kontinenter, kapprustningen mellan USA och Sovjet och den rymdteknologiska tävlan mellan de två supermakterna om framsteg i rymden, där
Sovjet genom uppskjutningen av Sputnik 1957 hade ett försprång och där
USA 1969 triumferade genom landstigningen på månen. Men Sovjets försprång under tidigt 1960-tal hade militära undertoner av hot. Kunde man
skicka kosmonauter i en bana runt jorden, kunde man också skicka missiler
riktade mot amerikanska mål på den egna kontinenten (19).
Sådana överbestämda politiska drivkrafter fanns inte i Sverige. Furhammar beskriver istället en mängd dokumentärer från andra länder vid ungefär
samma tid som var förvånansvärt politiskt naiva, ”turistdokumentärer”. Men
detta ändrades på mindre än ett decennium och de dokumentärer som senare
producerades var präglade av en motsatt hållning till ”Den vetenskapliga
anti-kommunismens diskurs”. Det var bl a det första inrikes-reportaget från
Vietnam under Vietnamkriget, program om regnskogar, indianer, Afrika och
svenska biståndsprojekt (LAMCO) m m (20). Det finns anledning att tro att
en del av de dokumentärer som Curtin beskriver ovan exporterades och
kanske också visades i svensk TV, och då säkerligen också i andra länder.
Idag finns en dokumentära satellit-TV-kanaler, bl a Discovery, som når
hundratals länder eller mer, som det skulle kunna finnas anledning att titta
närmare på. Teknologi, krigsdokumentärer, fordon, maskiner och brott kan
dominera en hel del av utbudet idag, vid sidan av en del historia, arkeologi
och vetenskap.

Undersökande TV-journalistik som detektivberättelse
I en annan artikel i samma antologi beskriver Richard Campbell i ”Securing
the Middle Ground: Reporter Formulas in 60 Minutes” ett av den amerikanska televisionens flaggskepp, det långlivade, CBS-producerade ”60 Minutes”, som introducerades redan 1968. Skapare till programmet och den
exekutive producenten Don Hewlitt beskrev formeln för ”60 Minutes” på
följande sätt i en intervju:
”Documentaries were getting the same rating whether they were ABC, CBS
or NBC (…) the same 15 to 20 percent share of the audience. I said to myself, ”I’ll bet if we made it multisubject and we made it personal journalism –
instead of dealing with issues we told stories; if we packaged reality as well
as Hollywood packaged fiction, I’ll bet we could double the rating” (21 ).
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”60 Minutes” med stjärnreportrarna Mike Wallace och Dan Rather, som kom
direkt från Watergate-skandalen, blev en publiksuccé när den började sändas
på söndagseftermiddagarna motprogrammerade av fotboll och barnprogram
på de andra networks kanaler under 1973/74. Campbell tolkar formeln i ett
myt-perspektiv och beskriver reportern som en detektiv, utrustad med detektivgenrens attribut, som trenchcoat, och med samma problemlösande förmåga. Uppbyggnaden av reportagen är också konstruerade enligt en formel,
enligt Campbell, som liknar detektivgenren med följande element (1) introduktion till ”brottet” av ”detektiven”, (2) rekonstruktion av ”brottsplatsen”,
(3) konfrontation med skurkar och vittnen, och (4) förklaring av lösningen
och/eller upplösning. Tre generella konflikter organiserar berättelsen/reportagen: individen mot institutionen, ärlighet mot bedrägeri och
trygghet/säkerhet mot fara.
Även episodernas titlar alluderade till detektivhistorien när 60 Minutes
slog igenom under 70-talets mitt, med titlar som ”Land Fraud and Murder”
(3/12 –75) , ”Warning: May be Fatal” (12/14-75) om förgiftningsrisk av
kemifabriksarbetare. ”The Mystery in Building 213” (20/7-75) handlade om
spionsatelliter, CIA och nationell säkerhet (22).
En annan aspekt av den undersökande reporterns funktion kan vara analytikern, eller turisten, i ”60 Minutes”, enligt Campbell. Med reportern som
analytiker är formelns beståndsdelar följande: (1) reportern i en roll som
social eller psykologisk analytiker, (2) en personlig stil i rollen som analytiker, och (3) ”behandlingen” av reportagets karaktärer, hjältar eller skurkar,
och (4) reportern i rollen som inkvisitor, som ställer frågor. Den intime, personlige eller auktoritäre analytikern analyserar politiska, ekonomiska eller
kulturella trender i relation till intervjusubjektet, men kan också t ex visas
mer intimt som i artistporträttet ”Lena Horne” (27/12-81), då reportern Ed
Bradley och sångerskan Lena Horne visades gående hand i hand över en
trafikerad New York-gata. En ”date” med den grekiska, dåvarande kulturministern Melina Mercouri (19/9-82) eller en biltur med republikanske presidentkandidaten Ronald Reagan (14/12-75) var andra exempel på den intime,
uppvaktande reportern, som i ett annat sammanhang kan förvandlas till inkvisitorn, där intervjusubjekten konfronteras. Ett exempel från tidigt 1970tal är ”General Ky and Big Minh” (21/10-71), då reportern Mike Wallace
mitt under brinnande Vietnam-krig konfronterade general Ky med frågor om
illojalitet, antidemokrati och bedräglighet. Hade han planer på en statskupp
mot den Sydvietnamesiska regeringen? (23).
Med reportern som turist, däremot, befinner sig reportern (1) i en ny och
främmande omgivning som ett surrogat, och (2) söker efter autencitet, och är
på jakt efter det förgångna, traditionen eller det naturliga, och (3) konfronterar ”skurkar”, som antingen är byråkratier eller det moderna projektet, civilisationen, själv. Den grundläggande konflikten är också mellan tradition och
modernitet, natur och civilisation eller individ och institution. ”Turistorterna” kan vara amerikanska småstäder med en konflikt av något slag, orter där
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amerikanska soldater är lokaliserade eller t ex Paris, där det nya och det
gamla Paris är föremål för reporterns reflektioner, som i ”Paris was yesterday” (22/4-73). Det traditionella kan vara antingen en ursprunglig livsstil
eller Royce Rolls. Reportern som detektiv, analytiker eller turist i mitten av
1970-talet visade sig vara en framgångsformel för amerikansk TVjournalistik (24). Det var också under denna tid som undersökande journalister organiserade sig. 1975 bildades Investigative Reporters and Editors,
IRE, av 120 amerikanska journalister, med systerorganisationer i andra länder, 1989 i Sverige, då Grävande Journalister bildades (IRE Sweden) (25)

Den svenska TV-teaterns utveckling till TV-drama
Den 4 september 1956 startade reguljära TV-sändningar i Sverige efter flera
år av försöksverksamhet. Premiärkvällen sändes bl a en vägledning inför
valet 1956 med titeln ”Tänker ni rösta?” med tre valexperter, fem partiledare
och medverkande artister ur val-revyer. Premiärpjäsen under utbildningsoch övningsåren var ”När man köper julklappar” av Arthur Scnitzler, som
sändes den 17 december 1954 (26). Den första TV-teaterproduktionen med
svenska manus var ”Snaran” av Werner Aspenström, som sändes 13/4 1955.
I slutet av samma år sändes ”Leka med elden”, en pjäs av August Strindberg,
och man hade också regelbundna utsändningar, t ex underhållning, evenemang under c:a 2 år. Bl a sändes den prisbelönade naturdokumentären av
Bertil Danielsson om fåglar, ”Viggen Viggo”. Den 4 november sändes Shakespeare’s ”Hamlet” i regi av Alf Sjöberg, med Edvin Adolphson som Hamlet och Anita Björk som Ofelia (27). Operan ”Amahl och de nattliga besökarna” av Gian Carlo Menotti var skriven direkt för TV och sändes juldagen
1955. Antalet utsändningar utökades successivt, från ett par sändningar per
månad, ofta evenemang som Cirkus Scott, ryttarolympiaden eller statsbesök,
som t ex drottning Elizabeths i juni 1956. Andra sportevenemang som fotboll, handboll, ishockey etc sändes också. Sändningarna ökade till 5-6 sändningar i veckan från oktober 1955, alltså nästan ett år innan reguljära, dagliga sändningar infördes. Regelbundna programserier sändes också under
försöksåren, exempelvis lördagsprogrammet ”Snurran” från 1 okt till 31 dec
1955 och barnprogrammet ”Lördagsträff” för barn omväxlande med barnteater från 14 jan 1956 till 17 mars samma år. Programserien ”Hemma” med
Ria Wägner gick också under våren (28). En av Radiotjänsts egna medarbetare, författaren, kåsören och också radioteaterchef åren 1950-57, Herbert
Grevenius, bidrog med en komedi, ”Frihet är det bästa ting”, sänd 9 februari
1956 i regi av TV-teaterchefen Henrik Dyfverman. Även Lennart Hyland
bidrog under försöksåren med ”TV-karusellen” c:a en gång per månad under
en tid. 10 april samma år sändes första akten ur ”Carmen” direkt från Kungliga teatern, och dramat ”En dörr skall vara öppen eller stängd” av Alfred de
Musset sändes en dryg vecka senare. När reguljära sändningar inletts i sep239

tember 1956 sändes Mozart-operan ”Cosi Fan Tutte” i en utsändning från
Drottningholmsteatern.
Under hösten 1956 gavs bl a Eugene O’Neills ”Sammansvetsade” och
Anton Tjechov’s ”Ett frieri” (29). Följande år 1957 gavs TV-spel som byggde på manus av Hjalmar Bergman, Albert Camus och August Strindberg.
Bland 17 angivna pjäser hade 2 engelskt/amerikansk ursprung, 2 danskt,
3 franskt, 1 tyskt och 9 var av svenska författare. En kvinnlig pjäsförfattare
deltog, Else Fisher, som också bidragit som regissör för andra produktioner
(30). Den fortfarande inte helt rikstäckande TV-publiken kunde av 26 föreställningar följande år 1958 njuta av 7 sånglustspel och operor. Betecknade
som sånglustspel var t ex ”Min syster och jag” av Louis Veneuil och Ralph
Benatzky, och ”Oh, mein papa” av Eric Charell och Jürg Amstein. Operor
som gavs var ”En sällsam historia” av Benjamin Britten, ”Manteln” av Giacomo Puccini, ”Orpheus och Eurydike” av Christopher Willibald Glück,
”Läderlappen” av Johann Strauss d y och ”Milda makter” av Anthony
Hopkins. Eugene O’Neill, August Strindberg och Henrik Ibsen fanns också
representerade detta år (31).
Svenskt TV-drama var under televisionens första år intimt förknippad
med teatern och mindre med filmen och ibland var det fråga om rena överföringar, dock inte under det första TV-året, då tekniken inte var fullt utvecklad. I Anton Tjechov’s ”Svanesång”, som sändes 23/8 1957 tillät OBtekniken att man sände direkt från Södra Teaterns riktiga scen (32). De allra
tidigaste försökssändningarna kunde också vara förknippade med vissa mål.
Hamlet-föreställningen i slutet av 1955 hade exempelvis följande syften:
att pröva vilka resurser som krävdes för en stor studioproduktion
att dra skådespelare till TV-teatern
att visa att TV kunde vara konst (33)
Vissa originalverk skrevs för TV och premiärvisades också i svensk TV som
Birgit Cullbergs prisbelönade balett ”Den elaka drottningen” visad den 22/9
1961, eller Erland Josephsons ”Benjamin” (11/11-60) och ”Generalskan”
(9/9-62) (34). Serieproducerade TV-såpor av amerikansk modell hade således lång väg kvar att vandra innan de nådde svensk television med ”Dallas”
under 1980-talets början och med en vidareutveckling i det sena 1990-talets
snabbproducerade fem-dagar-i-veckan-dramatik.
Den första TV-teaterensemblen sattes samman av åtta skådespelare
1958/59, med bl a Gunnel Broström, Ingvar Kjellson och Aino Taube. Skådespelarna filmade var tredje vecka, och en ny premiär arbetades fram (35).
Ensemblen utökades följande år 1959/60 med bl a Ingrid Thulin, Tor Isedal,
Isa Quensel och John Elfström. Den tredje TV-teater-ensemblen 1960/61
hade bl a Margareta Krook, Åke Grönberg och Per Myrberg bland medarbe240

tarna och den fjärde 1960/61 hade alla medarbetarna utbytta från första och
andra TV-teateråret. Björn Gustafsson, Helena Brodin, Keve Hjelm, Lars
Lind och Halvar Björk var några nya namn i ensemblen. TV-teaterns ensemble förnyades etappvis, och det är lätt att förstå att under enkanalstiden
så var detta ett unikt tillfälle för en skådespelare att göra sig känd för en bred
publik. (36).
Innehållsmässigt fick det brett folkliga stiga åt sidan till förmån för en del
antika klassiker som ”Medea” och ”Antigone” och svenska och utländska
klassiker som August Strindberg, Hjalmar Bergman, Anton Tjechov m fl.
Den svenska TV-dramatiken under tidigt 1960-tal kunde representeras av
moderna klassiker som Federico Garcia Lorca (”Fröken Rosita” 9/12-60),
Eugène Ionesco (”Den skalliga primadonnan” 30/1-59), Luigi Pirandello
(”Sex roller söker en författare” 23/2-62), Noel Coward (”Möblemang i ek”
1/4-63) (37), eller Jean-Paul Sartre, om vars tre timmar långa föreställning
”Smutsiga händer” man skriver i jubileumsboken 1964:
”Sartre’s uppgörelse med kommunismens ändamålen-helgar-medlen-politik
är förvisso en spännande historia. Den kan berättas på kortare tid än tre timmar. Men inte om författaren verkligen ska komma till tals. Vare sig det berodde på en under dödsäsongen ackumulerad teaterhunger eller på föreställningens förtjänster – men publiken satt kvar. Inte alla naturligtvis, men de
allra flesta. En gallupundersökning gav besked om detta” (”TV-teatern Tio
år. En krönika i ord och bild”, 1964, s 148).

Citatet ovan belyser att man under perioden med en enda TV-kanal och under public service-monopolets tid hade en mer ”paternalistisk” eller arrogant
attityd till publiken, eftersom man saknade konkurrenter, och i denna roll
hade TV-teaterchefen, som skrivit citatet ovan, och hans och avdelningens
förda policy ett avgörande inflytande på TV-teaterrepertoarens utformning.
De selektioner och prioriteringar som ägt rum gav ett resultat som gav ”TVscenen” för hela svenska folket som publik i en viss sändningstid per vecka.
Henrik Dyfverman tillhörde den grupp av yngre, manliga akademiker som
rekryterats tämligen tidigt i Radiotjänsts historia, och i egenskap av TVteaterchef kunde han utöva inflytande på den repertoar som skulle ges. Men
det finns också tecken som tyder på att man också i andra nordiska länder
valt att sända ”filmad teater” under en TV-kanals första tid, för att senare,
under 1960-talets slut, övergå till seriedramatik (t ex Danmark, Nielsen
1995, s 35).
Karl-Birger Blomdahl’s opera ”Aniara” baserad på Harry Martinsons
rymdepos med samma namn sändes 23/10 1960, och i en Eurovisionssändning eftersom den hade väckt internationell uppmärksamhet (38). Ett
initiativ kom från Europeiska Radiounionen, vilket innebar att alla TVländer skulle beställa ett originalverk per år av en erkänd dramatiker. Pjäsen
skulle spelas och sändas från ursprungslandet, men nå publiken samtidigt i
alla TV-länder. Terence Rattigan skrev manus till ”Handen på hjärtat” som
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sändes 7/12 1962, och med handlingen förlagd till en TV-studio, där en
skjutjärnsjournalist intervjuar en politiker med ett tvivelaktigt förflutet (39).
Rattigan hade skrivit manus till ytterligare tre pjäser som visats i svensk TV
sedan 1958 (40).
De mest spelade svenska författarna under den första tioårs-perioden är
August Strindberg med 10 pjäser, och med en särskild satsning på tre pjäser
1962, till minne av 50-årsdagen av författarens död (41). Hjalmar Bergman
representeras med 6 pjäser 1957-1962, t ex ”Swedenhielms” som sändes 1/1
1961 (42). Werner Aspenström bidrog med 5 pjäser 1955-1960, och August
Blanche, Herbert Grevenius, Pär Lagerkvist och Vilhelm Moberg bidrog
också med tre pjäser eller fler under den första tioårsperioden, liksom, bland
utländska författare eller dramatiker, Anton Tjechov, Jean-Paul Sartre, den
danske radiodramatikern Lech Fischer, Henrik Ibsen, fransmannen Jean
Anouilh, Eugéne O’Neill och Giacomo Puccini (43). Endast fyra kvinnor har
manus som underlag för svensk TV-dramatik under perioden bland c:a 150
upphovsmän, och endast fyra verk med en ensam kvinnlig författare. Det var
Else Fischer’s ”Porslinsfröken” (13/9-57), Birgit Linton-Malmfors två pjäser
”Välkomstmiddag” (26/1-62) och ”Förlorarna” (30/9-63), samt den engelska
författarinnan Elaine Morgan’s ”Soldaten och kvinnan” (28/12-61), under
perioden fram till 1964 (44).
Henrik Dyfverman skriver i förordet till jubileumsboken:
” ”Ni vet inte hur bra ni har det”, suckar ibland utländska kolleger. ”Ni är ensamma herre på täppan. Ni kan spela det ni har lust med och så länge ni bara
orkar. Publiken sitter där vad ni än har för er och den verkar dessutom vara
kvalitetsmedveten. Ni behöver inte agna så grovt som man måste göra i konkurrens med andra program. Måtte er idyll vara länge." Ja, så kan det låta,
och det ljuder ju som musik” (Tio år…, s 15-6).

Kanske att Strindbergs ”Hemsöborna” i regi av Bengt Lagerkvist med Allan
Edwall, Sif Ruud och Sven Wollter i huvudrollerna var bland de första riktigt stora folkliga succéerna. Serien gick under sju lördagar från mitten av
februari 1966, och rosades också av kritikerna. Under hösten 1965 hade man
satsat på svenska författare, vilket resulterade i pjäser som Victoria
Benedictssons ”Den bergtagna”, Hjalmar Söderbergs ”Aftonstjärnan” och
Hjalmar Bergmans ”Hans nåds testamente” . Bland utländska författare
fanns ett antal europeiska som exempelvis Jean Genet’s ”Jungfruleken”,
Samuel Becketts ”Krapps sista band” eller polacken Slawomir Mrozek’s två
enaktare ”En förtrollad natt” och ”Striptease”. Balett och opera, som Maurice Ravel’s ”Bolero”, program kring Richard Wagner’s ”Ragnarrök” och
tonsättarjubiléer kring t ex Richard Strauss och Jean Sibelius sändes. Jazzkonserter med Duke Ellington och Ella Fitzgerald och underhållningskonserten ”Summertime” med George Gerschwin-melodier var andra program.
Åke Falcks version av Igor Stravinskij’s ”Petrouchka” gavs, liksom Alban
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Berg-operan ”Wozzeck”, som sändes från Västtyskland (45). Idel finkultur
för de svenska TV-tittarna i mitten av 60-talet i den enda TV-kanalen, men
detta skulle snart ändras, när den svenska seriedramatiken tagit form.
Henrik Dyfverman ersattes av Lars Löfgren som chef för TV-teatern. Under spelåret 1966/67 presenterades dramatiseringar av åtta svenska författare,
alla män, som var direkt skrivna för TV. Författarna var Lars Ardelius, Verner Aspenström, Gunnar E Sandström, P C Jersild, Clas Engström, Staffan
Beckman, Lennart F Johansson och Sandro Key-Åberg (46). Sociala frågor
kunde vara tema i pjäserna som abortfrågan eller aga i uppfostran. Man skriver i årsboken: ”En stor del av dessa pjäser företräder en medvetet driven
samhällskritisk linje i TV-teaterns repertoar” (Sveriges Radios Årsbok
1966/1967, s 87).
Bland klassiker dominerade Carl Jonas Love Almqvists ”Drottningens juvelsmycke” som sändes sex torsdagar, och en extrarepris av ”Det går an”
visades med anledning av 100-årsminnet av författarens död. Även Strindberg, Hjalmar Bergman, Tjechov och Ibsen fanns representerade detta år
(47). Utländska författare var exempelvis Brecht-ensemblens ”Mutter Courage”. Moliére’s ”Tartuffe” och ”De löjliga preciöserna”, den sistnämnda en
Göteborgs-produktion, och Shakespeare’s ”Trettondagsafton” sändes, och
också en spionberättelse från krigsårens Sverige, direkt skriven för TV, ”Operation Argus” av Arvid Rundberg och Kjell Forsting (48). Enligt Årsboken
bjöds TV-publiken på ”opera, balett och dans, mimteater, orkesterkonserter,
kammarmusik, solistframträdanden, jazz, musikalisk dokumentation, musikdebatt, folkmusik” (Ibid, s 90).
Folkmusiken hade även tidigare år skildrats i program om spelmän ”genom fortgående filmexpeditioner” runt om i Sverige, och spelåret 1966/67
sändes t ex ”Man med sälgpipa” av Eugen Hällkvist och ”Locklåten och
polskan” av Matts Arnberg och Lars Egler.
Vad sände man då under det internationella orosåret 1968? I Årsboken
skriver man inledningsvis:
”Ett intresse för en samhällskritisk TV-teater och en önskan att utnyttja mediets alla möjligheter till närgången, ”dokumentär” verklighetsskildring har
satt sin prägel på spelårets repertoar” (Sveriges Radios årsbok 1968, s 60)

Lars Ardelius och Bengt Bratt var årets heltidsanställda författare, och Eva
Moberg kontrakterades under året. Bengt Bratts ”Jämsides” handlade om
välfärdssamhället och Ardelius’ ”Rätt man” handlade om ett befordringsärende inom gruvindustrin. Birgitta Stenberg skildrade utstöttas situation i
”Katarina”. En trilogi av samhällskritisk natur av Arnold Wesker beskrivs
som en av årets största satsningar, där man bl a använde journalfilm för att
närma sig dokumentär realism. Eva Mobergs revy ”Proviekationer” beskrevs
också som samhällskritisk. En del experimentell teater visades, där nya
vägar prövades t ex med en del improvisation från en ”lös synopsis”, som i
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Ingemar Leijonborg’s ”ABC” eller i Björn Håkanssons ”I samma rum” med
en ”ungdomlig ensemble” och en debuterande regissör, Per Ragnar (49).
Men de moderna eller äldre klassikerna fanns förstås också med, Racine’s
”Britannicus” visades och Moliére’s ”Lärda fruntimmer”, Strindbergs
”Påsk” och Anhouil’s ”Repetitionen”. Brecht-föreställningen ”Regeln och
undantaget” visades och Tennessee Williams ”Glasmenageriet”, liksom Dario Fo’s ”Den nakne mannen i frack” . Inom det internationella TVsamarbetets ram representerades Sverige av ”Bombi Bitt och jag” av Fritiof
Nilsson Piraten.(50)
I likhet med tidigare år visade man musikteater, balett och dans, mimteater, kammarmusik, orkesterkonserter och solistframträdanden, jazz, reportage, musikdebatt och folkmusik, enligt årsboken. Men särskilt uppmärksammad blev Ingvar Lidholms TV-opera ”Holländarn” i regi av Åke Falck
och byggd på fragment av August Strindberg skrifter. Två betydelsefulla
importer nämns särskilt från BBC: Sandford/Leach’s ”Cathy kom hem” om
bostadslösas situation, och Peter Watkin’s dokumentära rekonstruktion av
det blodiga slaget vid Culloden, då engelska armén mötte den skotska i april
1746 (51).
Vid en första anblick, men utan ett ingående studium, verkar det som om
man har bytt ut en del svenska och internationella klassiker och europeiskt
kvalitetsdrama och satsat mer på samtida dramatiker, kanske med en viss
politisk stämpel, som Berthold Brecht och Dario Fo. Det är också svenska,
samtida författare som skriver om sociala frågor i högre utsträckning än tidigare, och kvinnor bidrar mer än tidigare som författare, t ex Birgitta Stenberg, Eva Moberg och Marie Louise Ramnefalk under detta år. Om vi ser
tillbaka på produktioner före 1965 så fanns tre kvinnliga författare representerade för hela perioden. Det finns nog skäl att säga att det är under 1960talets mitt och senare del och särskilt kring 1968, som den svenska TVteatern genomgår en förändring, där ett nyckelord finns i årsböckerna ”samhällskritisk linje” och där samhällsdebatt kring sociala, politiska och arbetsmarknadsfrågor blir alltmer tematisk för en del av TV-teaterns produktion.

Svenskproducerad fiktion i två kanaler
TV-teatern expanderade och när TV 2 startade 1969 skulle TV-teater, TVfilm och –serier komma att sändas i två kanaler. TV 2 startade dagliga sändningar 5 dec 1969, och en fiktion-enhet producerade barn-, underhållnings-,
teater- och musikprogram (52). Under decenniets sista två veckor 1969 hann
man med att visa Bengt Bratt och Lennart Hjulströms ”Berndt och Anita”,
som var en Göteborgs-produktion, Strindbergs ”Fröken Julie” och Eva Mobergs ”Dom kallas människor”. Under TV 2-teaterns första år 1970 kan man
från repertoaren se exempel på ett stort antal samtida och nyskrivna verk av
en yngre generation av svenska författare och däribland debuterande TV244

dramatiker. ”Motborgarna – ett äventyr” var ett samlingsverk av Susanne
Osten, Sven Wernström, Agneta Pleijel och Ingrid Sjöstrand och sändes 21
januari 1970. Björn Runeborg hade skrivit manus till två pjäser, ”Väckarklockan” som gav 4 mars och ”Lönen” som sändes 1 april. Lars Norén och
Christer Dahl var ansvarig för produktionen ”Belgrove Hotel, Goodbye”,
som sändes 27 maj. Och Bengt Bratt och Per Grevér för Göteborgsföreställningen ”Endräkt” den 14 oktober samma år, och Ingmar Bergman
för ”Reservatet” som sändes 28 oktober. Gideon Wahlbergs folklustspel
”Söderkåkar” i sex delar gavs från den 6 november. Men bland de totalt 17
pjäserna eller seriernas upphovsmän finns endast 3 kvinnliga författare representerade, och det är i samlingsverket nämnt ovan. Man kan också notera
en total brist på klassiska verk och som utländskt författarnamn fanns endast
Samuel Beckett representerad. (53).
Bland TV 1-teaterns 28 stycken samma år är både klassikerna och de utländska författarnamnen fler, även om 17 verk har svenska upphovsmän.
Strindbergs ”Röda rummet” gick i nio avsnitt under våren 1970, och en kriminalpjäs av Folke Mellvig, ”Sonja”, i fem avsnitt under hösten. Dorothy
Parker, Noel Coward, Anton Tjechov, Alexander Solsjenitsyn och Henrik
Ibsen, är representerade bland utländska författare. Kvinnliga, svenska författare är Birgitta Stenberg med ”Garderoben” och Kerstin Vinterhed med
”När tiden stod still” och ”En dag i Lydia Sommarängs liv”. NU-teatern
bidrog med fyra föreställningar, där Ingrid Sjöstrand bidrog med ”Evy Nilsson, städerska” (54). I båda kanalerna dominerar således manliga manusförfattare även om kvinnliga författare representeras mer än tidigare. Under de
kommande åren av livaktig, svensk TV-teaterproduktion och seriedramatik
ges på TV 1-teatern serier som ”Det hände i sålunda” av Rune Olausson
(maj, juni –71), serien ”Familjen Ekbladh, Hålsjögränd 21, RÅCKSTA” i
åtta avsnitt (sept-nov –71), ”Fosterbarn” i tre avsnitt av debuterande Carin
Mannheimer (dec –71), och August Strindbergs ”I havsbandet” i tre delar
(dec-71-jan-72). ”Dela lika” av Carin Mannheimer går i fyra delar under
november-december 1972, för övrigt en av två kvinnliga manusförfattare
detta år bland 22 verk för TV 1-teatern. Följande år ges Emelie Flygare Carléns ”Ett köpmanshus i skärgården” i sex avsnitt (jan-feb-73), och Birger
Sjöbergs ”Kvartetten som sprängdes” i lika många avsnitt (april-maj-73). Jan
Olof Olssons (JOLO) beredskapsserie ”Någonstans i Sverige” i sju avsnitt
gör succé (dec-73-jan-74). Carin Mannheimer är en återkommande serieförfattare också kommande år, bl a med skolserien ”Lära för livet”, en Göteborgs-produktion i sex avsnitt (feb-mars-77). Under 1978 ges temaserien
”Svenska noveller” i 11 delar av författare som Hjalmar Bergman, Agnes
von Krusenstierna, Pär Lagerkvist, Stig Dagerman, Willy Kyrklund, Eyvind
Johnson m fl. Sven Delblancs ”Hedebyborna” ges i sex delar i slutet av året
(55). Inslaget av svenska författare, som spelas in som svensk produktion, är
förhållandevis begränsat, och samtidsdramatiken för TV har brutit igenom i
kontrast till den tidiga TV-teaterns flitiga sysselsättande med klassiker och
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utländskt kvalitetsdrama. En del svenska klassiker är dock ständigt återkommande, som August Strindberg. Debuter sker för många författare under
1970-talet som senare återkommer, som Lars Norén, Lars Forssell, Kjell
Sundberg, Lars Forsberg, Jan Bergqvist från NU-teatern, Leif Krantz, Kent
Andersson, Maria Gripe, Margareta Garpe, Susanne Osten, Anna Wahlgren,
Reidar Jönsson m fl. (56).
Även genom TV 2-teatern introducerades svenska manus-, film- och serieförfattare som kommer att sätta sin prägel på svensk film- och TVberättande under decennier, som Lars Molin, som är upphovsman till tre TVfilmer för TV 2 under våren 1971, ”Hon kallade mig jävla mördare” (17/271), ”Väckning kl 06.00” (10/3-71) och ”Baddjävlar” (28/4-71). Den längsta
serien som återkommit i svensk television, Bengt Bratts ”Hem till byn” var
en Göteborgs-produktion som gick för första gången i sex delar från 17 november till 22 december 1971 (57). Lars Molins och Åke Söderlinds ”Nybyggarland” sändes i sex avsnitt våren –72, och från Göteborg sändes ”Flotten”, ”Efterslängen”, ”Hemmet” och ”Sandlådan” av Kent Andersson, en
samhällskritisk teaterproduktion som tog upp aktuella samtidsföreteelser.
Bengt Bratt var delaktig i en av produktionerna, och också upphovsman tillsammans med Lennart Hjulström till serien ”Ett nytt liv” i fyra delar på hösten samma år. Teatergruppen Blomkraft och Fria Teatern stod för två föreställningar, och Sara Lidman och Eva Norman var de två kvinnliga manusförfattarna detta år. August Blanches ”Ett resande teatersällskap” i åtta avsnitt var den enda klassikern (27/12-72-10/3-73). Några utländska
dramatiker finns representerade. Harold Pinter’s ”Hemkomsten” sändes från
Malmö. Jorge Diaz’ ”Platsen där däggdjuren dör” och Alfonso Sastre’s
”Askatasuna – Leve det fria Baskien” var de enda utländska författarna för
svensk TV 2-produktion under 1972. Under 1973 ger man tre längre serier,
Vilhelm Mobergs ”Din stund på jorden” i fem delar under februari och mars,
Ingmar Bergmans ”Scener ur ett äktenskap” i sex avsnitt sänds under våren,
och ”Mona och Marie” av Anita och Lars Molin går under april-juni. Bengt
Bratts ”Hem till byn” sänds i en andra omgång i avsnitt 7-12 under hösten i
en produktion från Göteborg. Följande år, 1974, ges t ex Elin Wägners
”Kvarteret Oron” i fem delar, och serien ”Nybyggarland” i en fortsättning.
1975 ges återigen två längre serier av serieförfattare som varit verksamma i
ett par år, Bengt Bratt är manusförfattare till ”Gyllene år” i åtta delar, och
Lars Molin till ”Tjocka släkten” som sänds i sju delar. Detta år finns varken
någon kvinnlig manusförfattare eller svensk klassiker representerad. Wilhelm Mobergs ”Raskens” i åtta avsnitt, från Göteborg, inleder TV 2-teaterns
verksamhet 1976, och under våren sänds också Ingmar Bergmans ”Ansikte
mot ansikte” under 4 veckor. Bengt Bratts tredje omgång av ”Hem till byn”
går under hösten, och August Strindbergs ”En dåres försvarstal” sänds i fyra
avsnitt under slutet av året. Under 1977 följer något fler singelproduktioner
med pjäser av Erland Josephson, Max Lundgren och Tove Jansson, men två
serieproduktioner från Göteborg sänds, Bo Sigvard Nilssons ”Hammarstads
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BK” i sex avsnitt under mars och april, och ”Soldat med brutet gevär” av
Vilhelm Moberg i åtta delar från oktober till december detta år. Under 1978
inleds serieproduktionen av Gideon Wahlbergs ”Grabbarna i 57:an” i sex
avsnitt. Singelproduktioner är t ex Simone de Beauvoir’s ”Hon kräver upprättelse”. P O Enquists ”Tribadernas natt” och debuterande Kjell Sundvall
med ”Restaurangen” . Andra serier är exempelvis Karen Blixens ”Drömmare
på besök” och Leif Panduros ”Strandfyndet”. En nordisk samproduktion,
”Legenden om Svarta Björn” av Ingvar Skogsberg och Lars Löfgren sänds i
fyra delar i februari 1979 (58). Inför 1980-talet har man erfarenhet av 25 års
teater- och dramaproduktion för TV.
Sammanfattningsvis kan man säga att anpassningen av klassiker och utländsk kvalitetsdramatik som låg scenteater nära har ersatts av en tradition
av svensk seriedramatik, där ett flertal dominerande och återkommande TVdramatiker debuterar och också sätter sin prägel på en ganska stor del av
utbudet under lång tid framåt, t ex Bengt Bratt, Lars Molin, Ingmar Bergman
och Carin Mannheimer, som en av ett fåtal kvinnliga serieförfattare. Även
anpassningen av svenska klassiker har hittat sin form i svensk seriedramatik
i serier av August Strindberg, Vilhelm Moberg eller Ivar-Lo Johansson i
serier som ”Hemsöborna”; Röda rummet”, ”Raskens”, ”Soldat med brutet
gevär”, ”Godnatt jord”. Under TV-teaterns första år valde man att hellre göra
singelproduktioner av svenska och utländska författare, gärna svenska klassiker och utländska samtida, eller modernare dramatiker. Kvinnliga manusförfattare förekommer i större utsträckning än under det i det närmaste totalt
mansdominerade första decenniet, men är i minoritet, och svensk seriedramatik skrevs under 70-talet till stor del av en yngre generation av yngre manliga TV-dramatiker, som fick tillfälle att etablera sig. Inriktningen är inte
sällan på samtida problem, men en viss nostalgi kan också återges, som t ex i
Sven Delblancs ”Hedebyborna”. Svensk bygde- och arbetarhistoria är tematisk i flera av serierna, men i samtidsdramatiken är sociala frågor ofta på
dagordningen, och en samhällskritik är tillåten och t o m del av den interna
policyn för TV-teaterproduktionen under sent 1960-tal och under 1970-talet.
Men slutsatsen blir ändå att en markant dominans föreligger av en handfull
av manusförfattare och regissörer som sätter sin prägel på en ganska stor del
av dramaproduktionen.
Slutligen, om man nu återgår till dokumentären och den undersökande
TV-journalistiken som den beskrivits ovan i USA under 1960- och 70-talet,
som beskriver hur narrativa strategier vinner inträde i journalistiken i ett
kommersiellt etermediasystem, så är svensk TV-teaters utveckling till TVdrama under 1960- och 70-talet ett exempel på hur social och politisk debatt
vinner inträde i svenskproducerad TV-fiktion, dock utan att gå över gränsen
till att betecknas som hybridgenre. Denna utveckling tilläts och var del av
intern policy under perioden, som t ex citat ur årsböckerna visar. Den amerikanska situationen för dokumentären är den omvända. Skillnaderna har att
göra med skillnader i produktionsförhållanden och produktionsvillkor. USA
247

hade ett etermediasystem och ett networkoligopol som sedan länge varit
kommersiellt dominerat, och i Sverige existerade fortfarande public servicemonopolet, och kanske också det som Henrik Bastiansen och Trine Syvertsen för norska förhållande har kallat ”social democratic enlightenment ethos” (1996, 141), som Espen Ytreberg återger på följande sätt: ”Programtilbudet ble ikke bare legitimert som en nödvendig oppdragelse av seerne, men
også som et redskap for utjevning av forskjeller mellom samfunnsgrupper,
og som ett middel til å inkorporere ”svake grupper” i samfunnet” (Ytreberg
1999, ibid, s 85).
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KAPITEL 7. FAKTAPROGRAM,
JOURNALISTISKA REGIMER OCH TVUNDERHÅLLNING

1970-talet innebar en flod av dokumentärer om förhållanden i världen som
sändes i svensk TV, likaväl som andra områden som dokumenterades eller
kanske t o m institutionaliserades som programform som ”Vetenskapens
Värld”, ett ”livskraftigt prestigeprojekt” på TV 2 med Bo G Eriksson och
Carl O Löfmark som producenter 1972. Serien ”Världens vapen” producerades 1974-75 och prisbelönades. Fotografen Lennart Nilsson skulle nå internationell ryktbarhet med sina biologiska dokumentärer, en foto- och filmkarriär som uppmärksammades internationellt redan 1965 med serien ”Så börjar
livet” (1). Tonsättaren Karl-Birger Blomdahl fick i uppdrag att komponera
musiken, och blev också ungefär samtidigt chef för Sveriges Radios musikavdelning. Filmen fick det då nyinstiftade UNESCO-priset i Palermo i Italien. Det var specialoptik som hade gjort det möjligt att gå in i människokroppen, och med fiberoptikens hjälp kunde en hjärtinfarktprocess följas i
”Tillbaka till livet” (2). Men den fotografiska skickligheten och idérikedomen och teknikens framsteg var inte de enda faktorerna som var av betydelse. I serien ”De fem sinnena” med Nilsson som fotograf skedde samarbetet mycket nära forskare och med forskare som speakers, en idé från seriens producent, som också arrangerat formatet och kommit med idén. Wirsén
var läkare och skulle också senare lansera program om psykisk sjukdom i
serien ”Ont i själen” (1981) (3). Program och filmer baserade på Lennart
Nilssons fotokonst fortsatte att producera uppmärksammade och prisbelönade serier och program under 1970-talet och framåt.
1956 hade Kulturredaktionen med sina fyra sektioner bl a hyst sektionen
för Vetenskap och religion. 1957 hade sektionen 13 medarbetare för program
under vinjetter som ”Tidsspegeln” eller ”Ventilen”, som var ett insändarprogram. 1968 bildades en separat forskningsredaktion Vetenskap och Forskning, som var en avläggare från den gamla Kulturredaktionen. Vetenskapsredaktionen inom radion, blev senare Vetenskapsradion, och genomgick
genom decennierna ett par genomgripande förändringar, bl a 1979 när Sveriges Riksradio bildades, och 1993 när koncernen upplöstes och Riksradion
och Lokalradion slogs ihop (4). Under 1977 och 1978 genomfördes två utvärderingar över ämnesfördelningen i programmen, vilket gav ett liknande
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resultat vid alla tre mätningarna. 36-39 % av programmen innehöll humanistiskt och samhällsvetenskapligt material, 35-38 % av innehållet gällde medicinska eller biologiska frågor, 17-19 % handlade om kemi, fysik och teknik, och 7-12 % var allmänreportage (5). Man föreslog åtgärder som förstärkning av teknik utifrån och representation av fler naturvetenskapliga
områden än biologi, samt att producenter skulle bredda sina fackområden.
Hälften av redaktionens medarbetare bestod av humanister, vilket antyder att
just inom vetenskap och forskning är programavdelningars sammansättning
viktig och ger konsekvenser för ämnesval och –spegling i utbudet. Detta
hindrar givetvis inte att en grundläggande ledningspolicy finns från början
som styr rekryteringen av medarbetare (därmed inte sagt att det skulle vara
belagt i detta fall).
Ett annat område som växte till i betydelse var naturprogrammen i och
med naturprogrammens ankomst. Ulla Abrahamsson skriver i sin bok över
faktaprogrammens historia i svensk radio och TV:
”På många områden inom programverksamheten har televisionen tagit över
programidéer från radion. Men när det gällde naturen kunde TV med sitt
bildberättande skapa helt nya upplevelser. TV-programmen om naturen kan
grovt indelas i ”exotiska upplevelser” (filmad natur ofta från avlägsna delar
av världen), ”utflykter i de svenska markerna” (med stövlar) och miljömagasin, som på olika sätt försöker göra oss medvetna om vad naturen behöver för
att överleva” (Abrahamsson 1999, s 67-69)

Ulla Abrahamsson beskriver utvecklingen av lantbruksprogrammen. Lantbruksradion ansåg man inom Radiotjänst som nödvändig för att göra program för den stora grupp människor, som levde på landsbygden och arbetade
med skog, mark och djurhållning (6). Lantbruksradion bildades 1928 och
upphörde först 1996 efter nästan sjuttio år av kontinuerlig verksamhet. Under denna tid hade Sverige utvecklats från ett bondesamhälle i riktning mot
en tilltagande industrialisering till ett högteknologiskt informationssamhälle
alltmer beroende av datatekniska processer. Lantbrukare är idag bara en liten
grupp, och mycket få ägnar sig åt småjordbruk. 1950 fanns c:a 25 % av förvärvsarbetande inom jordbruket, men under 1990-talets början bara c:a 2,5
%. Också lantbrukspolitiken har ändrat ansikte över decennierna. Riksdagen
fattade 1947 ett viktigt jordbrukspolitiskt beslut om en strukturrationalisering av jordbruket i s k basjordbruk. Mindre jordbruk skulle helt enkelt
avskaffas. År 1985 beslutade riksdagen om en samlad livsmedelspolitik och
ställde konsumenternas krav mot lantbrukarnas krav på prissättning, kvalité
och standard. Priserna hade subventionerats sedan 1930-talet, men 1990
avreglerades det svenska jordbruket och konsumenternas efterfrågan skulle
reglera produktionen precis som på andra marknader (7). En lantbrukskommitté tillsattes i radiohistoriens början, som bestod av en generaldirektör, en
byråchef och en byrådirektör vid Lantbruksstyrelsen. Lantbrukskommittén
styrde programverksamheten helt på egen hand i Lantbruksradion, och inte
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förrän 1945 anställde Radiotjänst en första egen producent, Nils Linnman,
till Lantbruksradion. På 1950-talet lyckades Radiotjänst ta kontrollen över
verksamheten. Åke Andersson skriver i sin licentiatavhandling: ”Som sammanfattning av programutbudet från början av 1930-talet till och med 1947
kan sägas, att det var genomgående en ensidig information från experter och
makthavare” (8).
Flera producenter i televisionens barndom, och som skulle sätta sin prägel
på televisionens naturprogram, kom från Lantbruksradion, bl a den förste
radioproducenten, Linnman nämnd ovan, som kom från Statens Växtskyddsinstitut. Han hade läst naturvetenskapliga ämnen på Stockholms Högskola (9). Olle Berglund anställdes 1959 som producent för Lantbruksprogrammen och var agronom och licentiat vid Ultuna, samt hade en egen gård.
Han gjorde snart också TV-program som i serien ”Det växer och gror” 1961.
”Vi som skall bort. Ett program om småjordbrukare” var t ex titeln på ett
program i serien (10). I juni 1961 startade också serien ”Just Nu” från Korsnäsgården. Under enkanalstiden visade mätningar att intresset för naturprogram var stort. En mätning 1964 visade att 86 % såg något naturprogram
samma år (11). Korsnäsgården profilerade också programledare till kändisstatus, som Nils Linnman, Anders-Erik Malm och Gert Engström, där flera
av dem, som nämnts, hade andra funktioner inom den tidiga svenska televisionen. En ursprunglig tanke var att följa årstiders växlingar och hur liv i skog
och sjö förändrades, och bl a hur fiske och vatten kunde skötas. ”Vårfärska
rapporter från land och sjö vid Korsnäsgården” var exempelvis en programtypisk titel. Men man åkte också utomlands, t ex till Etiopien (1963-64),
Jugoslavien (1964-65) eller till Grand Canyon i Nordamerika (1968) för att
göra program om t ex forellfiske, djur- och naturliv. I april 1967 sände man
”Stora trandansen vid Hornborgasjön”, som var en direktsändning en söndag
mellan kvart i fem och sex och på förmiddagen från halv tio till halv elva
(12). Under en period på c:a 20-25 år användes Korsnäsgårdens miljö som
centrum för program, och under 1980-talet sände Just Nu-redaktionen sitt
sista program (13).
”Mitt i naturen” är en programserie, som började sändas 1980. ”Mitt i naturen” byggde periodvis på tittarnas egna insända filminslag, som kommenterades i studion av programledare eller av filmarna själva. Man knöt också
till sig frilansfotografer. Från hösten 1987, i samband med omorganisationen, samlades naturfilmer och –inslag i två programserier, ”Mitt i naturen”
och ”Ett med naturen”, till en början i var sin kanal. Efter 1996, då SVT
omorganiserades i en regionindelning istället för, som tidigare, i distrikt där
dessa sände i sin egen kanal TV 2, fick Region Nord och Sundsvall hand om
hela naturutbudet (14).
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Journalistiska regimer
Ulla Abrahamsson söker applicera Monica Djerf Pierre’s indelning i perioder av journalistiska regimer på faktaprogrammen i sin bok ”I allmänhetens tjänst”. Djerf Pierre har studerat miljöjournalism i svensk television
och föreslår att en programpolitik som genomsyras av folkbildningstankar
och en strävan att sprida goda värderingar, kultur, god smak och bildning
som kännetecknande för ”den paternalistiska regimen”, en period som
sträckte sig under praktiskt taget hela Radiotjänsts tid från 1925 och fram till
1950-talet (15). Radiotjänst upphörde 1957 och bytte namn till Sveriges
Radio. En annan grundläggande idé var konsensusperspektivet på samhället,
att man undvek sådant som kunde leda till konflikt och splittring, och betonade det gemensamma. Torsten Thurén har i sin bok ”Medier i blåsväder”
om det sociala reportaget en lite annorlunda modell, men med liknande förtecken:
”Ambitionen att styra opinionen finns representerad i sin välvilliga form,
paternalismen. Dessvärre har ordet ”paternalism” en negativ värdeladdning.
Jag föredrar därför modellerna med de två cirklarna och metaforen med den
medeltida borgen. Den inre cirkeln, citadellet, får representera de värden som
anses så viktiga att det måste råda konsensus om dem och som det är berättigat att etermedier aktivt propagerar för. Citadellets storlek har varierat över
åren. Störst och starkast var det nog under tiden till och med andra världskriget, men krav på konsensus har funnits under hela den undersökta perioden.
Det mest dominerande värdet har varit demokratin (…) Det har inte alltid varit lätt att avgöra vilka åsikter som ska (…) tillhöra citadellet (…) och vilka
som ska driva ut i vildmarken (…) Under striden om vänstervridningen beskylldes vänstern för att utöva en radikal form av paternalism, att försöka erövra citadellet och etablera en ”egen hegemoni” (Thurén 1997, s 354-355).

Journalistiken genomgick emellertid en förändring under det slutande 1950talet och under 1960-talets första del. Det utgjorde grunden till vad som
Djerf Pierre kallar ”den objektivistiska regimen”. Journalisten skulle vara
neutral, osynlig och opartisk och förutsattes vara en neutral spegel för företeelser i samhället (16). Enligt Djerf Pierre låg en professionalisering av
journalistkåren till grund, och publiken skulle ses som den främsta uppdragsgivaren. Det är lätt att se 1950-talet och det tidiga 1960-talet som ”den
objektivistiska regimens tid”, men Ulla Abrahamsson knyter an till Jörgen
Cederberg och Göran Elgemyr (17):
” (…) Olof Rydbeck och andra i företagsledningen reagerade under praktiskt
taget hela 60-talet mycket starkt emot att programmedarbetare framförde eller
ansågs framföra personliga åsikter i program som behandlade kontroversiella
frågor. Företagets anseende som opartiskt fick inte komma till skada och här
stödde man sig på programreglerna och avtalet med staten” (Abrahamsson
1999, s 18).
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Olof Rydbeck skriver själv i sina memoarer att det var ekonomiska skäl och
styrelsens inställning, och ett missnöje med utvecklingen internt, som hade
med ”vänstervindar” att göra, samt en önskan att återgå till utrikestjänst som
ambassadör, som fick honom att lämna befattningen som chef för Sveriges
Radio 1970 (18). Rydbeck motsatte sig också förslaget till den s k ”översynsutredningen”, ÖSUT, som skulle utreda besparingsmöjligheter, och som
styrelseordföranden Per Eckerberg drev, och som med stor sannolikhet hade
ledande socialdemokraters stöd. Rydbeck skriver själv vad gäller övervägandet att fortsätta en mandatperiod till efter 1970:
”Alla mina tvivel undanröjdes när Per Eckerberg började tala om behovet av
en översynsutredning i Sveriges Radio. För en sådan ville jag under inga förhållanden ta ansvaret. En oprövad, komplicerad och dyrbar organisation hade
ålagts oss av statsmakterna och hade just trätt i kraft. Att börja utreda denna
innan den knappt börjat fungera var i sig enligt mitt sätt att se en orimlighet
(…) Jag varnade Per Eckerberg, men förstod att han redan fattat sitt beslut.
Han talade också om behovet av en ”uppstramning”. Jag tolkade detta som en
indirekt kritik mot mitt sätt att leda verksamheten och som en önskan från
hans och styrelsens sida att skaffa sig ett fastare grepp över programverksamheten” (Rydbeck 1990, s 236).

Detta kan också ses som en utsaga om situationen under monopoltiden
från den högsta ledningsnivån, och förhållandet till den politiska sfären, styrelse och regeringsrepresentanter.
1970-talet blev emellertid kännetecknande för ”den samhällskritiska regimen”. Enligt Djerf Pierre präglar den nyhetstelevisionen fram till 1980talets slut (19). Enligt en studie utförd i slutet på 1980-talet ansåg TVjournalister att dess viktigaste uppgift var att granska samhällets makthavare
och att förklara komplicerade händelser (20). Under 1990-talet träder emellertid ”den publikorienterade regimen” fram. Nya grepp kom till uttryck.
Journalistens personlighet fick ökad betydelse och urvalet av nyheter gjordes
mer med hänsyn till publikens smak och intressen (21). Den kommersiella
konkurrensens roll är antagligen betydande, men inte vederlagd.
Ulla Abrahamsson finner i sin studie av faktaprogram att en del av faktaprogrammens subgenrer kan ses följa mönstret, och de olika journalistiska
regimerna, men att andra inte gör det med någon regelmässighet och att regimerna också kan överlappa eller glida in i varandra. Abrahamsson skriver
vad gäller program om natur och miljö:
”Genom att närgånget följa Lantbruksradion genom åren kunde jag identifiera den gradvisa övergången till en samhällskritisk regim. De förändringar
som gjordes inom Lantbruksradion på 1960- och 70-talet låg i fas med nyhetsideologins förändring vid samma tid. Tidsandan slog igenom i producenternas relationer till källor, stoff och publik. Lantbruksradion blev efter hand
en aktiv granskare av jordbrukspolitiken och dess konsekvenser” (Abrahamsson 1999, s 216)
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Däremot kan inte exempelvis Jan Lindblads naturfilmer och liknande exotiska dokumentärer föras in under någon bestämd regim. Just miljöfrågor
blev däremot aktuella under 1970-talet med en rad program, och TV 2 bildade en miljöredaktion med Ingemar Bygdestam och Noomi Liljefors som
producenter. Bland redaktionens första program blev ”Han kan bara inte
hålla käften” som sändes 12/10 1971 och profilerade Björn Gillberg, en ärftlighetsforskare och miljödebattör som tvättade skjortor i gräddersättningsmedlet Prädd och hävdade att resultatet var likvärdigt en tvätt med ett tvättmedel (22). En internationell debatt hade väckts med Rachel Carson’s bok
”Tyst vår” som slog larm om syntetiska ogräs- och insektsutrotningsmedel,
som lagrades i vår miljö och kunde ge konsekvenser på biologiskt liv i decennier. Bakom användningen låg jordbruksindustrins vinstintressen, hävdade Carson. Medlet DDT förbjöds så småningom i Sverige. Miljöprogrammen har genom åren handlat om t ex oljeskadade fåglar och engångsglas
(1967), luftföroreningar (1968), svensk atomkrafts historia (1975) och biodynamisk odling (1980) (23). Flera serier om förhållandet mellan människa
och natur har blivit mer eller mindre långlivade. ”Naturrutan” sändes från
Sundsvall 1974-1987, och handlade om jakt, fiske och hur ingrepp i naturen
kunde påverka utrymmet för djurarter. TV 2 sände ”Jordnära” 1980-1990,
om jord- och skogsbruk, men också om utvecklingen under 1980-talet i
andra länder. 1985-88 sändes ”Livsviktigt”, som handlade om den moderna
högteknologin inom biologiska vetenskaper och dess påverkan på natur,
jordbruksprodukter och djurhållning, och kom därigenom in på områden
som genforskning och etik (24). Det är lätt att se kopplingen mellan den
samhällskritiska regimen och miljöprogrammens uppkomst och fortlevnad.
Under 1990-talet såg emellertid miljöprogrammet E-fekt ut som ett program
där en ny målgrupp var föremål för tilltalet till publiken. En yngre publik,
och där influenser kan spåras från de kommersiella kanalernas metoder att
fånga en yngre publik, med ”den publikorienterade regimens” stilgrepp (25).

Vetenskap och forskning
När det gäller vetenskap och forskning ser Abrahamsson det snarare som
mer adekvat att använda C P Snow’s distinktion av ”de två kulturerna”, mellan den humanistiska och den naturvetenskapliga, och att man kan se en
förskjutning över tid i speglat ämnesval och innehåll från en vetenskapskultur till en annan. Abrahamsson skriver:
”Diskussionen om en svensk forskningspolitik ledde till att staten på 60-talet
började bygga ut universitet och högskolor. I radio och TV kom ämnesområdet vetenskap och forskning att börja växa vid samma tid. I radio fanns humanistiska ämnen väl företrädda, men teknik och vetenskap togs upp regelbundet först under senare delen av 60-talet. Det dröjde till slutet av 70-talet
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innan radions vetenskapsredaktion hunnit bygga upp en balans mellan ”de två
kulturerna” – den humanistiska och den naturvetenskapliga. Den tekniska utvecklingen och den naturvetenskapliga forskningen i kombination med miljöfrågorna har sedan efter hand kommit att ta allt större del av radions långa
serie ”Vetandets värld”. På 90-talet är teknik, medicin och miljö helt dominerande” (s 217)

Idag, fortsätter, Abrahamsson är ”Vetandets värld” på väg att bli lika långlivat som ”Tekniskt magasin” med Erik Bergsten var, och som sändes 19571987 (26). 60-talet var ett uppbyggnadsskede för TV:s bevakning av vetenskap och forskning, och ”Lång livslängd tycks för övrigt vara ett internationellt fenomen för vetenskapligt grundade tv-serier. Flera länder har magasinsprogram av detta slag som blivit delar av basutbudet i årtionden” (s 217).
I likhet med jordbruksradion under de första decennierna, så hade de medicinska programmen en kommitté, Läkarkommittén, som hade fem medicinska experter som ledamöter och radiochefen som ordförande, som beslutade om programinnehåll och ämnen (27). Man var också delaktig i beslut
som gällde t ex Radiohjälpens insamlingar. En satsning 1964 inom radio och
TV handlade t ex om det allvarliga läget inom sjukvården, med program om
långtidsvård, mentalvård, rehabilitering, personalbrist samt en avslutande
debatt med programtiteln: ”Hur lösa krisen?” (28). Man kunde inom kommittén också diskutera oönskade konsekvenser av programmen bland tittare,
och beslut om program om t ex självmord fördröjdes därför ett antal år.
Även TV-ledningen skyggade för att besluta om program om självmord,
eftersom företaget kunde komma att beskyllas som ansvarigt om självmord
inträffade efter program i en serie. 1961/1962 framfördes ett förslag första
gången om ett sådant program, men först 26 januari 1968 sändes ett ”Fokus”-program om självmord, med bl a Lis Asklund och Gunnar Arvidsson
som reportrar. Asklund hade också blivit Läkarkommitténs sekreterare 1956,
då hon erbjöds anställning på Sveriges Radio, och erbjudits brevlådeprogrammet ”Människor emellan” i radio som sändes 1956-68. Asklund var
kurator, sjuksköterska och socialarbetare och hade också gjort ett omdebatterat socialt reportage om missförhållandet på Eugenia-hemmet hösten 1959 i
radio, då handikappade ungdomar berättade om överdriven disciplin och
fysisk och psykisk misshandel inom en statlig institution, vars ordförande
utsågs av Kungl Maj:t (29).
I samband med kanalstarten för TV 2 upplöstes Läkarkommittén 1969.
Eftersom kanalerna var i intern konkurrens ville de inte längre sitta i samma
kommitté och berätta om sina idéer och planer. Producenterna hade dessutom skaffat sig egna kontaktnät (30). I radion hade man en frågelåda och ett
antal radiodoktorer engagerade i programverksamheten. Radiodoktor var
exempelvis överläkaren Bertil Söderling från Borås 1955-60 och 1963-65.
Överläkare Peter Paul Heinemann, Örebro, svarade på medicinska frågor i
radio 1980-1993. Han föreslog själv ett team av läkare som var specialister
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som efterträdare till den traditionella ”radiodoktorn” när serien ”Doktorn har
ordet” avslutades 1994, och ersattes av ”Ronden” 1995 (31).
I TV lanserades idén med ett program en gång i månaden inför hösten
1961. Det blev ”Hälsokvarten” med doktor Bo-Ebbe Löfberg i Malmö. Serien bytte senare namn till ”Hos husläkaren”, och fortsatte till och med 1968.
Ytterligare ett program startade 1965/66, ”Ronden”, till vars redaktion Claes
Wirsén rekryterades 1968 (32) ”Träna med TV” var ett program om motion,
fysiologi o s v, och gjordes av sportredaktionen. Programmet ledde till en
våg av intresse för motion. Gymnastikförbundet fick 50 000 nya medlemmar
och en skiva med träningsprogram med motionsledare Folke Mossfeldt såldes i 70 000 ex (33). Sådana exempel, här från en programserie om hälsa och
motion, är ett ganska tydligt exempel på televisionens mobiliseringsfunktion, och under enkanalstiden fanns inga konkurrenter om tittarnas uppmärksamhet.
”Dokument 65” var en serie som satte narkotikaproblemet i fokus, och i
fyra program av Roland Hjelte, Karl-Axel Sjöblom och Ingrid Dahlberg
belyste man problemet utifrån medicinska, sociala, psykologiska och juridiska aspekter. Serien orsakade debatt och ledde till förändringar. Bl a drogs
läkemedlet Preludin in. Medicinalstyrelsen startade en utredning om bl a
narkomanvård, och en klinik för narkomaner inrättades i Stockholm. 1969
genomförde Sveriges Radio under elva veckor en informationskampanj om
narkotika (34). Narkotikakampanjen var ett exempel på ett direkt initiativ
från Sveriges Radios styrelse. I årsboken skrev Eckerberg att styrelsen beslutat att aktivt bedriva en kampanj mot narkotikaepidemin, och att en programpolicy slagits fast i det avseendet. Det var annars en annan regel att
styrelsen inte skulle befatta sig med enskilda program utan endast planering
på längre sikt av programverksamheten (35).
På hösten 1959 gjordes den första serien om mentalvård i fem program av
Ingrid Samuelsson och Olle Lindgren. Bl a belystes psykofarmaka och de
intagnas situation på sinnessjukhus och anstalter. En serie 1966 uppmärksammade sluten vård och att ett alternativ i öppen vård i praktiken inte fanns.
1973 sändes serien ”Livskris” om bl a sjukdom, skilsmässa m m med Noomi
Liljefors och Monika Kempe som producenter (36). Under de senaste decennierna kan nämnas ”Medix” som sändes i tio program per år och startade
1989. Karin Wilhelmsson och Håkan Bengtsson ledde programmet som hade
en bredare uppläggning med skiftande ämnen som våldsbrottslingars behov
av vård (1989), situationen för anhöriga till svårt sjuka (1993) eller ögonsjukdomar (1994). Man undvek att ha ombudsmän och företrädare för intressegrupper med i programmet och bjöd hellre in ”vanliga” människor som
kunde berätta om sina erfarenheter i direktsända program (37). Det sista
programmet sändes tidigt 1996. ”Livslust” var en medicinsk serie under
1990-talet med Ulf Schenkmanis som programledare och med läkaren Anders Halvarsson som rådgivande läkare direkt i studion. Frågor kom genom
telefonväkteri och i brev, och med inbjudna gäster som kunde vara specia258

listläkare, sjukgymnaster etc som diskuterade och medverkade till att besvara frågor. Längre temaprogram med bl a telefonväkteri på vissa söndagar
kunde ta upp specifika ämnen, som t ex ryggbesvär (38). Och under 2000talet ersattes SVT:s ”Livslust” med ”Fråga doktorn”, som påminner lite om
äldre tiders radio- och TV-program med en programledare och en läkare i
studion, båda kvinnor, som svarar på tittarnas frågor, intervjuar gäster och
kan ha ett genomgående tema för en del program.
När det gäller program inom området vetenskap och forskning generellt
sammanfattar Ulla Abrahamsson på följande sätt: Olika förskjutningar i värdesystem och ideal har under den långa perioden medverkat till att programmen fått så varierande utformning. I botten ligger en grundinställning
till vetenskap, och förändringen över tid kan beskrivas som en förskjutning
av tyngdpunkten på en linje från ett positivistiskt till ett kritiskt förhållningssätt. I takt med att forskningens inflytande ökade på det ena samhällsområdet
efter det andra blev det allt viktigare att föra ut dess resultat och ge möjlighet
till insyn och överblick. Tre delmål kan relateras till olika former av populärvetenskap och vetenskapsjournalistik under perioden – att berätta om hur
verkligheten ser ut i den aktuella forskningens version, att göra allmänheten
intresserad av att ta del av kunskaperna och att bevaka och granska vad
forskningen ägnar sig åt och vilka frågor som inte besvaras, dvs funktionerna
att informera, engagera, granska och analysera. Den inledande delen av perioden innehöll direktinformation från experterna. I den senare delen av perioden har journalistiska bedömningar i allt högre grad gjort sig gällande. Men
under hela perioden har olika programformer funnits kvar (39).

Konsumentprogram
På 1940-talet började konsumentupplysningen att ta form, och 1940 startades en statlig upplysningsbyrå, Aktiv Hushållning, där avsikten var att lära
husmödrar sparsamhet och hushållning under ransoneringen i samband med
andra världskriget. Statliga organ kunde få egna tider i radion just under
kriget för att rapportera sådant som var av värde för medborgarna under
dessa speciella förhållanden. 1944 bildades Hemmens Forskningsinstitut,
men de frågor som fanns på agendan hade mest att göra med hemarbete,
livsmedel, kläder och bostäder (40). 1951 bildades Varudeklarationsnämnden, och under perioden 1955-63 bildades olika statliga organ för att främja
och samordna konsumentforskning och –upplysning. Det fanns ett teoretiskt
resonemang i konsumentupplysningens idé: genom upplysning skulle bara
bra varor säljas, medan de sämre skulle försvinna från marknaden, och också
producentledet skulle påverkas i denna saneringsprocess (41). I radio startade under 1960-talet korta program med namn som Matbörsen, Plånboken,
och efter 1967/68 t ex Familjespegeln, men då hade konsumentprogrammen
flyttat till Samhällsredaktionen. Under hösten 1962 fick 1960 års radioutred259

ning tilläggsdirektiv att behandla Konsumentupplysning i TV, med en särskild arbetsgrupp tillsatt, med representanter också från TV, bl a Ingrid
Samuelsson-Forsén, som tidigare nämnts också en av de första TVproducenterna (42): Gruppen breddade definitionen till att inte bara gälla
varor utan också privata och offentliga tjänster och bakgrundsinformation
om näringslivet och konsumenternas situation (43). ”Konsumentutredningen” 1971 föreslog att Konsumentverket bildades. Utredningen slog fast att
konsumenter kanske inte alltid förstod sitt eget bästa utan måste hjälpas på
traven genom upplysning: ”Behoven måste här – som i annat samhällsarbete
- formuleras normativt med utgångspunkt från samhällets ambitioner om
individernas välbefinnande” (SOU 1971:37, s 13) (44). Konsumenternas
egen planering var föremål för information, medan informationen om varorna skulle finnas i butikerna (45). Ett system med jämförelsepriser, prismärknings- och deklarationskrav växte så småningom fram. Programmen
måste också utformas annorlunda än tidigare med en ny policy för informationen.
Inom Radiotjänsts Föredragsavdelning producerades på 1950-talet en
mängd program om hem och familj. Uppgiften 300 program om året förekommer i Sveriges Radios årsböcker. ”Husmorshalvtimmen” var exempelvis
ett program som riktade sig särskilt till husmödrar, och fanns under hela 50talet (46). Vid TV:s start togs programtjänstemän till televisionen, där en av
dem var ovan nämnda Ingrid Samuelsson, som 1963 blev chef för Sektionen
för hem och familj vid TV. Magasinet ”Hemma” med Ria Wägner startade
1956 med mat, kläder, skönhetsvård och heminredning och blandade underhållning och information. Programmet lades ned 1966, men 1970 återkom
Ria Wägner med det nya ”Hemma” och med Kåge Sigurth i Göteborg som
producent. 1978 lades serien ned (47). 1958-59 sändes ”Vardagseftermiddag
med Charlotte Reimerson”, som var ett magasin med informationsinslag
(48). I slutet av 1950-talet utvecklades programregler internt som anknöt till
§ 4 i avtalet med staten. Genom denna bestämmelse är företaget ”förpliktigat
och berättigat” att bedriva konsumentupplysning. Syfte och ämnesval bör
vara förenligt med allmänhetens behov, saklighet och opartiskhet är andra
markörer (49). I TV startade ”Konsumentrutan” med Ingrid Samuelsson som
producent 1959. Serien var praktiskt inriktad på varor som säkerhetsbälten i
bilar, hushållsmaskiner, men innehöll också råd om försäkringar, köksplanering och hushållssparande. Varornas kvalitét jämfördes också i tester gjorda
av Konsumentinstitutet och liknande. Andra program kunde handla om tobaksreklam eller råd i samband med t ex begravning (50). Gustav Olivecrona
och Herbert Söderström granskade bilreparatörer i början på 1960 i ett program med titeln ”Marknaden”. Tjänster vid fem verkstäder jämfördes. Här
fanns också ambitioner till undersökande journalistik. Söderström skrev i ett
internt diskussionsinlägg att verkstäderna skulle granskas och att man kunde
fråga tillverkare varför existerande normer inte följs: ”På detta sätt kan man
dramatisera stoffet (”muckraking”) och peka ut goda och dåliga produkter”
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(51). I ”Falsk säkerhet. Ett program om flytvästar” granskade Karl-Axel
Sjöblom och Lars Ag om flytvästar levde upp till de säkerhetskrav som de
utlovade, vilket de inte gjorde. Programmet väckte stor uppmärksamhet.
”Konsumentens brevlåda”, ”Köparens kvart”, ”Vara i brännpunkt” var andra
serier under 1960-talet. Abrahamsson skriver att konsumentupplysningen
1966 var ett väl etablerat område i programtablån med tonvikt på ekonomiska aspekter som prisfrågor, marknadsföring och distribution (52).
Strax innan TV 2-starten 1969 tillsatte radiochefen en arbetsgrupp, som
skulle utarbeta programpolitiska riktlinjer för konsumentupplysning i etermedier, PRORIKON. Samtidigt pågick konsumentutredningen som med den
formulering, som tidigare citerats om ansvar för individens välbefinnande
flyttat upp konsumentpolitiken ett par steg och satt denna i linje med socialpolitik, bostadspolitik, utbildningspolitik etc. Formuleringen hade hämtats
från WHO (Världshälsoorganisationen). Målet var två timmars konsumentTV i veckan (53). Folkrörelserna tryckte också på, och hade vid den här
tiden fått sin andel av aktierna, och antalet styrelseposter, utökad. Kooperativa Förbundet uttryckte vid en kongress 1971 önskemål om förbättrad konsumentinformation, och hänvisade till 257 motioner i denna fråga. Stockholms Arbetarkommun skrev till Sveriges Radios styrelse 1973 och uttryckte
önskemål om ”att förstärka programinsatserna i konsumentfrågor i programutbudet” (54). Detta är ett exempel på folkrörelsernas önskan att utöva inflytande på direkt programverksamhet vid denna tid, och nedan återkommer
framställningen till detta. Båda kanalerna ombads 1973 att beskriva sina
programprofiler för konsumentprogrammen i Reklamutredningen, och det
visade sig att man hade helt olika profiler. TV 1 hade ingen bestämd fast
sändningstid, ingen detaljerad policy, och man hade istället arbetat in konsumentinslag och –aspekter i magasin som ”Halvsju” och ”Ikväll”. TV 2
hade däremot en konsumentredaktion med Lars Hjelm och Margareta Hjelm.
Denna redaktion kunde exempelvis ifrågasätta direktförsäljning och ångerköp, eller granska marknaden för begagnade bilar under vinjetter som ”Man
har svårt att säga nej”, ”Får reklam se ut hur som helst?” eller ”Bil eller
skrothög? Vart går gränsen?” (55). Charlotte Reimerson kom till ”Sveriges
Magasin” 1976, dvs till den dagliga kvällsunderhållning på TV 1, som ersatt
”Halvsju”. 1978 styrdes konsumentupplysningen över till Aktuelltredaktionen (Konsument-Aktuellt) och snart till TV 1:s nyhetsmagasin på
söndagar, A45. Reimerson kallades för ”pris- och kvalitetsorakel” och fick
Stora Journalistpriset i TV-klassen under 1980. Reimerson granskade bl a
vilken konsumentverksamhet som landets 270 kommuner hade, om lagarna
var ett skyddsnät för konsumenten och jämförde bl a Konsumentverkets 40
miljoner i årsbudget med näringslivets 3300 miljoner till reklam. Informationen och dess budget var således otillräcklig (56).
Inte så många program om konsumentfrågor har fällts i Radionämnden
(Granskningsnämnden för Radio och TV), men Konsumentekot är ett av
dem. Konsumentekot startades 1985 av Erik Fichtelius. 1985 sändes ett
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uppmärksammat reportage om självdöda djur som maldes ned till kraftfoder
till nötkreatur och till burkmat till hundar och katter, dvs ett reportage om
den s k ”kadaverindustrin”. Bara några timmar efter programmet skickade
Slakteriförbundet ut ett meddelande om att hanteringen skulle upphöra (57).
1989 fälldes Konsumentekot för ett inslag om dioxin i livsmedel (58).
”Trafikmagasinet” är ett konsumentmagasin om bilar, och startade redan
1978. ”Trafik-magasinet” har uppträtt i olika former. Det första programmet
med Carl-Ingemar Perstad hade exempelvis ett yrkesetiskt perspektiv, där
yrkeschaufförers säkerhet och villkor i Mellanöstern, speciellt vid resor till
och från Turkiet, skildrades . Under en lång period testade emellertid Christer Glenning olika bilmärken. När programmet sände sitt program nr 100 år
1988 var publiken större än för något annat faktaprogram (59). Det är då inte
underligt att kommersiell TV väljer att satsa på vissa faktaprogram, som t ex
reseprogram, program om hem och trädgård etc (T ex ”Äntligen hemma” i
TV 4)
Sedan startade också ett konsumentupplysningsprogram från Karlstad av
Ulf Schenkmanis och Johan Forsblad. 1981 dyker TV 2:s ”Konsumentmagasinet” upp med traditionella uppgifter i sitt koncept: Vilka varor saluförs?
Hur fungerar de? Är varan värd sitt pris i förhållande till sin funktion, och
hur samspelar pris och prestation i handeln (60). 1987 flyttade konsumentupplysningen från Karlstad till Umeå. Det nya programmet döptes till
”Plus”, och med Sverker Olofsson som programledare. Programmet beskriver inte bara varor utan också tjänster både offentliga och privata, och kan
också granska företagens förpliktelser. Finansbolags och bankers krediter till
privatpersoner togs emellertid upp redan 1987, men villkor för återbetalning
av studielån till Centrala Studiemedelsnämnden har behandlats, och t ex
villkor för sjukvård privat, som exempelvis höftledsoperationer. Tester av
varor har också genomförts i ”Plus”, men också klagomål på tjänster, som
försäkringar, abonnemang (t ex tele) eller annat. Tittarsiffror genom åren har
varierat, men ofta varit höga, under 1988 var man det tredje största faktaprogrammet efter ”Rapport” och ”Trafikmagasinet” (61).
När Ulla Abrahamsson sammanfattar konsumentprogrammen historiskt
och applicerar ”de journalistiska regimerna” på dessa markerar dessa särskilt, enligt henne, tydliga skiften:
”Konsumentupplysning innebar i början kritisk granskning av varor och
tjänster – att belysa missförhållanden och att därigenom åstadkomma förändring. För att kunna arbeta på det viset utvecklade SR på 50-talet och 60-talet
omfattande egna regler för konsumentupplysande program. Konsumentupplysningen balanserade konsumenternas krav mot tillverkarnas krav. Den
objektivistiska regimens mönster var tydligt i dessa regler, som emellertid
fick kort livstid (formellt 1964-71). Efter förslag från företagets ledande
konsumentupplysare beslöt direktionen 1971 om principer som innebar att
programmen skulle ta parti för konsumenterna ”på samma sätt som länge
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skett i t ex sociala program”. Även företagsledningen tog på det viset ställning för den samhällskritiska regimen” (s 220).
Vad gäller det sena 1980- och 90-talet däremot skriver Abrahamsson:
”När konkurrens blev ett faktum inträdde i nyhetssammanhang den publikorienterade regimen, som innebar en påverkan från reklamkanalerna i olika
avseenden. Ett typiskt drag inom den publikorienterade regimen är att framhäva journalistens eller programledarens personlighet. Journalisten blev både
pedagog och expert i nyhetsprogrammen (…) Ett annat typiskt drag (…) är
att stoffet väljs så att det har vardagsrelevans för publiken (…) Även underhållningsvärdet i fakta har lyfts fram i långa radioserier som började redan på
60-talet Dramatiseringen har funnits inte bara i tv-rättegångar, utan också i
historiska dokumentärer (…) Den publikorienterade regimen är svår att urskilja, eftersom den utmärks av det populära berättandets strategier. Det är
inom faktautbudet som dessa strategier har vuxit fram, det är nyheter och
samhällsprogram som under 90-talet funnit dem användbara och börjat ta
dem till sig” (s 222-224)

Journalistiska regimer och förhållandet till maktcentra
För att återknyta till de journalistiska regimerna, så kan tre reportage ur Torsten Thuréns bok tjäna som exempel, där han jämför reportagen sinsemellan
över två decennier. Det är ovan beskrivna ”Lort-Sverige” av Lubbe Nordström, Ivar Lo-Johanssons reportage om ”Ålderdoms-Sverige” 1949, och Lis
Asklunds reportage om Eugeniahemmet 1959. Nordström hade Medicinalstyrelsens stöd 1938, medan Lis Asklund fick Medicinalstyrelsen emot sig
20 år senare i sin kritik av Eugeniahemmets institutionaliserade handikappvård. Ivar Lo-Johansson hade 1949 gjort en kritisk serie om åldringsvård i 4
c:a halvtimmeslånga föreläsningsprogram i radio (62). Han anlade ett perspektiv underifrån, där han försvarade individens rätt att på ålderns höst själv
bestämma om sitt eget boende utan ”omyndigförklarande” från samhällets
sida. Thuréns jämförelse mellan Nordström, Lo-Johansson och Asklunds
reportage, med 10 års intervall kan också ses i ljuset av en förändring av
journalistiska regimer eller ideologier. Thurén skriver:
”Såväl Nordström som Asklund drevs av ett socialt patos och båda vände sig
mot det gamla Lort- och överhets-Sverige. Men Lis Asklund saknar helt
Ludvig Nordströms tvärsäkra pekpinne-attityd. Därvidlag liknar hon mera
Ivar Lo-Johansson som tio år tidigare hade kritiserat en annan social institution, ålderdomshemmen. Både Lo-Johansson och Asklund kan sägas peka
framåt mot den kritik av institutionerna som tog fart under 70-talet. Ändå
sticker skillnaden i ögonen mellan å ena sidan Ludvig Nordström och Ivar
Lo-Johansson och å andra sidan Lis Asklund. De båda förstnämnda författarna är hänsynslöst personliga och subjektiva (…) Lis Asklund håller hela tiden
sig själv och sina åsikter i bakgrunden, hon garderar sig, hon låter andra tala,
hon hänvisar till anonyma källor. Lis Asklunds program är i all sin ofullkom-
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lighet modern journalistik till skillnad från hennes föregångares gammaldags
radioföredrag. Lis Asklund är förvisso ingen skjutjärnsjournalist, men hon
ställer ändå in sig i samma tradition som Karl-Axel Sjöblom och Herbert Söderström” (Thurén s 189).

Man kan säga att tre journalistiska regimer eller ideologier finns beskrivna
ovan: den paternalistiska, den objektivistiska och den samhällskritiska, utan
att i något fall vara renodlade exempel. Nordström och Lo-Johansson framträdde i paternalistisk form i den enda radiokanalen som föreläsare. LoJohanssons budskap var däremot motsatt Nordströms med ett försvar för
individuellt val. Asklund däremot visar tecken på den objektivistiska regimens eller ideologins karaktäristika, men innehållet är snarare vad som senare kom att känneteckna den samhällskritiska regimen. Under 1960-talet
bröt också den undersökande journalistiken fram globalt som journalistisk
metod att hantera ett ämne, med koncept hämtat från vetenskapen. Man har
en ”tes” som man söker belägga med journalistiska medel. En professionaliseringsprocess av journalister, men också journalistikens professionalisering i en medieutveckling som hade global karaktär inträffade under
1960-talet, då etermedierna var stadda i kraftig expansion, åtminstone i Västvärlden, och också tekniska framsteg ökade möjligheterna att visualisera
sådant som tidigare inte låtit sig gestaltas. Men en framflyttning av journalistiska positioner skedde också bakom kulisserna i vad som kunde utsägas
innehållsmässigt och vilka samhällsinstitutioner och –processer som kunde
kritiseras. Åke Ortmark ger i sin mer än trettio år gamla artikel ”Freedom’s
boundaries” några exempel på hur yttrandefrihetens gränser och möjligheten
att kritisera makten hade flyttats fram eller utökats. Ortmark gav dåvarande
socialdemokratiske oppositionsledaren och tidigare kommunikationsministern Olof Palme en viktig roll, framförallt i hans agerande som minister
när 1966 års radio- och tv-propositioner lades fram, om en andra TV-kanal,
fortsatt public service-monopol och konkurrens i ”stimulerande tävlan” mellan de två TV-kanalerna, och Palmes utspel om mediernas frihet i en riksdagsdebatt samma år: ”Vi måste kompromisslöst slå vakt om och med handfasthet som gränsar till passion försvara televisionens rätt att offentliggöra
kritik av samhället, auktoriteterna och privata intressen. På denna punkt får
vi inte vika undan hur man än blåser i basuner och trumpeter” (ur Smith
1979, red, förf:s översättning från engelska, s 144) (63).
Ett sådant yttrande från en representant från ett regeringsparti kan inte ses
som något annat än en politikens beredskap eller accepterande av den samhällskritiska regimens frambrytning. Ortmark beskriver exempelvis 1956 års
överträdelse mot veto-rätten i politisk bevakning som ett framsteg för journalisters och etermediaproducenters yttrandefrihet. Kravet på att alla partier
skulle närvara när kontroversiella frågor stod på agendan levde kvar på
1950-talet. Detta resulterade i att det parti som vägrade närvara indirekt hade
veto-rätt och kunde se till att programmet inte sändes. Socialdemokraterna
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och centerpartiet, då i koalition, deltog inte i en studiodebatt när ett regeringsmeddelande lästes upp, vilket då kommenterades av de två närvarande
partiernas representanter, från folkpartiet och dåvarande högern. Nyligen
tillträdde radiochefen Olof Rydbeck hamnade under kraftiga påtryckningar,
enligt Ortmark, men Radionämnden ställde sig på Sveriges Radios sida och
friade programmet, och detta öppnade vägen för en mer obunden politisk
etermediabevakning, där enskilda politikers frånvaro eller vägran att medverka inte längre kunde stoppa en sändning (64).
Ortmark beskriver också betydelsen av ägarintressen under en tid då folkrörelserna hade fått hela 60 % av aktiestocken, och följaktligen 60 % av ledamöter i styrelsen. Ortmark skriver:
”It is necessary to distinguish between two sorts of action on the part of the
Board of Governors. Sometimes the Board acts formally in it’s collective capacity, following a recorded decision supported by the whole Board or a majority thereof; in other instances action is taken informally behind the scenes
by individual Board Members or by the Chairman. This latter type of influence (…) is no less interesting when the Board is one in which every group
of significance in the country is represented” (Ibid s 172).

Ortmark beskriver också regler eller ”normer” för styrelsebeslut i det dåvarande public service-företaget, följaktligen ett resultat av egna observationer:
”The following formula may serve to describe the general principle on which
Board Members act; when there is a conflict between special interests on the
one hand and journalistic aspirations and judgments on the other, a Board
Member usually supports his own side. When no such conflict is provided he
is satisfied that the corporation’s policy is in accordance with the law, the
agreement and, in general, the conditions he considers to be fulfilled” (Ibid s
175).

Vad gäller observationer från en dåvarande journalist under public servicemonopol, med erfarenheter från Sveriges Radio och Television, men vid
tidpunkten för artikeln inte längre anställd utan i annan medieverksamhet,
har Ortmark också andra iakttagelser vad gäller påverkan på programverksamhet och intressegruppers inflytande. Ortmark skriver att politiker tvekar
att utöva inflytande över daglig programverksamhet, men att intressegrupper
av olika slag, folkrörelser, arbetsmarknadens parter, privat näringsliv, religiösa grupper, polis eller försvarsintressen gör det: ”(…) Pressure is to be
understood here as attempts to interfere in decision-making with the intention of guiding programme policy, for example, by trying to induce SR to
make or not to make a particular programme, to make changes in a programme and so forth” (s 156). Folkrörelserna hade förväntningar, enligt
Ortmark, i samband med TV 2-starten och trodde på en ökad andel av sändningstid där deras egen verksamhet skulle uppmärksammas. Resultatet blev
en besvikelse och istället en uppsättning kritiska program, och ” (…) TV 2
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started transmitting in 1969, which was not exactly a gala year for these traditional popular movements. The wave of the left had gathered momentum
and it had become a journalistic aim to scrutinise in a spirit of scepticism the
very representatives of the popular movements” (Ibid s 158).
Man kan kanske tillägga, att när artikeln skrevs hade en omorganisation
precis ägt rum, där ett moderbolag agerade ”buffert” för politisk intervention
i programverksamheten, som delegerats helt till dotterbolagen.
Men Ortmark beskriver också ett tillfälle i svensk etermediahistoria där
folkrörelserna värnat om den journalistiska integriteten:
”Instances have occurred where the popular movements have opposed proposals that would have restricted journalistic freedom, as for example when
they resisted the idea that SR should be compelled to transmit programmes
arranged and financed by the authorities. This proposal, which is a grave
challenge to the classical model of freedom, had been mooted by the government commission, but was buried thanks to vigorous criticism by the popular movements” (Ibid s 156).

Vad Ortmark beskriver ovan är inget annat än den samhällskritiska regimens
inträde, och några reaktioner mot den av negativ karaktär, av t ex folkrörelserna, men Ortmark ger också ett motexempel.
Det har funnits tillfällen av konflikt mellan styrelse och TVledningsrepresentanter som varit avgörande. Ovan har nämnts t ex Olof
Rydbecks beslut att inte fortsätta ytterligare en mandatperiod från 1970.
Lars-Åke Engblom beskriver styrelsens agerande, när en ny VD skulle tillsättas efter Magnus Faxén 1981. Engblom skriver:
”Vad som inte står i protokollet är dock att utnämningen av Nilsson föregicks
av en provomröstning, där styrelsens ledamöter valde mellan två kandidater.
Den andre var TV 2-chefen Oloph Hansson. I denna förberedande omröstning höll styrelsens borgerliga ledamöter och näringslivsrepresentanter på
Nilsson, medan de socialdemokratiska ledamöterna förespråkade Hansson,
med ett undantag, Anders Ferm, som i en intervju 1998 uppger att han fällde
utslaget till Nilssons favör” (Engblom 1998 s 182) (65)

TV-Underhållning
I tidigare avsnitt beskrevs hur faktaprogrammen enligt tidigare forskning
visar tendens att använda sig av koncept, strategier och stilmedel som driver
en del av dem alltmer i riktning mot den publikorienterade regimen. Men hur
är det då med den rena underhållningen? Om vi nu lämnar journalistiken och
övergår till gestaltande produktion och underhållning avslutningsvis i detta
kapitel, så beskriver också denna tydliga drag av förändring, som sätter sin
prägel på flödet av program. TV-journalistiken lyfter fram ämnen, händelser,
personer. TV-drama och film lyfter också fram ämnen för berättelse, händel266

ser, teman, tidsperioder och på produktionssidan författare, regissörer, skådespelare m m. TV-underhållningen lyfter fram och selekterar författare,
komiker, TV-artister m m, men också andra personer som vill medverka, t ex
”vanliga” människor eller politiker.
I svensk TV:s barndom var det tidigaste programmet antagligen ”En skål
för televisionen”, som sändes 28 oktober 1954 under försöksåren, och som
ursprungligen var en gammal radiokabaré. En Cirkus Scott-föreställning
sändes den 24 aug 1955, och en China-varieté den 7 september samma år.
Den 29 oktober samma år sändes den första ”TV-Karusellen” med Lennart
Hyland. Den 10 juni 1955 hade en anslagsframställning på 2 miljoner kronor
beviljats för budgetåret 1955/56 till utbildning- och övningsverksamhet för
programproduktion i television (66). I Sveriges Radio’s Årsbok över svensk
TV:s första år finns ingen särskild rubrik för ”Underhållning”, däremot för
”Kvitt eller dubbelt” – 10 000-kronorsfrågan, och om serien står att ”TVprogrammen är inte alltid så lätta att klassificera. Många står på gränsen
mellan underhållning, reportage och undervisning. Överhuvudtaget kan sägas att många program med klar pedagogisk prägel ofta kan framstå som
synnerligen underhållande” (Sveriges Radios Årsbok 1957, s 61).
”Kvitt eller dubbelt” sände också i fördröjd återutsändning i radio, vilket
man gjorde för att inte inverka menligt på TV-licensutvecklingen, som stadigt ökade (67). Per-Martin Hamberg hade tagit med sig idén till ”Kvitt eller
dubbelt” från USA, och ville också sända ”I love Lucy” tidigare än vad som
blev fallet, men budgetstriden vanns av Henrik Dyfverman, som ville bygga
en egen ensemble för TV-teater (68). Hylands genombrott för den breda TVpubliken kom inte med TV-Karusellen utan istället med ”Stora famnen”
1958-59, med artistnummer, lekar och socialt samspel på scen mellan deltagare, artister och programledare. ”Hylands hörna” startade först i radio 196162, och den första TV-Hörnan sändes direkt 1962 (69). I ”Stora famnen”
hade en TV-lek med klädnypor i ansiktet förekommit under Hylands programledarskap. Akademikern Nils-Erik Baehrendz, som var TV-chef, tog i
artikeln ”Vad är underhållning” avstånd från ”tarvligheterna” inom underhållning, vilket visar att förtäckt kritik och utövande av chefsauktoritet
kunde ta sig skriftliga uttryck och ge signaler till medarbetare. Olle Sjögren
påpekar i sin bok om svensk underhållning inom etermedier att många
grundformer i TV:s tävlings- och lekprogram kan föras tillbaka på privata
sällskapsspel före massmediers genombrott. Det finns exempel också från
senare decenniers TV-program. Sveriges Televisions ”Gäster med gester”
med inbjudna artister som deltagare i tävlande lag, som får beskriva en ordlek i gester för sina lagkamrater, har sänts i flera omgångar sedan 1980-talet
och har en föregångare i sällskapsleken ”Levande charader”.
”Kvitt eller dubbelt” blev kanske den riktigt stora folkliga succén i svensk
TV inom underhållning, trots sin anstrykning av gammal folkbildartradition,
som helgunderhållning i landets enda TV-kanal, men formatet och motsvarigheten i USA hade en helt annan skala. I ”The 64 000 Dollar Question”,
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som sändes 1955-58, fanns exempelvis en Cadillac i tröstpris för att deltagare inte skulle hoppa av för tidigt. Frågor förvarades i bankvalv och transporterades med beväpnad eskort. En skandal uppdagades i serien ”TwentyOne”, som sändes 1956-58, och tävlingen visade sig vara på förhand uppgjord för en av deltagarna. Sponsorers krav på höga tittarsiffror hade också
fört med sig en risk för regisserade resultat och fusk. ”Kvitt eller dubbelt” i
Sverige hade däremot en akademisk prägel. Programledaren Nils-Erik
Baehrendz var docent, domaren Mats Rehnberg fil lic. Frågesituationen
påminde om en tentamen, där den ödesmättade musiken under betänketiden
för svaret underströk stundens allvar. ”Kvitt eller dubbelt” kunde också,
liksom ”Karusellen” tidigare förekomma i andra program, och kunde bli
upphov till parodi, i t ex ”Fram eller dubbelt” 1958 i radion med Hasse Alfredsson och Tage Danielsson. Regissören Hasse Ekman lät Sickan Karlsson
vinna i ”Kvitt eller dubbelt” i filmen ”Fröken Chic” 1959.
I svensk tidig TV förekom också demaskerings- och identifieringslekar. I
radio sändes exempelvis ”Demaskering” 1958-59, i TV ”Vem är vem?”
1958-60. Gösta Knutsson hade 1959 i ”Förlåt att jag frågar” statsminister
Tage Erlander som gäst. En akademisk variant fanns också i ”Fråga Lund”
som fick sitt genombrott 1962. Allmänhet och studenter kunde ställa frågor
till en akademisk expertpanel om olika ämnen under programledning av Jan
Öjvind Swahn. Musikfrågesporter hade förekommit i radio i t ex P 2 i ”Musikaliskt vem vet vad?” 1957-1961. I TV:s ”Musikfrågan” 1964 med Sten
Broman introducerades programledaren med sin specifika personlighet och
arroganta attityd, i rollen av en musikalisk finsmakare, som avskydde melodiradio och dragspel, och som inte stack under stol med sina preferenser i ett
slags självgyckel och uppträdde i gredelin kostym. Vid ett tillfälle läxade
Broman upp norska Griegforskare. Musikfrågesporter har förekommit sedan
dess, men på enkanalstiden fick serien överraskande höga tittarsiffror, och
programledaren bidrog antagligen till intresset.
Vad gäller shower och kabaréer direkt från krogmiljöer och liknande
fanns restriktioner på sådana återutsändningar i ett förbud från 1919. 1955
kom en ny lagstiftning, men det fanns ingen radiotradition att falla tillbaka
på i krogmiljö. En del tidigare TV-underhållning med musik, småprat och
andra inslag kunde placeras i andra miljöer. I Malmö-TV:s ”Bialitt” exempelvis fanns en blandning av folkdans, allsång och roliga historier efter en
tysk förlaga, ”Zum Alten Bock” i München. Efter kanalklyvningen 1969
gick utvecklingen snarare åt motsatt håll. Två kanaler måste samsas om en
budget, och då var krogmiljön ett billigare alternativ än en påkostad studiouppsättning. En av kostnadsskäl favoriserad utveckling har också blivit överföring från allsångsestrader och caféterasser under varma sommarmånader,
vilket är en kompromiss mellan personal- och nöjespolitik, både TV:s personal och publiken är på semester. Resultatet blir att utomhusmiljöer förekommer oftare när publiken också är mer utomhus, vilket kanske inte varit
medveten policy.
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En viktig roll för musikal- och showprogram är att introducera och engagera en marknad av artister och musiker. De artister som förekom i den tidiga televisionen blev också lanserade för en nationell publik. Ett exempel
på en samtidig internationell lansering, eftersom programmet vann pris, är
underhållningen ”Kaskad” från 1962, som vann Guldrosen i Montreaux, där
bl a sångerskan Eartha Kitt introducerades. Åke Falck var ansvarig för produktionen, och hade arbetat med bl a radioregi och var också aktiv i den
tidiga TV-teatern . Ett prisvinnande program har goda möjligheter att visas
också i andra länder. Under 1950-, 1960-, 1970-talet och framåt var den
nationella public service-TV:ns Underhållnings- och nöjesavdelningar på en
eller två kanaler den enda möjligheten för en mängd artister och författare att
göra sitt artisteri eller författarskap kända för en bred publik i TV. Att turnera i folkparker var ett annat alternativ, samtidigt som det ena framträdandet ju kunde ge möjligheter till framträdande på det andra sättet. En mängd
artister introducerades också under dessa decennier, men man kan hålla i
minnet att en alternativ uppsättning artister lika gärna hade kunnat bli kända,
eller mera kända, för hela svenska folket, och där spelade radions och TV:ns
nöjes- och underhållningsprogram en stor roll. Nedan nämns bara några exempel.
”En kväll med Alice, Svend och Ulrik” med Alice Babs och Svend och
Ulrik Neumann sändes t ex 1961. Marlene Dietrich uppträdde i ”En galakväll på Berns” 1963. ”Lill-Babs Klubb” var ett program som sändes 1962.
Diana Ross och the Supremes introducerades för en svensk TV-publik 1968.
Shirley Bassey sjöng ”Goldfinger” ur James Bond-filmen med samma namn
i färg i svensk TV 1970. ”Gilbert Becaud i Stockholm” sändes 1976 och
introducerade den franske sångaren och låtskrivaren. Exemplen kan göras
många fler. Olle Sjögren betonar i sin bok om svensk underhållning i etermedier särskilt ett samband mellan radion och filmen under ”radiokomedins
guldålder” på 1930-, 40- och 50-talet. Televisionen har förstås också särskild
betydelse för de artister, musiker, författare av olika slag, skådespelare etc
där uppträdanden, stycken eller verk kan visas för en potentiell publik på
flera miljoner, istället för det rumsligt begränsade uppträdandets begränsade
publik. Både skivförsäljning och turné- eller krogshowsmöjligheter var
också av betydelse för eller beroende av exponering eller återgivning i
svenska etermedier.
Ett exempel på en komiker- och författarduo som gjorde sig brett kända
och använde så många medier som möjligt är Hasse Alfredsson och Tage
Danielsson, och Svenska Ord-revyerna. Hasse å Tage-revyerna ”Gröna
Hund” (1962), ”Gula Hund” (1966), ”88-öresrevyn” (1970), ”Glaset i Örat”
(1974), ”Svea Hund” (1976), ”Under Dubbelgöken” (1979) och ”Fröken
Fleggmans Mustasch” (1984) gavs både som krog-show och sändes i TV.
Välkända är sketcher och sånger ur revygängets produktion och som också
spelades i radio och gavs ut på skiva, som t ex Lindeman-figuren, där Hasse
Alfredsson improviserade till Tage Danielssons fingerade intervjufrågor.
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Kännetecknande för Hasse å Tage-revyerna var också den politiska kommentaren eller satiren. Hasse Alfredsson och Tage Danielsson gjorde också
spelfilm, som t ex ”Äppelkriget”, och Tage Danielsson gav också ut böcker,
som ”Tankar från roten”. Hasse å Tage profilerade sig således i praktiskt
taget vartenda medium som fanns, radio, TV, film, skivor, böcker och vann
givetvis också tidningarnas intresse.
Povel Ramel är en annan kreatör och artist med monologer, visor och
sketcher på sitt samvete under en i det närmaste halvsekellång produktion,
och som också profilerat sig via flera medier vid sidan av de tidiga
Knäppupp-revyerna under vinjetter som ”Funny Boy” (1961), ”Sommarentusiasterna” (1969), ”Semlons Gröna Dalar” (1977), ”Minspiration” (1982)
och ”Knäpp igen” (1993). Från Göteborgs-TV sändes ett antal Hagges Revyer med Hagge Geigert mellan 1971 och 1987. Geigert var också programledare för den långa serien av talk shows med inbjuda kända personer med
titel ”Gäst hos Hagge (1975-1991). På 1980- och 90-talet finns exempel på
revygäng som Helt Apropå-gänget, Galenskaparna/After Shave och det s k
Lorrygänget, med t ex Peter Dalle, som en av huvudförfattarna, duon Måns
Herngren och Hannes Holm, eller det s k Killinggänget, alla komedi- och
författarkollektiv med huvudsakligen manliga profiler. Alla har använt sig av
medier som krogshow, radio, TV och film eller i kombinationer av medier.
Ur judisk-amerikansk nöjeskultur på 1950-talet växte ”standup comedy”
fram, och den institutionaliserades i The Comedy Store i Los Angeles 1972.
Ett tufft lärlingssystem var utbildningsbasen för unga, aspirerande komiker. I
Sverige har programserier som ”Släng dig i brunnen” profilerat svenska
ståuppartister från krogen Norra Brunn i Stockholm, och introducerat en del
av dem för en allt bredare publik och fler möjligheter att framträda. Galenskaparna eller After Shave debuterade med en egen programserie för TV i
”Macken” 1986, och har bl a gjort ”En himla många program” 1989-90, som
var en parodi på TV-genrer, och ”Tornado – en folkstorm i väntan på OS”
(1993), som bl a innehöll reklamfilmsparodi. Man har också producerat filmen ”Monopol”, en parodi på svensk TV.
Parodier på nyheter sändes först i svensk TV i ”Gamlins Årskrönika”
1962. Stellan Sundahl började i radions ”Byteskomik” 1976-83, och Helt
Apropå-gängets ”The Prize”, som bl a parodierade rutinerna kring Nobelpriset och dess högtidligheter, vann pris i Montreaux 1987. ”Snacka om nyheter” (1995-1999) hade som förlaga ”Have I got news for you”, och en panel
av inbjudna komiker och andra gäster kommenterade nyheter och gissade
bildgåtor. Programmet var en tittarsuccé med en miljonpublik eller t o m två
varje vecka i den svenska public service-televisionen.
Andra programserier inom underhållningen kan utgöra exempel på hur en
bestämd kreatör, en manusförfattare, artist t ex, samtidigt agerar programledare och introducerar eller reintroducerar artister, som t ex Bosse Parnevik,
som debuterade imiterande artisten Charlie Norman i ett ungdomsprogram
1969. ”Parneviks jordgubbar” sändes 1971, och ”Party hos Parnevik” 1978270

82, där gäster och busringningar till ovetande andra artister och liknande var
en del av programkonceptet. Jacob Dahlin var en känd radioprofil i ”Galaxen” under tidigt 1980-tal, och agerade programledare, manuskriptförfattare m m i ”Jacobs Stege” under mitten av 1980-talet, och i ett antal andra
underhållningsserier. Bl a introducerades för den svenska publiken okända
ryska artisten Alla Pugatjova, och TV-tittare hälsades av programledaren/manusförfattaren av ett kätterskt ”Skål, tamejfan” i programmen.
De första TV-åren i USA beskrivs av Olle Sjögren som en guldålder för
vaudeville, och det fanns ”TV-fabriker” i Hollywood. Estradtraditionen
trängdes så småningom undan av situationskomedin som ritualiserar vardagens konflikter. ”Your show of shows” var en populär serie som sändes
1950-54. ”The Cosby show” sändes t ex 1984-92 och porträtterar en svart
medelklassfamilj med ”vanliga” familjeproblem och utan spår av att vara
offer för rasism eller etnisk särbehandling av något slag. Annonsörer stöttes
inte bort av något budskap om problem eller diskriminering. En av ”demonproducenterna” som porträtteras i Horace Newcomb’s bok ”The producers
medium” (1983, Oxford Univeristy Press) är Norman Lear, som också var
manusförfattare, och introducerade t ex ”All in the Family” med Archie
Bunker som huvudfigur under tidigt 1970-tal för CBS. Han började emellertid efter andra världskriget att skriva för serier med namn som ”The Ford
Star Review” och ”Colgate Comedy Hour”. Ett författarkollektiv som introduceras i boken är James L Brooks, Allan Burns och Grant Tinker som producerade ”The Mary Tyler Moore Show” under tidigt 1970-tal, en situationskomedi om en ung, kvinnlig journalist, Mary Tyler Moore (som för
övrigt var Grant Tinkers fru). Andra komediserier introducerade av dem var
t ex ”Rhoda”, som var en spinoff från showen nämnd ovan. Dessa komediserier hade en världsmarknad, och en del av dem sändes också i svensk TV.
Den amerikanska serien ”Våra värsta år” (1987-) har i omgångar visats i
främst Kinnevikföretagets kanaler (TV 3, Z-TV) i svensk TV under 1990talet och framåt, och är en förvrängning av den lyckliga familjen. Dennis J
Kernin tar i artikeln ”Ambivalent pleasures from Married…with Children”
upp bakgrunden till utvecklingen av serien. Serien var Fox Broadcasting
Company’s mest sedda program och nådde den målpublik som man önskade,
de köpstarka 18-34 och 18-49-åringarna i urban medel- eller högre medelklass. Serien debuterade i april 1987 i USA. Kernin’s tolkning till framgången är att de karikerade familjemedlemmarna, som inte precis utgör en
idealfamilj, skapar ett ”ambivalent nöje” hos publiken att skratta åt, när konflikter inte löses som i konventionella serier:
”While television programs generally contain contradictions, most work hard
to naturalize the conflicts inherent within these social divisions, ”Married…with Children”, though, seem to use them self-consciously for humor,
with the result of creating a potentially uncomfortable viewing positions for
members of the target audience” (s 213).
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Svensk TV visade under sent nittiotal ett antal situationskomedier, dels den
svenska situationskomedin ”Svensson, Svensson” i Sveriges Television
(1994-98), som är en bild av en ”vanlig” familj med en karikerad fadersgestalt. Susanne Reuter som yrkesarbetande mamma har större framgångar än
den sporttokige, brevbäraren i Allan Svenssons gestalt. I ”Glöm inte
mamma” (1998) var den hemmaboende, vuxne sonen fast i ett boende med
den senildementa och manipulativa modern. I ”Pappas flicka” (1998-99) är
fadern ensamstående med en tonårsdotter, och kanske den serie som ”ritualiserar vardagskonflikter” mest utan alltför absurdistiska övertoner. I ”Sally”
(1999) var den vuxna, kvinnliga bibliotekarien Sally kraftigt karikerad och
hemmaboende hos sin far, för övrigt en produkt av ett helt och hållet manligt
produktionsteam av författare, regissör och producenter.
De svenska situationskomedierna i svensk TV:s barndom dröjde emellertid . ”I love Lucy” med Lucille Ball sändes i svensk TV redan tidigt, men
någon inhemsk produktion av svensk situationskomedi kom inte igång.
Några produktioner under 1960- och 70-talet kan emellertid nämnas. I
”Niklassons” 1965 var Sickan Carlsson hemmafru med en tonårsdotter i
10 avsnitt. Sven Lindberg regisserade ”Familjen Ekbladh” 1971. Kritiker
drabbades däremot av avsmak för en ”amerikansk” serie. ”Hem, ljuva hem”
var en serie 1978, och Lars Molin var ansvarig för ”Zoombie” 1982. Två
långa populära situationskomedier återkom emellertid under 1970-talet och
1980-talets början. Bo Hermansson producerade ”Blå gatan” 1966, som hade
engelska Coronation Street (1960-) som förebild. Hermansson samarbetade
med en försvenskning av ”Hancock half hour” (1956-61) med upphovsmännen, och serien sändes 1967-70 med titeln ”Publikfriarna”. Den uppblåste,
krävande och auktoritäre Marve Fleksnes var huvudperson i ”Fleksnes Fataliteter”, som sändes i omgångar 1973-82, och med norrmannen Rolv
Wesenlund i huvudrollen. ”Steptoe and son” (1962-74) var förebild för ”Albert & Herbert” (1974-82) med Sten-Åke Cederhök som fadern och Tomas
von Brömssen som den vuxne sonen, också en Hermansson-produktion från
Göteborg. ”Herbert & Robert” var en uppföljning 1995, nu med Brömssen i
en fadersroll i förhållande till sin häften så gamla halvbror i Carl-Einar
Häckners gestalt. ”Fredrikssons fabrik” (1991-93) gestaltade Magnus Härenstam som arbetsledare i en fabrik med sömmerskor.
Iscensatta arrangemang för att vilseleda deltagare och sedan filma resultatet har sitt ursprung i ”Candid camera” (1946-67) och introducerades av
Allen Funt, som redan hade använt en dold mikrofon i radio. Lennart Hyland
lät sig, som tidigare nämnts, inspireras med serien ”Med mikrofonen i andra
yrken” under sent 1940-tal. Karl Haskel och Håkan Ersgård gjorde ett försök
med dold kamera i ”Burr i kylan & Söndagsbilagan” i början på 1960-talet.
1964 sändes ”Dolda kameran på nya äventyr”. Den ”talande” brevlådan, att
be okända om hjälp med olika tjänster, som att bära en resväska full med
cement, att utföra moment vid anställningsintervju eller provtjänstgöring
med felinställda maskiner eller arrangerade ”fällor” av annat slag är alla
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klassiska dolda kameran-iscensättningar. Lasse Hallström använde en dold
kamera i ”Kram” 1969, då Magnus Härenstam skrattade för högt i tunnelbanan. I underhållningsblocket ”Razzel” förekom ”Nya blåsningen” 1984, där
signaturmelodin till filmen som fick namnet ”Blåsningen” (med bl a Robert
Redford) spelades, Scott Joplins ”The entertainer”. Den dolda kamerans idé,
med olika slags iscensättningar, där en dold kamera ingår, fortsätter att generera inslag och program inom underhållning. I ”Oldsberg för närvarande”
1992 fick personer se sig själva i TV-rutan, i ”24 Karat” och ”Rena rama
sanningen” var tävlingsmomenten en gissningstävling om hur personer
skulle reagera i arrangerade situationer med en dold kamera, och i ”Blåsningen” med Lennart Swahn och, sent under 1990-talet, Brigitte Söndergaard, har artister lurats i arrangerade vardagssituationer.
Grundformen för ”talk show” etablerades i USA under 1950-talet med en
värd och mer eller mindre celebra gäster, artister och eventuellt en publik.
Samtalet blir en ”trialog” med tittaren. Steve Allen var programledaren i
”Tonight” (1954-57) och ”Tonight Show” (1957-62). En ”pratshow” som
sträckte sig över flera decennier var ”Tonight show starring Johnny Carson”
(1962-92). ”Hylands hörna” (1962-83) hade sin yttre form efter ”Tonight”.
Per-Martin Hamberg hade skickat Hyland till USA redan 1958, för att lära
av Jack Paar, men det blev inget resultat av Hylands beundran för Jack Paar
som satte sin prägel på programmet. ”This is your life” (1952-61) var en
överraskningsshow, där kända personer kidnappades och fick träffa inbjudna
gäster i studion och samtala om händelser i sina liv. ”Här är ditt liv” med
Lasse Holmqvist sändes i en första omgång i svensk TV 1980. Programkonceptet har senare sänts igen i public service med Ingvar Oldsberg som programledare på 2010-talet, och även sänts i varianter i kommersiell television.
I det sena 1990-talet tog en ”ny” sorts hybridgenre form och genererade
ett antal serier i korsning mellan dokumentär, drama och underhållning,
”docudrama” eller ”docusåpa”. I mitten av 1990-talet sände musik- och ungdomskanalen MTV en serie , ”MTV:Real World”, som handlade om ett antal
ungdomar, okända för varandra till en början, som bodde i en lägenhet och
vars interaktion och förehavanden ständigt filmades. Serien fick en svensk
motsvarighet i ”Real World, Visby” producerad av Meter Film & Television,
först visad på betalkanalen TV 1000, sedan i TV 3. Kameror följer iscensatta
situationer, t ex att deltagare okända för varandra ska bo ett antal veckor i ett
hus eller en lägenhet. Materialet klipptes sedan samman till en serie. Konceptet har sedan applicerats på serier med medverkande som för varandra är
okända i miljöer som bussresor, kryssningar, semesterorter etc i både svensk
public service och kommersiell TV, t ex i serien ”Karavan” i SVT hösten
1998, eller ”Villa Medusa” i TV 5 hösten 1999. ”Big brother” har sänts under 2000-talet och in på 2010-talet i kommersiell television, dvs där deltagare är instängda och kameraövervakade i ett hus under lång tid. En variant
av ”reality shows” är på arbetsplatser, där yrkesgrupper följs, eller andra
grupper, t ex ungdomar. ”Expedition Robinson” var Sveriges Televisions
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motdrag i den kommersiella konkurrensens tidevarv hösten 1997, där utvalda deltagare under ett par sommarveckor skulle klara sig vidare på en öde
ö genom tävlingar och utröstningsomgångar, tills bara en enda segrare fanns
kvar. Till programkonceptet hör att tillgången på föda är knapp, men fokuseringen ligger på relationer och interaktionen mellan gruppmedlemmar. Programkonceptet producerades i USA under titeln ”Survival”, och har också
producerats för svenska satellitkanaler. Och också på 2010-talet för TV 4.
Sammanfattningsvis, deltagare följs i programserierna, som kan utspela sig i
en viss lokalitet, en lägenhet, ett hus, på en semesterort, en resa eller arbetsplats.
Avslutningsvis, och för att sammanfatta avsnittet ovan om underhållning,
så finns i radions och TV:ns barndom exempel på ett litet fåtal personer som
satte sin prägel på svensk underhållning i hög utsträckning, t ex författare
och författarkollektiv som Povel Ramel, Hasse å Tage, Carl-Gustaf
Lindstedt, som också fortsatte över till TV. Många grundformer av underhållning har också levt kvar, som t ex ”talk show” och fråge- och gissningsprogram, eller varianter av ”Dolda kameran”, som del av koncept i program.
Underhållning är också en mer tacksam nisch att producera program inom
för produktionsbolag, eftersom potentialen för lönsamhet är större, och därför ägnar sig fler produktionsbolag åt underhållning. Artist- och författarkollektiv fortsätter också att generera nya serier och program, och ibland via fler
medier som krogshow, radio, TV och/eller film. Adde Malmberg & Co, Killing-gänget, Måns Herngren & Hannes Holm, Varan-TV, Lorry-gänget, Ulla
Skoog, Babben Larsson, Jonas Gardell m fl är alla exempel på 90talssignaturer, men en yngre generation av TV-komiker är förstås på väg att
etablera sig, eftersom televisionen alltid efterfrågar förnyelse och nästa generations etablerade artister. I program som ”Parlamentet” eller i talk shows
som ”Robins” (SVT) kan komiker få möjlighet att presentera sig för en bredare publik . ”Grotesco” och ”Hipp Hipp!” är exempel på humorkollektiv
som fått sändningstid i SVT under 2010-talet.
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DEL IV. DRAMA OCH POPULÄRFIKTION
I PUBLIC SERVICE OCH KOMMERSIELL
TELEVISION
KAPITEL 8. BAKGRUNDER

Inledning:
Drama, och dramats spelade former i teater, och dess senare förmedling via
moderna medier som film, television och video, och också numera via DVD
och i andra former, har rötter i antiken, och dramats utseparering från den
religiösa sfären har kanske beskrivits bäst av Raymond William (1981). Williams beskriver ingående hur olika typer av patronage-relationer, t ex poeters
försörjning av ett hushåll eller ett adelsmanna- eller kungligt hov, har kompletterats med och alltmer ersatts av andra former av officiellt erkännande
och finansiering i förmedlande funktioner, t ex stöd från den etablerade makten där han ger ett exempel i de Elisabetanska teatrarna, olika former av
sponsorering och publiken som ”patron” genom beskattning eller marknadsekonomiska mekanismer. En senare fas är en ökad specialisering och en
ökad kapitalisering av de produktiva förmedlarna, där två markörer kan urskiljas, copyright och royalty. Den sista fasen är den korporativa, och kan i
synnerhet ses som förbunden med användning av nya medier. Williams
skriver:
”Cinema, radio and television are the outstanding examples, in which capitalists and some non-capitalist corporations organize production from the beginning and offer salaried or contracted employment within these terms”
(Williams 1981, s 53).

Williams understryker också att olika former av finansiering kan samexistera
för olika typer av kulturell produktion, en kompositör kan alltså vara anställd
under förhållanden som liknar ett äldre patronage-system, medan utgivning
av masslitteratur kan kontraktera författare på villkor som liknar vilket uppdrag som helst under betalda former. Kanske t o m en önskad handling presenteras för författaren. Annonsering och reklam existerade förut i marginalen på andra kulturinstitutioner, enligt Williams, men från början av perioden
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av korporativ organisering under 1800-talets slut blev den en form av kulturproduktion i sig. Williams skriver också: ”(…) it is interesting that producers
within advertising agencies were quick to claim the title ’creative’ ” (Williams 1981, s 53-4).
Den tidiga marknadskulturen är dock mycket olik senare former, och kulturella institutioner har integrerats i den allmänna sociala organisationen från
att ha varit mer marginella eller perifera post-marknadsinstitutioner av tre
slag som finns i alla samhällen, men sammansättningen varierar inom samhällen på jämförbara stadier av allmän utveckling. Williams kallar dem modernt patronage, det förmedlande och det statliga patronaget. Det moderna
patronaget kännetecknas av institutioner som stiftelser och fonder, organisationer och delvis något privat patronage. Förmedlande är organ som helt
eller delvis finansieras med offentliga eller skatteintäkter (som t ex licens).
Det statliga patronaget finns i länder där producenter av kultur helt eller delvis är att betrakta som statstjänstemän eller som professionella i statens eller
marknadens tjänst.
I Sverige och för televisionen kan antagligen det moderna patronaget, och
också det från början privata, exemplifieras med Jan Stenbeck-koncernens
företagsbildningar och kanaler i slutet av 1980-talet. Stenbeck-gruppen introducerade TV 3 1987/88, och senare Z-TV, betalkanalen TV 1000, Kinnevik och Modern Times Group, där emellertid vissa av kanalerna var abonnerade filmkanaler i likhet med några av koncernens tidningar (t ex Moderna
Tider). Gratistidningen Metro har nått stor spridning också utanför Sverige.
Den traditionella licensfinansieringen av Sveriges Television kan antagligen
mest betecknas som ett förmedlande patronage, men med ett frågetecken för
om inte monopoltidens radio och TV i synnerhet kunde ses som ett statligt
patronage. Regering och riksdag bestämde också interna angelägenheter,
som hur stor andel skall vara egenproduktion, och att vissa program skulle
finnas i tablån (t ex för minoriteter), och också under 1990-talets sista år, hur
stora nedskärningarna totalt sett skulle vara, 11 %. Det finns också en styrelse för Sveriges Radio och Television som är politiskt representerad, och
som bl a har till uppgift att utse och godkänna de högsta funktionerna. När
den kommersiella konkurrensen blev uppenbar introducerades marknaden
som också berörde Sveriges Television, och 50 %-målet introducerades som
målsiffra för vilken publik svensk public service totalt skulle nå i ett blandsystem av kommersiella kanaler.
I hela Europa har fr o m 1980-talets mitt med variationer inom och mellan
länder de gamla public service-monopolen brutits upp och transkontinentala
satellitkanaler med bakomliggande mediekoncerner som ägare har etablerat
sig. Även det gamla f d Sovjetunionens länder har i och med de politiska
omvälvningar som skett under 1980- och 90-talet ett annat medielandskap
med andra uttryck och former för finansiering än tidigare. Privata entreprenörer i mediebranschen har tillåtit etablera sig och kommersialismens budskap i form av TV-reklam finns nu också i ryska TV-kanaler, och ameri279

kanska filmer visas. Totalt sett har utvecklingen både i Europa och i det
gamla östblockets länder gått från reglerade kanaler och utbud till ett blandsystem där äldre och nyare uttryck existerar sida vid sida. I Öst har en fauna
av nya medier etablerat sig, med den karaktäristik som kännetecknar många
nya medier, nyetablering och etablering av alternativ, turbulens som medför
att vissa aktörer slås ut medan andra växer sig mer stabila, och tillslut en
högre eller mindre grad av oligopol. Detta gällde för etableringen av radio i
USA under 1920- och 1930-talet och kulminerade i network-systemet, det
gällde för tidiga satellitkanaler under 1980-talet i Europa och på andra håll,
och det gäller också för produktionsbolagsmarknadens utveckling i Sverige,
där små, oberoende bolag under 1980-talet resulterat i ett antal bolag, några
med 20-70 heltidsanställda, som har en större ägare bakom sig idag.
Den mest iögonenfallande skillnaden i ett retroperspektiv är tillgången till
TV-kanaler i Sverige från public service-monopolets två TV-kanaler till ett
blandsystem med ett tiotal svenskspråkiga eller svensktextade kanaler. Den
största faktiska skillnaden är att de två public servicekanalerna för TV numera är i minoritet och omges av kommersiellt finansierade alternativ, vilket
givetvis inte är samma sak som att de enbart ses av en minoritet av publiken.
De har i likhet med TV 4 etablerat ”dotterkanaler” som SVT24, Barn- och
Kunskapskanalen. Licensfinansierade TV-kanaler existerar sida vid sida med
de kommersiellt finansierade, och konkurrensen ger upphov till en egen dynamik, med vissa resultat som är kända sedan tidigare, t ex motprogrammering, att samma sorts utbud t ex filmer startar samtidigt i flera kanaler, vilket
ju egentligen ger tittaren en mindre frihet att välja mellan alternativ. Dessa
koncentrations- eller likriktningstendenser finns ofta inom medier som ett
resultat av konkurrens. Horace Newcomb (1983) nämner t ex hur ett litet
antal writers-producers efterfrågas av networks i USA under tidigt 1980-tal
vad gäller skrivandet och produktionen av serier och filmer, som också exporterades till Europa och andra länder, och därför kan kännas igen också för
en svensk TV-tittare under public service-monopolet, t ex ”Mash” och
”Mork och Mindy”, båda situationskomedier. Men vad kapitlen som följer
ska visa så är inte likriktning och upprepning det mest karaktäristiska draget
i de intervjuer som återges, utan det finns en bredd av många olika slags
produktioner representerade.

Intervjuade TV-producenter inom Sveriges Television,
TV 4 och i produktionsbolag
Följande kapitel redovisar resultat från intervjuer med 12 producenter, projektledare eller med annan titel inom public service och några alternativ för
kommersiell television. Samma frågor ställdes till alla med vissa nödvändiga
modifikationer för kontext, dvs inom public service eller i kommersiella
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alternativ vad gäller TV-kanal eller produktionsbolag. Sju av de intervjuade
var projektledare eller vik projektledare på SVT Drama i Stockholm, och
intervjuades huvudsakligen våren 1996, med uppföljande frågor våren 1999.
En av de intervjuade var regissör/ manusförfattare vid SVT Göteborg, och en
var producent/produktionsledare vid SVT Malmö. Båda intervjuades våren
1999, dock med samma frågor och uppföljningsfrågor som de övriga. Inom
kommersiell TV fanns en t f fiktionchef vid TV 4, som också var huvudförfattare till en kontinuerlig populärfiktionserie, som startade hösten 1999.
Inom TV 4 fanns då inga heltidsanställda TV-producenter för drama. På
produktionsbolag intervjuades en exekutiv producent och huvudförfattare
till en annan kontinuerlig populärfiktionserie på ett större produktionsbolag,
samt en producent, huvudsakligen för en tredje kontinuerlig populärfiktionserie, vid ett annat produktionsbolag och för en tredje TV-kanal. Av de 12
intervjuade hade de flesta, c:a 10, drama (eller sit com) som huvudsaklig
inriktning och hade också detta som sin erfarenhet, medan ett par också hade
erfarenhet från andra genrer. Sex av de intervjuade var kvinnor, och sex var
män, och i åldern strax över 30 till närmare 60. Producenter 30 – 40 är att
betrakta som yngre, medelålders producenter. De äldre medelålders producenterna över 50 var alla vid Sveriges Television, alla med lång erfarenhet
därifrån, ofta sedan flera decennier.
De TV-producenter, projektledare eller motsvarande som beskrivs nedan
har olika titlar. De sju som arbetade på SVT Drama, Stockholm, som blev en
egen region i Region Drama fr o m 1/1 1996, och därmed stärkte sin ställning, var alla projektledare eller vik projektledare, och titeln producent fanns
enbart i specialiserade funktioner, som t ex bildproducent, efterbearbetningsproducent. Tre av dem var över 50 år och hade varit anställda i, vid
intervjutillfället, närmare tre decennier. De två manliga projektledarna bland
dem redovisade också andra funktioner eller roller som de var aktiva i, som
TV-regissör respektive bildproducent. Den fjärde var yngre, med kortare tid
än 10 års erfarenhet från Sveriges Television, men var i begrepp att övergå
från sin funktion som projektledare till ledningsnivån för dramaavdelningen. Han hade också varit delaktig som medförfattare till en serie
sänd i två omgångar på totalt 16 avsnitt. Ingen av de övriga intervjuade på
denna avdelning redovisade någon författarfunktion. En femte yngre, kvinnlig projektledare var vikarie på ett kontrakt som gick ut i juni detta år, och
hade erfarenhet som frilans, en femte, yngre kvinnlig projektledare hade vid
intervjutillfället 1996 nyligen blivit fast anställd. En sjätte, yngre, manlig
projektledare var också vikarie. De yngre var i åldrarna strax under eller över
35 vid intervjutillfället 1996. Under dramachefen Ingrid Dahlberg fanns vid
intervjutillfället 2 biträdande programchefer, men Ingrid Dahlberg lämnade
samma vår chefstjänsten för Drama på SVT till förmån för ett ledarskap för
Dramaten. Hon ersattes av Maria Curman, som således var dramachef för
samma avdelning vid det senare intervjutillfället våren 1999. Det fanns två
biträdande programchefer för SVT Drama i Stockholm 1996, men dessa blev
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senare tre, varav en av dem i detta material är intervjuad, först i egenskap av
projektledare 1996, sedan som biträdande programchef våren 1999.
Vad gäller Sveriges Televisions regionverksamhet ute i landet fanns två
regioner med kontinuerlig dramaproduktion, region Väst och Göteborg, och
region Syd och Malmö, också två av de större regionerna i antal anställda
och bredd av produktion och genrer. I Göteborg intervjuades en huvudförfattare och ensamförfattare till flera längre serier, med titeln regissör, också
med en erfarenhet över flera decennier. I Malmö intervjuades en kvinnlig
producent och produktionsledare, som emellertid presenterade sig huvudsakligen som producent. På produktionsbolaget MTV Productions presenterade
sig en manlig huvudförfattare till en kontinuerligt pågående populärfiktionsserie (”såpopera”) som producent, som presenterade sig som producent, men
som också hade titeln exekutiv producent. På produktionsbolaget Jarowskij
berättade en kvinnlig producent om en annan kontinuerlig populärfiktionsserie. Denna producent hade också arbetat med underhållning och således inte
enbart drama, och beskrev inte att hon hade någon författarfunktion. På TV 4
var biträdande fiktionschefen också huvudförfattare till en nyintroducerad
daglig populärfiktionsserie hösten 1999. Allt som allt beskrev projektledare,
producenter eller motsvarande fyra populärfiktionserier, varav en på Sveriges Television. De Göteborgs-producerade serierna var i avslutade avsnitt.
Totalt sett berättade således sex av de intervjuade om produktioner där de
varit huvudförfattare, medförfattare eller ensamförfattare. Det fanns en tydlig skillnad i produktionsvolym vid intervjun genomförd 1996 och intervjuer
genomförda 1999 i beskrivningen av kontinuerliga populärfiktionsserier.
Medan SVT:s serie visats en gång i veckan under 1990-talet, i stort sett, så
hade de kommersiella kanalerna och produktionsbolagen under sent 1990-tal
introducerat snabbproducerade populärfiktionsserier med upp till fem avsnitt
per vecka, och eventuellt en sammanhängande helgrepris för vissa av serierna. När intervjun med projektledaren på Sveriges Television gjordes fanns
bara en kontinuerlig populärfiktionsserie i en kommersiellt finansierad kanal,
och konkurrensen var mindre. Med fler populärfiktionsserier blev också den
serien mindre exklusiv, eftersom mängden populärfiktion ökade totalt.

Vad gör en TV-producent?
På frågor om vilka uppgifter som ingick i den dagliga verksamheten och
huruvida och över hur många man var arbetsledare för, var svaren relativt
likartade, i synnerhet om intervjuade producenter/projektledare var verksamma inom samma avdelning, men beskrivningarna kunde skilja sig åt i
detaljrikedom och betoningen kunde ligga på olika faser i programprojekten. Med en uppsättning av olika titlar kan man annars ifrågasätta om
det egentligen är fråga om samma yrke, producent, exekutiv producent, projektledare, bild-producent, innehållsproducent, trailerproducent o s v. Och
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vad är skillnaden mellan att vara projektledare och producent på Sveriges
Television? Det fanns också skillnader mellan avdelningar och regioner. På
vissa avdelningar i Stockholm var praktiskt taget alla producenter projektledare, som på SVT Drama, Stockholm, på andra avdelningar var alla producenter, som på Dokumentärfilmredaktionen, Stockholm (båda f d Kanal 1,
före 1/1 1996). Projektledarna har vanligtvis ett mer uttalat ekonomiskt ansvar, men vad gäller konstnärlig eller skapande självständighet var dock
antagligen dokumentärproducenten att betrakta som mer autonom, medan
projektledare inom drama nästan alltid är bundna av, dels ledningens önskemål om projekt som ska genomföras, dels av författares manus. Sveriges
Televisions egna befattningsbeskrivningar kan ge en bild av hur den organisatoriska definitionen av producenter respektive projektledare ser ut.
I internt material från personalavdelningen fanns t ex följande:






Bildproducent
Bildproducent-Nyheter/Sport
Innehållsproducent
Projektledare
Trailerproducent

Mest intressant här är befattningsbeskrivning för innehållsproducent och
projektledare, eftersom bild- och trailerproducenter inte ingår i materialet.
Detta är beskrivningen för innehållsproducenten:

1. Innehållsproducentens huvuduppgift är att, på uppdrag av en redaktion eller programavdelning, utarbeta och presentera förslag till
program.
2. Det är innehållsproducenten som har ansvaret för att ett programs
uppläggning, innehåll och form harmonierar med den ursprungliga
idén.
Innehållsproducenten är ofta specialiserad på ett ämne men bör ändå vara väl
orienterad i samhälls- och kulturlivet i allmänhet. Han bör också, med tanke
på framtida program, skapa och odla kontakter med människor inom olika
ämnesområden.
Innehållsproducentens uppdrag innebär samarbete med många olika yrkeskategorier både inom och utom SVT. Detta kräver kunskap om andra
gruppers förutsättningar och arbetsmetoder, men också förmåga att samarbeta i rent kreativa moment.
Under själva produktionen av ett program ingår innehållsproducenten i en
grupp eller redaktion bildad för att genomföra projektet.
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3. Arbetstider: Innehållsproducentens arbetstider styrs av verksamheten.
4. För närvarande arbetar bara frilansande innehållsproducenter inom
Kanal 1. Till TV 2 rekryteras innehållsproducenter både internt
och externt.
Detta är alltså beskrivningen för en innehållsproducent, men sådana titlar
finns inte angivna i Sveriges Televisions egna internkataloger. Så här ser
befattningsbeskrivningen för en projektledare ut:

1. Projektledaren har det slutliga ansvaret för ett enskilt programs
eller en hel programseries produktion och konstnärliga kvalitet.
Det är projektledaren som planerar arbetet och fördelar de personella, ekonomiska och tekniska resurserna.
2. Projektledaren ska på ett rationellt sätt leda och planera arbetet
inom den grupp eller redaktion som bildats för att genomföra programprojektet. Han eller hon bör också vara väl insatt i både de lagar och avtal som reglerar televisionens verksamhet (radiolagen,
radioansvarighetslagen, programreglerna och avtalet med staten)
och den allmänna lagstiftningen, inklusive de avtal som gäller arbetsmarknaden.
Projektledaren är ofta specialiserad på till exempel gestaltande program,
seriebundna magasinprogram eller journalistiska program, och bör hålla sig
väl orienterad inom sitt programområde, men också inom samhälls- och
kulturlivet i stort. Med tanke på framtida program bör projektledaren skapa
och odla kontakter inom olika områden.

3. Arbetstider: Projektledarens arbetstider styrs av verksamheten.
4. Utbildning: Krav på någon speciell utbildning finns inte, men en
projektledare bör ha förmåga att administrera och leda arbete, samt
kunskap om och erfarenhet av de förutsättningar som gäller för det
skapande arbetet med programproduktion.
Rekrytering sker i huvudsak internt. Någon gång rekryteras personer med
motsvarande yrkeserfarenheter utifrån.
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5. Kombinationsmöjligheter: Inom TV 2 kan en producent ha det
totala ansvaret för ett visst ämnesområde, till exempel religion,
han fungerar då också som projektledare.
I ett bifogat brev från personalavdelningen daterat 95-10-12 till undertecknad underströk man att man inte skilde på projektledare och producenter,
eftersom personer kunde arbeta omväxlande som producent och projektledare. Detta är emellertid inte en tydlig tendens i svaren från intervjuade producenter och projektledare inom drama, och förekommer inte i dessa 12
intervjuer någonstans som explicit upplysning. Däremot fanns bland de intervjuade projektledarna (eller motsvarande) inom Sveriges Television explicita upplysningar om att man kunde ha andra funktioner som TV-regissör
(AA), bildproducent (AB) samt produktionsledare (CI). Både bildproducenter och trailerproducenter är mer konkret specialiserade befattningsbeskrivningar på en roll i arbetsprocessen vad gäller bildöverföring respektive trailerhantering, och dessa har inte intervjuats om de inte samtidigt haft funktion
som projektledare, producent eller liknande. Vad gäller den kommersiella
sfären har man ibland använt titeln exekutiv producent. I det amerikanska
networksystemet innebär det ofta ett övergripande ansvar för ett antal programprojekt, och med s k line producers som arbetsledande i de enskilda
programprojekten, eller underordnade den exekutive producenten (se t ex
Newcomb 1983) . I denna intervjuundersökning fanns en person angiven
som exekutiv producent, på ett produktionsbolag, men han presenterade sig
enbart som producent.
Vad gäller manus har manusförfattaren det största ansvaret, och vad gäller
konstnärlig utformning är det ofta regissören, som är konstnärligt ansvarig
tillsammans med projektledare/producent vilket kan leda till konflikter. Vad
gäller urval av manus är selektionen bland böcker, manus och liknande ofta
föremål för andra personers beslut, oftast ledningspersoner på t ex Drama i
Stockholm (se kapitel 10, Programverksamheten, se intervju AA, AE, AG,
men också på andra håll t ex TV 2, se CI). Man kan sammanfattningsvis
säga att det är programprojektets cykler som producenter/projektledare är
beroende av och inverkar i, fas i programprojektet, förberedelse, bemanning
av de olika team som producenter/projektledare agerar som arbetsledare för
eller koordinerar. Det är team som har differentierats och har olika funktioner, t ex teknisk (som elektriker, ljudtekniker), koordinerande (t ex scripta),
artistiskt hantverksfunktion (som fotograf, scenograf, maskör) eller gestaltande funktion (t ex skådespelare). Det är yrkesgrupper, ofta starkt specialiserade på en viss uppgift, t ex rekvisitör, attributör, som är av betydelse för
televisionens teknikberoende och audiovisuella karaktär, vad gäller yttre
framträdande eller scenisk framställning. De tekniska funktionerna måste
idag också vara inriktade på de digitala tekniker som kommit alltmer under
1990-talet, digitalt ljud, digital redigering, digital kamera. Koordinatsfunk285

tionerna är många och hierarkiska ”below the line”, som Horace Newcomb
kallar dem (1983), t ex produktionssekreterare, inspelningsledare, scripta,
produktionsledare. Vad gäller drama eller populärfiktion som genre fokuseras också uppgifter kring beroendet av manus, och därför finns också sådana
specifika funktioner som har med manusbearbetning att göra, t ex lektör,
manusassistent, manuskonsult eller liknande. Dramaturgen sysselsätter sig
också med manusets översättning till film eller television. Vad gäller kontinuerligt fortsättande populärfiktion har man också en differentiering av författare, t ex huvudförfattare, storylineförfattare, avsnittsförfattare eller dialogförfattare beroende på hur produktionsapparaten och manusskrivandets
organisation ser ut. Där kan också regissörsfunktionen skilja sig från avslutade projekt i ett visst antal avsnitt, och regissörer kommer in och regisserar
ett par avsnitt innan en ny regissör tar över och gör samma sak. Man kan
sammanfattningsvis säga att programprojektorganisationens cykler avspeglar
sig i svaren både inom public service och i kommersiell television, och att
arbetsledning av ett eller ett flertal team, och bemanning av vissa av dessa,
också växlande i storlek beroende på fas i projektet, också är projektledarens/producentens arbete och ansvar. Producenter/projektledare är således
drivande eller koordinerande i projektorganisationen, men är också positionerade inom en huvudorganisation, Sveriges Television, en kommersiell kanal
eller ett produktionsbolag, och därigenom också positionerade i ett totalt
medielandskap.

Bakgrunder för dramaproducenter – Sveriges Television
Drama, Stockholm
Projektledare och producenter eller motsvarande tillfrågades om sin bakgrund, utbildning och rekryteringssätt till televisionen, och också om det
varit en medveten ambition att söka sig till producentyrket. De tillfrågades
också om man kunde beskriva sin roll som initiativtagare till program, att
man själv initierade projekten eller om man mest genomförde förslag som
kom från annat håll. Producenter fick också en fråga om hur man såg sin
producentuppgift, som ett kreativt arbete, som ett hantverk, som ett lagarbete
eller ett ensamt arbete, eller någon kombination av dessa faktorer. Beteckningarna nedan är inte initialer i projektledares/producenters namn, utan
första bokstaven står för avdelning och kontext, den andra för ordningsföljd i
materialet, enligt följande: första bokstaven A = Region Drama, Sveriges
Television, Stockholm, B = Region Väst, SVT, Drama Göteborg, C = Region Syd, SVT, Drama, Malmö, D = TV 4, fiktionavdelningen, E = MTV
Productions, F = Jarowskij (de två senare, större produktionsbolag).
Nedan följer ett avsnitt som beskriver svar från inledningsvis sju projektledare eller vik projektledare vid Sveriges Televisions Dramaavdelning i
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Stockholm, och som genomfördes våren 1996. Dessa inledande presentationer kunde vara mer eller mindre omfattande respektive kortfattade. Den
förste intervjuade projektledaren (projektledare AA) presenterar sig på följande sätt:
”(…) (jag är) projektledare i divergerande funktioner, så jobbar jag med musikdramatik, dans- och tal-teater, speciellt tyngre singlar, kan man säga, är en
specialisering (…) som jag har. Sedan gör jag bildregi i kombination med
projektledning, vilket är nästan unikt (för) (…) det är två skilda yrkeskategorier (…)” (AA, SVT Drama Stockholm, 960103).

Projektledare AA rekryterades i samband med TV 2-starten 1968 och hade
då arbetat som reklamfotograf:
”Ja, jag började på TV i samband med TV 2-starten –68, så jag har ju varit
här i väldigt många år. Då, före det, min bakgrund är reklamfotograf (…)då
blev jag så småningom anställd som TV-producent, faktiskt på barnredaktionen, och det var en ren slump att det blev så (...) Jag har jobbat med i princip med nästan allting som man kan jobba (med) inom TV, utom rena sportsändningar”.

Också rekryteringen till televisionen var enligt AA en ren slump: ” (…) Jag
filmade, frilansfilmade åt TV. Den som jag jobbade ihop med på TV tyckte
att jag skulle söka, och så gjorde jag det av en ren slump bara”.
Projektledare AA poängterade gärna bredden i sin produktion och även
den visuella aspekten, där man anar ett inflytande från bakgrunden som fotograf: ”(...) Jag har gjort nöjesproduktion. Jag var med och startade Nöjesmaskinen. Jag var formgivare för Nöjesmaskinen tillsammans med mina två
kompisar exempelvis. Det är egentligen det enda riktiga formgivaruppdrag
som jag har haft. Dans blev jag ju tidigt intresserad av eftersom det är så
mycket bildmässighet i dans (ohörbart). Jag har gjort dokumentärer också,
både för barn och vuxna (…)”.
Projektledare AA nämner sedan olika produktioner ”för att säga något om
bredden”. Det är dokumentärer om samer vid ryska gränsen, program med
artister, sångare och sångerskor t ex romanssånger med Dorothy Irving, och
en svensk trubadur, Bertil Boo, en fransk ”abstrakt” mimare, om japansk
Butoh-dans, HasseåTage-revyn ”Animalen”, flera julkalendrar, t ex med
manusförfattaren och kasperteatermannen Staffan Westerberg. Projektledare
AA nämner också en långfilm och direktsändningar med olika typer av program, t ex ”På direkten” (se kap 9, AA). Men när det gäller frågor om produktioner som nyligen genomförts vid intervjutillfället nämner emellertid
projektledare AA flera produktioner, singelproduktioner (s k ”singlar”), av
den svenske dramatikern Lars Norén.
Projektledare AA hade vissa svårigheter att ge ett definitivt svar på frågan
om han själv hade största initiativet till de program han producerade eller om
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han mest genomförde förslag som initierats från andra håll. Projektledare
AA gav en ganska detaljerad beskrivning dessutom om hur han accepterat ett
projekt som ålagts av ledningen. Om initiativet till program svarar AA på
följande sätt: ”Ja men, då måste jag först säga att jag har ju jobbat som Ingrids (Dahlbergs, dramachefen) högra hand när det gäller konstnärlig rådgivning, exempelvis för musikdramatik och dans, då blir ju jag den som initierar de projekten rakt av. Då blir det merparten. Jag skulle vilja säga rent
generellt att jag har, jag tycker att det är fifty-fifty eller kanske en övervikt
för ledningen då, men det ser jag inte som en negation (…)”
Projektledare AA beskriver också en situation där han drivit en egen idé,
men gått med på att ta ett projekt som ledningen delegerat:
”Det finns projekt som kanske lämpar sig för vissa projektledare och
ibland, plötsligt, så uppenbarar sig ett sådant tillfälle, och så tycker ledningen: ’Ja, men ta det här istället’. Du måste göra det här istället för det du helst
av allt vill göra. Det måste man ju faktiskt ställa upp på, tycker jag som anställd, inte bara gå sin egen linje utan också säga: ’Jag är anställd här, då tar
jag det här jobbet’.
I: Kan du beskriva en sådan konkret situation?
”Ja, det är väldigt lätt för mig. Jag kan ta förra julkalendern, Pettson och
Findus, var ett sådant jobb. Det var ingen som försökte tvinga mig till det på
något sätt, men jag förstod alltså, ’här var kris’. Ingen annan ville ledningen
ha som skulle göra det, utan jag skulle ta det jobbet. Det var starka påtryckningar.”
Sammanfattningsvis, projektledare AA uppgav att han kunde initiera projekt,
men beskriver också en situation där han själv önskat göra något annat, men
ålades ett projekt som ledningen ville att han skulle ta. Han uppger fifty-fifty
på frågan om eget initiativ till projekt, med övervikt för ledningen.
På frågan om hur projektledare AA ville beskriva sitt arbete, som ett kreativt arbete, ett hantverk, ett ensamt arbete eller ett lagarbete, svarar han
”Ja, jag tycker att det är i högsta grad ett kreativt arbete. Det är också under långa perioder ett ensamt arbete. Det är i uppstartningsfasen med alla
problemställningar som man ska lösa innan, så att säga, ensemblen kommit.
Sedan blir det ett grupparbete så småningom . Det är alla dom här faserna.
Det är också en tung administrativ bit som man måste sysselsätta sig med på
olika sätt. Jag gör ju det via min dator, och en del av lustfyllda faser i det
(…) för att systematisera manuskript och bildarbete (…) här så måste jag
göra en inspelningsplan som är ganska detaljerad i den här senaste produktionen (…) Det är som en kartskiss över studion som vi ska göra varje gång
(…)så är det dessutom ganska funktionellt för dom som ska jobba med det.
Dom kan få sin lilla kartskiss varje morgon och veta vad det är, vilka scener
man ska ta (…)”.
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Projektledare AA med sin fotografbakgrund är alltså intresserad av att beskriva kamerornas och skådespelarnas position för team-medarbetarna på en
”kartskiss”, och att det är det som är funktionen ”TV-regi”. Detta är annars
ansvarsområden för regissör och bildproducent. Det finns i materialet en
intervjuperson med titeln ”regissör” som också är manusförfattare (BH), som
också är mer involverad i bildbeskrivningen mer än vad som är vanligt för
dramaproducenter, där det finns uttalade funktioner som konkurrerar med
producentens roll om att vara mest tongivande vad gäller beskrivningen av
ett drama, manusförfattare, regissör, kanske ledningen. Som vi ska se i ett
senare kapitel (kap 11), så finns inte dessa funktioner inom samhällsprogram, journalistik och dokumentär. Regissörens roll spelas av andra funktioner i det redaktionella teamarbetet (Carl Carlsson), och i det dokumentära
exemplet (Bengt Bengtsson) är producenten både manusförfattare och regissör, och begreppet ”reportagedramaturgi” förekommer (Carl Carlsson).
Projektledare AB hade också en lång erfarenhet från Sveriges Television,
och började på televisionen ungefär samtidigt som AA, och där starten av
TV 2 också gav nya möjligheter. Projektledare AB presenterar sig på följande sätt:
”(…) jag jobbar på Sveriges Television (…) och Drama-avdelningen nu, och
har jobbat där sedan 1967 på TV. Jag (…) jobbade som tekniker i 1 ½ år ungefär sedan gick jag över till det ganska nystartade TV 2, där jag blev sändningsledare, och så småningom jobbade jag också som ”hallå” några år innan
jag gick över och började producera program. Jag har gjort program som
”Nyfiken på…” med (Lars) Ulfvenstam. Jag har gjort stora direktsändningar
som Nobel-utdelningen i Globen. Jag har gjort en förfärlig massa dramaproduktioner, mest komediserier och liknande, som ”Lorry” och sån’t.”

På frågan om projektledare AB hade för avsikt att bli producent och vilken
hans bakgrund är svarar AB:
”Nej, jag visste inte att jag skulle jobba med TV-produktion. Jag började
laga TV-apparater i Sundbyberg på 50-talet (...) Jag trodde nog inte då i alla
fall att jag skulle bli TV-producent. (…) jag trodde nog att jag skulle fortsätta med något tekniskt, kanske bli någon slags tekniker på TV, vilket jag
också blev så småningom, men det tog lång tid från det. Sedan gjorde jag
militärtjänstgöring som signaltekniker och efter militärtjänstgöringen arbetade jag på Radio Nord, den här piratradiostationen. På båten ute i Östersjön
låg jag som tekniker, och jag var också studiotekniker i studion i sta’n här på
Kammakargatan, och se’n hade jag några andra år däremellan. Men sedan,
som sagt, -67, så började jag som tekniker på TV och jobbade där 1 ½ år, jag
körde film och jag körde videoband (…) TV 2 startade så sökte jag och fick
en tjänst som sändningsledare där (…) Jag började producera småprogram,
(…) pausprogram (…) när jag var(it) sändningsledare ett par år, så gick jag
över till Rapport (…) Ja, så har jag jobbat flera år som producent på Rapportredaktionen då i början på 70-talet, sedan har jag arbetat på Faktaavdel289

ningen på gamla TV 2. Jag har jobbat på barnavdelningen. Jag har jobbat på
alla avdelningar, utom Sporten, så jag har gjort alla sorters produktioner. Jag
har gjort ett par program om direktsänd segling i TV, det är den enda sporten, annars har jag gjort alla sorters program”
Projektledare AB svarar också vad gäller initiativet till program som han
producerar, hans egna eller från annat håll, att det är ”fifty-fifty” i likhet med
AA. Och på frågan om det är ett kreativt arbete, hantverk, ensamt arbete
eller lagarbete svarar AB: ”(…) Det är ett ensamt arbete, det är ett lagarbete,
det är ett arbete med stor kreativitet och det är ett arbete med bokhållaruppgifter. Det är allt det där.”
Projektledare AB beskriver en sådan konkret urvalsprocess i det senaste
programprojekt han vid intervjutillfället arbetat med, en halvtimmes komediserie som hette ”Sjukan” på svenska, och som hade en engelsk förlaga i en
engelsk serie ”Only when I laugh”. AB beskriver inledningsvis ledningens
funktion:
” (…) Man kan säga att man har en rad olika programsorter, som man bestämmer sig för att man vill ha i utbudet. Där man vill ha en såpopera, som
”Rederiet” som vi gör och man vill ha en komediserie, som den här ”Sjukan”, och man vill ha en satirserie, som ”Lorry” (…) och man vill ha ett
antal singelpjäser (…) och man vill ha en deckarserie, och man vill ha någon
ungdomsdramatik o s v. Så att man kan säga att det är en del av det utbud
som vi har bestämt att Drama ska producera.
I: Så det var du som tyckte att den här engelska komediserien var värd att
satsa på (…)?
Ja, det är väldigt svårt att hitta manus (…) Ett av de få succémanus (…) som
vi har skrivit själva på sista åren, det är faktiskt ”Svensson, Svensson”, som
är ett svenskt originalmanus (…) Det är inte lätt att vara rolig”
I: Hur fick du den idén (till sit com serien ”Sjukan”)? Tittade du på engelsk
TV, eller?
Nej, vi gick igenom en massa program från både England, Frankrike, Holland var vi och grävde också, och tittade på lite olika alternativ.
I: Det var inte från någon TV-mässa då?
Nej, inte det här. Men jag har ju ett kontaktnät. Jag brukar vara i Montreaux
på underhållningsfestivaler och även på andra sådana här festivaler och tillställningar, så att man får en någorlunda koll (…) Man har rätt bra koll på
vad som går i dom olika länderna”.
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I svaret ovan finns ett par olika förslag på hur program- eller serieidéer kan
sökas eller beredas väg i ett bestämt manus, som i det här fallet, och dess
realisering till audiovisuell form och som blir till en del av utbudet. Serien
”Sjukan” hade faktiskt gått i originalversion i mitten av 80-talet i svensk TV,
enligt AB. Projektledare AB beskriver situationen på följande sätt:
”Nu är det ju så att om man gör det här så är det ju både lätt och farligt att
snegla på originalet. Eftersom vi har ju faktiskt sänt originalet också i Sverige
för en 10-12 år sedan (…) att tro att man ska göra en sådan här serie utan att
det ska likna originalet är ju också lite befängt. Det är klart att det kommer att
påminna om originalet (…)”

De vägar från idéer till färdiga produktioner som finns i svaret ovan är, för
det första, från ledningen för avdelningen, som ger själva uppdraget. Det är
för det andra en tämligen rationellt beskriven urvalsprocess i sökandet/selektionen av koncept eller manus från andra länder, här beskrivs huvudsakligen några europeiska länder som dem som skulle kunna presentera
förlagor. Det är för det tredje, deltagande i mässor och festivaler, den återkommande Montreaux-festivalen nämns explicit, och AB talar också om ett
kontaktnät. Genom senare intervjuer kommer ytterligare alternativ att förekomma, t ex att bli ombedd att ta hand om produktionen av en serie med en
viss önskad bok/manusförfattare, som kan skriva en viss dramatik, t ex ungdomsdramatik (projektledare AC), att anta eller acceptera ett manus skrivet
av en etablerad författare (producent CI), eller att kontakta ett artist- och
författarkollektiv med inriktning på satir/komedi, som man redan förut har
arbetat med, och som får en ny serie ”i uppdrag” (projektledare AF). Ett
annat alternativ är givetvis att skriva ett manus själv, eller bidra till ett sådant, eller att bli ombedd att skriva en sådan serie (projektledare AD, regissör BH, för kommersiell TV också DJ, EK, se kap 9) . Det finns ett annat
sätt att ”ta fram” en manusförfattare som projektledare AB beskriver, som
säkerligen är mindre vanligt, men som här ändå förekommer som exempel.
Det gäller satirserien ”Lorry”, som gick under 1980-talets slut och 1990talets början, och där projektledare AB beskriver seriens framväxt på följande sätt:
”Det var så att vi beslöt här att vi skulle ha en satirserie. Vi bjöd in en rad
författare, framförallt. Folk som hade skrivit satir. Jonas Gardell var här, vi
hade stort möte. Det var flera som hade jobbat med den här formen (…) vi
hittade en ensemble, vi hittade en regissör, Kjell Sundvall, som föreslog den
här ensemblen och började samla på manuskript. Vi började redan på våren
(…) vi skulle börja sända redan i september. En i ensemblen, Peter Dalle,
visade sig vara ett lyckokast, inte bara som skådespelare, utan han var dessutom en väldigt duktig textförfattare. Och det var ingen som hade riktig koll
på det, så det kan man säga var en sådan där lycklig omständighet (...) Ja,
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och sedan har det blivit så under dom fyra omgångarna av "Lorry", som jag
har gjort, att han har blivit huvudtextförfattare”
Skådespelaren, som fick möjlighet att etablera sig som textförfattare, Peter Dalle, har också bidragit till och skrivit manus till flera serier och filmer
under 1990-talet, som satt sin prägel på viss del av TV-utbudet i genren, ofta
s k ”relationskomedi”.
Sammanfattningsvis, projektledare AB beskriver flera vägar för programidéer eller –koncept eller manus, och dess realisering i serier, och beskriver
en slags specialisering i komediserier med en mycket begränsad ekonomi,
dvs kanske bara ett par karaktärer i studiomiljö, men hänvisar också till sin
bredd av programverksamhet. Projektledare AB började som tekniker, och
trodde sig fortsätta som tekniker, men fick istället möjligheten att ta del av
programverksamheten i svensk televisions expansion under slutet av l960talet och 70-talet. Steget från en tekniker som lagar TV-apparater till TVproducentens deltagande i internationella TV-festivaler av typen Montreaux
och urval av serier för den nationella televisionen kan tyckas långt, men
televisionens interna rekryterings- och befordringsgång under svensk televisions första decennier tillät en sådan succession, och det var expansionen i
t ex TV 2 och växande behov av produktionspersonal i en expanderande
programverksamhet som gav möjligheterna. Det kommer att finnas flera
exempel på projektledare/producenter som började i ett första jobb inom
svensk television, men som inte hade en uttalad ambition att bli TVproducent eller motsvarande (t ex AC, CI).
Den kvinnliga projektledaren AC beskriver sig själv som fokuserad på teater och också som en person som gått ”den långa vägen”:
”Jag hade ingen ambition att bli TV-producent, det var helt oplanerat (...) Jag
har gått den långa vägen här, jobbat som sekreterare när jag gick ut skolan
(…) Jag började här när jag var 21 år (…) och har sedan jobbat som produktionssekreterare i många år och produktionssekreterarjobbet har genom dom
åren varit lite olika, kan jag säga, förändrats också”.

Om sin rekrytering eller första steg in i televisionen säger projektledare AC
följande:
”(…) jag var utbildad sekreterare och jag (…) började för att få lite arbetslivserfarenhet, av en händelse (…) eftersom jag blev ditskickad av Arbetsförmedlingen innan jag hade tänkt läsa vidare i Uppsala. Men det blev inte så
utan jag blev kvar och sedan har jag jobbat då som produktionssekreterare
och som produktionsledare och inspelningsledare innan jag blev projektledare. Långa vägen.”

Vad gäller sin roll som initiativtagare till program svarar Projektledare AC
på följande sätt:
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”Jag är nog väldigt specialiserad just på att genomföra den här typen av förslag som kommer härifrån eller som kommer från teatrar eller så. Jag ser
mycket teater (…) jag ser mig, som jag sa i början, mer som en samordnare
än som en idégivare”.

Och på frågan om projektledar-/producentarbetet är kreativt, hantverk, ensamt arbete eller lagarbete: ”Det är ett kreativt arbete, det tycker jag nog,
även om man inte är idégivaren (…) för det handlar om att hitta lösningar på
saker och ting (…) sedan är det alltihopa det där. Det är också ett hantverk i
väldigt hög grad och jag är så att säga samordnare av hantverken.
Det är ett ensamt arbete och ett lagarbete , då det är allting på en gång (...)
Det här ligger väl i projektorganisationen kan jag säga då, att man har planeringsperioder som är ensamma och man har planerings- och genomförandeperioder som är lagarbete”.
Projektledare AC nämnde en dansföreställning ”Carmen” som en av sina
bästa produktioner, som var ett samarbete med Cullbergbaletten, Dansens
Hus och SVT Drama Stockholm, och som vann ett Emmy-pris, som beskrivs
av producenterna själva som ”TV-världens motsvarighet till Oscar” (se vidare kapitel 9). Inte heller i denna intervju fanns någon medveten strävan
eller ambition från början att arbeta inom televisionen, ”för att få lite arbetslivserfarenhet”, ”ditskickad av Arbetsförmedlingen”, utan denna karriär följer en succession av andra funktioner, som så ofta, vad gäller den generation
av produktionspersonal som rekryterades till Sveriges Television under dess
första decennier, och där även en yngre generation uppvisar exempel (t ex
AD).
Projektledare AD var på väg att också övergå till biträdande programchefsuppgifter, men beskrev sig vid intervjutillfället 1996 som projektledare.
Han satt då emellertid med i ledningsgruppen sedan två år, enligt uppgift,
och hade vid ett uppföljande intervjutillfälle våren 1999 fullt ut övergått till
funktionen som biträdande programchef, som en av tre med dramachefen
som högsta chef på avdelningen. Projektledare AD tillhörde en yngre generation av programmedarbetare på avdelningen, dvs under 40, med kortare
erfarenhet, längre utbildning (både filminriktad och annan utbildning) och
med erfarenhet som frilans. Projektledare AD svarar på frågan om sin bakgrund och rekrytering till televisionen på följande sätt:
”Jag hade inte ambitionen att bli producent. Jag var väldigt mycket teoretiker
från början. Jag är fysiker från KTH, så att jag har hållit på med matte och fysik (…) jag skulle åka till Cern och skjuta protoner och så fick jag inte göra
det för mitt examensjobb (…) så då tog jag ett sabbatsår (…) och läste filmvetenskap 3 betyg (i) 1 ½ år. Där träffade jag rätt mycket folk som höll på
med film och då började vi göra reklam- och informationsfilm, sedan gick jag
aldrig tillbaka till tekniskt. Sedan efter det gick jag på journalistskolan och
läste informationskunskap två betyg och läste populärlitteratur på universitetet på kvällarna, medan jag lärde mig mer och mer om film framförallt och
reklam, mycket reklamfilm på eget bolag tillsammans med två kompisar. Se-

293

dan åkte jag till England (…) och då jobbade jag på ”Eastenders” och ”Spitting image” (…) jag kom tillbaka hit och fick jobb som regi ass på ”Ebba och
Didrik” som Peter Schildt gjorde här på Drama, en ungdomsserie fast det var
en dramaproduktion (…) det var nog –89, tror jag (…) Då blev jag någon
sorts kontraktprojektanställd och sedan var det till och från ett par år, ”Tre
kärlekar”, regi ass, inspelningsledare på ”Smash”, regissör på ”Storstad”, regi
ass på ”Den goda viljan”, men då gjorde jag rätt mycket reklamfilm på helger
och sån’t där ”.

Projektledare AD kommer inte ihåg exakt när han blev fast anställd, det är
ganska vanligt bland producenterna att man inte kommer ihåg exakt årtalet
för t ex när en omorganisation skedde, när den egna avdelning bildades, eller
vilket år man övergick till en viss anställning. AD säger följande på frågan
om vilket år han fastanställdes: ”Nej, men jag kommer inte ihåg alls, jag tror
det är 4 år sedan. Det är mycket förvirrande hur åren går. Jag tror –90 eller –
91.”.
Denna typ av svar förekommer alltså ganska ofta, med svar mellan kategorier i en tänkt tabell, även om frågorna kan synas triviala.
Projektledare AD fortsätter sin beskrivning av sin karriär:
”Den som var producent för ’ (Den) goda viljan’ under inspelningen som
hade tagit in mig som regi ass till Bille August (…) blev personalchef här
samma dag inspelningen var klar. Då tog jag över producentansvaret för
långfilmen. Givetvis var Ingrid (Dahlberg) initiativtagare till den filmen (…)
via den fick väl kanske Ingrid upp ögonen för mig som en eventuell (…) producent eller projektledare, då blev jag erbjuden ett jobb som projektledare
(…)”.

Projektledare AD hade också tagit stor del i utvecklingen av en serie som
gick i två omgångar, ”Radioskugga”, och var huvudsakligen producentansvarig för denna, men var inte ensamförfattare, men delaktig i handlingsbeskrivningen. Det var hans fru, också i TV-branschen och verksam inom
drama, som var huvudförfattare för denna serie (se kap 9). På frågan om
initiativtagande till program eller serier, om projektledare AD hade största
initiativet till sina produktioner eller om han mest genomför förslag som
kommer från annat håll, svarar AD följande:
”Jag vet inte, jag har bara hunnit börja egentligen. ”Radioskugga” är väldigt
mycket min, ”Den gråtande ministern” till hälften. ”Pensionat Oskar” har jag
inte initierat det minsta (…) Jonas (Gardell) hade skrivit ett TV-manus, Susanne Bier var redan kontaktad av Ingrid (Dahlberg) som regissör, sedan kom
jag in. Sedan hoppas jag att jag har betytt mycket för hur den har blivit, så att
säga ’fifty-fifty’. Jag har kanske haft turen än så länge (att ha) haft mycket
initiativ till dom saker jag har gjort, men det är både en slump och en tur
(…)”.
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På frågan om arbetsvillkoren, kreativt arbete, hantverk, ensamt arbete eller
lagarbete, eller några av dessa, svarar AD på följande sätt:
”Alla (…) Jag skulle vilja säga att det går lite i vågor (…) först är (det) ett
kreativt arbete, men det kreativa arbetet är ju egentligen ett hantverk, för det
gäller att veta vad det är man gör (..) Ensamt arbete kan det väl vara, fast jag
jobbar rätt mycket med Charlotte (Lesche) (…) det kanske är ensamt om man
med ensamt får säga två personer. Sedan blir det ett lagarbete (…) Det skulle
absolut inte gå att göra en sådan sak som ”Radioskugga” med det tempot och
den korta bearbetningstid utan att det verkligen var ett lagarbete (…)”

Sammanfattningsvis, i likhet med många i en yngre generation av TVproducenter eller projektledare så har projektledare AD en bakgrund som
frilans, och också erfarenhet från kommersiella produktionsmiljöer. I likhet
med sina äldre kolleger har han emellertid också haft andra funktioner som
han nämner, t ex regiassistent, regissör för populärfiktion, inspelningsledare,
och han uppger specifikt att han blev tillfrågad om han ville bli projektledare
(men utförde redan liknande uppgifter).
Under 1990-talets senare del avancerade han också till biträdande programchef, men var redan 1996 på väg att ta detta steg och satt redan med i
ledningsgruppen sedan några år. De biträdande programcheferna hade tidigare varit endast två, men blev med AD tre. Ett chefsbyte skulle också ske
under 1996 för Dramaavdelningen vid SVT i Stockholm, då Ingrid Dahlberg
blev chef för Dramaten och ersattes av Maria Curman, fr o m 1/1 2000 VD
för hela Sverige Radio och Television under en tid. SVT Drama blev också
en egen Region, där dramavdelningens projektledare således inte bara förhandlade med dramachefen eller de biträdande programcheferna utan dramachefen var samtidigt också regionchef, och programcheferna direkt underställda henne. För de andra regionerna i Stockholms-trakten efter 1/1
1996, t ex Region Stockholm och Nyheter & Sport, gällde att flera avdelningar och genrer inrymdes i dessa, SVT Nöje kunde dela region med Samhälle o s v. Dessa genre- eller avdelningschefer var således underställda regionchefen, så inte på Drama.
Projektledare AE var också yngre, men inte fast anställd, utan hade en vikariatanställning som gick ut under juni samma vår vid tiden för intervjun
1996, men verkade föredra en tillvaro som frilans, och hade fått ett erbjudande om ett annat uppdrag. Det fanns en konflikt mellan kontrakt, det nya
uppdraget skulle börja innan kontraktet med Sveriges Television löpt ut:
”(…) kan jag lösa mig från det här kontraktet tidigare, så kan jag ta det jobbet. Det är det som inte är klart ännu, men det är inget hemligt med att det är
så”.
För projektledare AE var en fast anställning på Sveriges Television inte
drömsituationen, och hon hade också en ganska lång period (5 år) varit utflyttad till landet och ägnat sig åt annat:
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”(…) Jag flyttade ner till Skåne dessutom och satte mig helt off ute i skogen, och det sa alla att det tar död på dig som frilansare. Då får det göra det,
därför att jag vill vara hemma med mina barn. Jag vill bo på landet och
gjorde en massa andra saker. (…) Sedan blev jag uppringd av han som skulle
starta upp ”Du bestämmer” , för då visste han att jag ville tillbaka (…) Jag
hade sökt honom, för att han tackat nej till ett jobb i Malmö och jag bodde
ganska nära Malmö, och han kände mig och jag ringde upp och skällde ut
honom för att han inte hade tipsat mig om det jobbet som frilansare, men då
sa han att det var ett regi ass-jobb. Och då sa jag: Jaha, det är jag inte intresserad av, så då spelar det ingen roll, och så var det inte mer med det. Samma
kille ringer ju mig två veckor senare.
I: Så det var genom kontakter frilansare emellan?
Ja, det är alltid kontakter (…) (Han) var intagen för att sköta ”Du bestämmer” och frågade om jag kunde jobba med honom på den och att jag skulle
komma direkt och då gjorde jag det.”
Projektledare AE säger också följande på ett sammanfattande sätt om frilansmarknaden:
”Det mesta är ju kontakter, att man känner folk i branschen. Man får ha ett
gott rykte om sig, man får inte gå och göra bort sig. Det lever kvar lika länge
som någonting annat om man inte har skött sig på sitt jobb. Då är man helt
out som frilansare. Det handlar om att man alltid gör ett bra jobb, sedan är det
att man lär känna folk och dom vet vem man är och man blir tipsad ifall det
är någon som söker”.

Detta kan tolkas som att vissa yrkespersoner eller –kategorier selekteras
också inom frilansmarknaden, att den är delvis ”funktionellt självsanerande”.
Projektledare AE beskriver situationen konkret på följande sätt:
”Jag vet ju själv om man skall ha folk till produktionen och inte vet vem
Kalle Karlsson är, att jag värjer mig lite till att ringa och be honom komma
hit så vi får träffas. (Jag) kanske hellre ringer Nisse som jag faktiskt har jobbat med en gång förut, fast ryktet kanske på sta’n är att den här Kalle är jättebra, men jag känner Nisse, jag tar Nisse. Det spelar väldigt stor roll (…) om
(det) till exempel (är en) fotograf, då handlar det bara om vad dom gör för
resultat. Om man kan jobba, göra snygga bilder. Det handlar också om dom
är dyra eller inte, fotograferna, (om) dom tar mycket ljus eller dom jobbar
långsamt. Då är man också out. Man måste anpassa sig till vad produktionen
kräver, om det är en snabb produktion eller vad det nu är.”

Sammanfattningsvis, även om detta nu bara är en observation eller subjektiv
beskrivning från en deltagare på frilansmarknaden, så beskriver projektledare AE en situation där ”track record”, dvs meritlistan över genomförda
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produktioner, har betydelse, inte bara för producenter, utan också för andra
yrkesgrupper, t ex ett artistiskt hantverk som fotografens yrke. Denna ”track
record” innefattar alltså karaktären på de arbetsinsatser man har gjort, för
fotografer t ex hur man arbetar, men också hur pass anpassnings/användningsbar man är i produktioner. En producent/projektledare som är
ekonomiansvarig är givetvis intresserad av kostnaden, därför finns denna
bedömning i svaret ovan. En regissör kanske är mer intresserad av fotografens ”stil” och kan ha önskemål på sådana grunder.
När det handlar om producent- eller projektledarrollen verkade projektledare AE ha gått mer målmedvetet tillväga för att bli producent, och hade
också gått en 3-årig utbildning på Dramatiska Institutet till just projektledare/producent. Men i likhet med projektledare AF senare, så hade också AE
först börjat i en annan funktion, som väckte intresset. Långt ifrån alla yngre
producenter eller motsvarande hade däremot gått denna utbildning, men just
på Sveriges Televisions Drama-avdelning i Stockholm fanns, som nämnts,
ytterligare en bland de intervjuade. Projektledare AE svarar på följande sätt
på frågan om utbildning, rekrytering, karriärväg och om producentyrket hade
varit ett medvetet val eller oplanerat:
”Det är ganska planerat, inte från början, utan jag började efter gymnasiet, så
jobbade jag med beställningsfilm och industrifilm som sekreterare. Jag sökte
mig till ett sådant kontor, jag kom in på industri- och beställningsfilm (…)
Jag är inte en sådan som vid 3 års ålder gick med en Nikonkamera (…) jag
hade inga tankar åt det hållet. (…) (Företaget) sysslade med det som gjorde
att jag fick lära känna grunder för att göra film, att sitta och klippa och göra
allt, göra stora stillbildsproduktioner och så där, så när jag hade varit där i tre
år tyckte jag att det var så kul, och då ville jag vidareutbilda mig och då finns
det Dramatiska Institutet, som är Högskolan för film- och TV-utbildning, då
sökte jag dit på filmproduktion och så gick jag där tre år mellan 82-85”.

Projektledare AE beskriver sedan utbildningen och kriterierna för intagning,
dvs selektionen till utbildningen. Projektledare AE beskriver emellertid processen under 1980-talets första hälft, när TV-monopolet fortfarande var intakt. Det var frågan om en 4-stegsuttagning, i ett första steg en ansökan med
betyg, vissa ämnen i gymnasiebetyget och krav på körkort. Nästa steg var en
praktisk övning, där deltagare skulle förbereda en film, och fick ett manus
tillsänt sig, och
”(…) sedan skulle man göra hela nedbrytningen och planeringen och gå ut
och plåta miljöerna som man valde för inspelningsplatserna, sedan skall man
lämna in den här rullen oframkallad. Det var ganska stressande, så jag gjorde
en hel rulle, framkallade och skrev upp varenda bild. Jag tog exakt hur jag
ställde alla bländare och alltihopa, sedan gick jag ut och gjorde om alltihopa
en gång till väldigt minutiöst. Jag var så noga med att jag ville komma in”.
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Det tredje steget var, enligt AE, en intervju, och det fjärde steget en inspelning ihop med andra som sökte på regilinjen, samt fotografi och ljud, och
hälften fick, enligt AE, komma med i den sista urvalsfasen eller det fjärde
steget. Det är lätt att inse att den som redan hade erfarenhet från yrken eller
verksamhet i mediebranschen hade lättare att komma vidare i den här ganska
omsorgsfulla selektionen, och kravet på körkort var dessutom ett kriterium
som selekterade bort de som av privatekonomiska skäl inte haft råd att skaffa
körkort. Och i den sista uttagningen: ”då gör man hela inspelningen, planeringen med skådespelare och alltihop, (då) genomför man inspelningen under en eftermiddag och då står hela lärarkåren, dom som sitter och skall ta ut,
och tittar på när man jobbar, om man passar in i det här sammanhanget.”
Man kan notera att projektledare AE var väldigt målmedveten i sin strävan att bli producent och också att gå utbildningen som den bedrevs före
kommersiell TV i Sverige. Projektledare AE fick omedelbart efter utbildningen arbeta som produktionsassistent på en långfilm, den kände ryske
regissören Andrej Tarkovskij’s ”Offret”, som gjordes i Sverige och som
skulle bli hans sista film:
”(…) det var världens flyt att få ett sådant jobb efter skolan direkt, sedan har
jag (…) varit här en gång förut (dvs på Sveriges Television) och gjort en TVserie som heter ”Clark Kent” som inspelningsledare, sedan har jag jobbat upp
mig. Jag har gjort mina egna produktioner dokumentärt, då jag själv varit
producent, men söker pengar eller man bli uppsökt av filminstitut (…) sedan
har jag gått från olika barnproduktioner, dokumentär, långfilm, TV-serier,
man gick från det ena till det andra.”

Det sista svaret leder in på frågan om AE uppfattar det som hon själv har
största initiativet till de produktioner hon gör, eller om förslagen vanligtvis
kommer från annat håll. Svaret blir ganska kort: ”Jag genomför mest det som
kommer från annat håll”. På frågan om arbetet är kreativt, ett hantverk, ett
ensamt arbete eller ett lagarbete betonar AE att det är ett ensamt arbete: ”Jag
tycker att det är väldigt ensamt. Det är ju ingen mer i teamet som är projektledare, så att det är mycket beslut man är tvungen att ta själv och kanske
tråkiga diskussioner med regissörer. Man måste sätta stoppklossar, dra in
marginalerna och sådär (…) men sedan är det ett lagarbete att kunna genomföra filmen. Det är verkligen ett teamwork i det stora hela.”
Projektledare AE säger sig vidare inte tycka att det är ett hantverk och
inte att det är ett kreativt arbete heller utom i den aspekten att det är kreativt
att hitta lösningar som är förbilliganden, och att det handlar mycket om ekonomi för att få det att gå ihop. Det kan poängteras att vid intervjutillfället
hade AE just avslutat ett större projekt, med en känd regissör och en dramachef som varit aktiv i idé- och planeringsarbete (se kap 9).
Detta projekt var också kostsamt, enligt en uppgift ett 45miljonersprojekt, och som resulterade i dels, en biolångfilm på 3 timmar och
en TV-serie på 4 x 1 timme.
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Den kvinnliga projektledaren AF hade också arbetat ett par år på Sveriges
Television, hade också gått Dramatiska Institutets 3-åriga utbildning till producent, fast senare, och hade vid intervjutillfället precis blivit fast anställd. I
likhet med projektledare AE hade hon också börjat i ett annat yrke i mediebranschen, som ljustekniker:
”(…) jag slank in på ett bananskal efter gymnasiet och började jobba som
ljustekniker i Göteborg, började sedan ljussätta olika föreställningar, teateroch show-föreställningar (…) i början av 80-talet. Jag jobbade mycket med
After Dark, en dragshowgrupp, och var ute och åkte med dom, var ett år i
USA. Sedan gick jag Kulturvetarlinjen (…) och sedan kom jag till Stockholm, och sedan fortsatte jag att jobba som ljussättare via en scenograf på en
teater, som skulle göra ’Jönsson-ligan’ på film. Så frågade han om jag ville
jobba som attributör på den, och så gjorde jag det (…).
Vad gör då en attributör? AF ger följande beskrivning: ”Då är man scenografens förlängda arm på inspelningsplatsen (…) Attributören förvaltar alla
attribut som är med i scenerna under dagen, så att säga.”. AF fortsätter: ”(…)
så jag började jobba med film där, sedan fortsatte jag att jobba som attributör
och rekvisitör, jag rekvirerade alltså prylarna till inspelningsplatsen, och
började jobba lite på produktionssidan (…) och då tyckte jag att produktion
verkade vara det som passade mig, så då sökte jag in till Dramatiska Institutet, och gick där i tre år, på produktionslinjen. Jobbade en del som regiassistent också, och sedan så var jag inne på Drama och jobbade lite, först som
regiassistent och sedan kom jag in som produktionsledare och sedan så blev
jag projektledare, så det gick rätt fort på slutet (…) när jag gick ut skolan, så
hade jag inte den blekaste aning (om) att det var här jag skulle hamna”.
Projektledare AF svarade på följande sätt på frågan om eget initiativ i
programproduktionen.
”Hittills har jag genomfört förslag, det lilla jag har gjort då här, sedan jag
kom hit (…) som har initierats av andra, men min ambition i framtiden är att
komma med egna programidéer och driva dem”.

Och på frågan om arbetets natur, kreativt arbete, hantverk, ensamt arbete
eller lagarbete, svarar AF jakande på de första två delfrågorna, och ”Det är
ett kreativt hantverk, kan man säga. Jag eftersträvar alltid att förstå så mycket som möjligt, att begripa även det tekniska. Det som kan framstå som
krångligt. Det är liksom det enda sättet att tränga in i saker, förstå.”
I motsats till projektledare AE, som lade tonvikten på att det var ett ensamt arbete (och som också var frilans) lade projektledare AF betoningen på
lagarbetet: ”Det är absolut ett lagarbete, utan laget skulle det aldrig bli något.
Det är otroligt viktigt, att det är ett teamarbete att göra film”. Projektledare
AF hade producerat en ungdomsserie, och var vid intervjutillfället 1996 i
färd med att producera en satirproduktion av ett författar- och artistkollektiv,
som SVT haft samarbeten med tidigare (se vidare kap 9).
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Projektledare AG var också vikarieanställd och hade erfarenhet från arbete i produktionsbolag och i –projekt. Nu var han projektledare för en kontinuerligt fortsättande populärfiktionsserie, och hade en annan serie i tre
delar bakom sig på Drama-avdelningen på SVT, som dock hade drabbats av
stora problem (se kap 9). Projektledare AG beskriver sin bakgrund, utbildning, rekrytering, yrkeserfarenhet och (inte så medvetna) ambition till att bli
producent på följande sätt: ”1981 gick jag ut (…) Tekniska Högskolan i Linköping, och en utbildning, som heter industriell ekonomi (…) det är någon
blandning av civilekonom- och civilingenjörsutbildning egentligen, man
läser både ekonomi och teknik. Och sedan jobbade jag i databranschen i 5 år
ungefär.
I: Så att TV är ganska nytt för dig egentligen?
Ja, det är ännu ett bananskal, så att säga, i tillvaron som jag har halkat in på
egentligen (…) Jag slutade i databranschen för jag fick spader på näringslivet (…) och jobbade som trombonist, frilanstrombonist, i ett år ungefär (…)
Så då såg jag en annons om att någon (…) liten fri teatergrupp, som hette
Pistolteatern sökte en teaterproducent och (…) jag ringde och frågade dem
först, vad gör en teaterproducent, (jag hade) ingen aning (…)” ’En producent
säljer föreställningar och planerar produktionen här’, och då fick jag dem att
förstå, ’men jag har ju (…) sålt datorer i fem år, då kan jag väl sälja teaterföreställningar’ (…) så fick jag det jobbet”.
Projektledare AG nämner tidpunkten till 1987 eller 1988, och att han arbetade som teaterproducent i 1 ½ år, men
”(…) fria teatergrupper, snacka om uppförsbacke alltså, både ekonomiskt och
allting, det var för kärvt, det var inte kul efter ett tag (…) Teatern var i ett sådant där brytskede, när ingen ville ut och turnera längre för dom hade kommit
upp i den där åldern att det var inte kul att åka omkring i någon jävla buss ute
på landet och spela barnteater (…) och i den vevan såg jag någon annons i
Dagens Nyheter att Kanal 1 Nöje sökte vikarie som produktionssekreterare,
och det visste jag inte heller vad det var riktigt, så att då fick jag fråga vad det
var, och så sökte jag det jobbet (...) Och då kastades jag bara in.. Det var ju
idiotiskt av dom, kan man tycka sådär, men det var ju jävligt bra för min del,
för jag fick ju lära mig.”

Projektledare AG beskriver alltså två ansökningstillfällen, som visade sig
vara viktiga, och beskriver vad en produktionssekreterare gör: ”(…) en produktionssekreterare ansvarar för teknikbokning och budgetering och uppföljning av en TV-produktion. Med andra ord en otroligt central roll, eftersom TV är så jävla teknikintensivt, (och) så skulle jag, min gröngöling,
sitta där och boka teknik för en produktion. Jag menar, jag lärde ju mig genom att göra enorma misstag naturligtvis (…) sedan var jag där i (…) unge300

fär 1 ½ år igen, tills jag fick kontakt med Kanon-TV (ett produktionsbolag).
Dom gjorde en produktion ihop med Sveriges Television, som jag då skulle
vara SVT:s representant i. Och då lärde jag känna VD:n för Kanon-TV, som
frågade om jag ville vara projektledare på Kanon-TV. Så jobbade jag där
tills hösten –94, då jag kom hit (till SVT Drama).”
Projektledare AG berättar om några olika produktioner som han varit
producent eller projektledare för bl a en nutidshistorisk dokumentärserie för
TV 3, och en UNICEF-gala för f d Jugoslavien med artister, också för TV 3
(se vidare kap 9). Och på frågan om eget initiativ till program eller serier,
eller om det mest är förslag som kommer från annat håll, svarar AG:
” (…) (I) rollen som projektledare på Sveriges Television så är det i allra
högsta grad att man genomför projekt som är initierade av andra. Och på nöjesredaktionen, när jag jobbade där, då var det helt klart så att alla förslag
kom från ledningen (…) här på Drama, så är det, måste jag säga i allra största
grad också, initierat från annat håll. Det finns ju en hel avdelning som Mark
Levengood leder, manusredaktionen, som är någon form av intake, som
(ohörbart) på svenska, för manus, manusförslag (…) Dom har ju lektörer som
läser, deras jobb är att läsa igenom manus som kommer in.”

Och på frågan om producent/projektledaryrket är ett kreativt arbete, hantverk, ensamt arbete eller ett lagarbete, eller detta i någon kombination, svarar projektledare AG på följande sätt: ”Det är ju ett kreativt arbete. Jag är ju i
allra högsta grad med och bestämmer innehållet i den här serien, på så sätt,
men jag tycker ju även att det är ett kreativt arbete att se till att produktionen,
att det produceras så smart som möjligt (…) fast det inte är konstnärligt kreativt”.
Sammanfattningsvis, projektledare AG tillhör de individer i en generation
av TV-medarbetare som har pendlat mellan kommersiell TV, och produktion
i produktionsbolag, och public service-TV, och också mellan genrer, journalistisk dokumentär, underhållning, drama. I likhet med projektledare AE var
han vikarieanställd, dock inte frilans på eget bolag, och i likhet med AE
lämnade han SVT Drama i Stockholm efter intervjutillfället, men gick sedan
över till Nöje inom SVT. Han hade haft fast anställning där som projektledare hösten 1997 i ett par månader, när han i början av 1998 övergick till en
tjänst som programchef på produktionsbolaget Meter. Efter det uppföljande
intervjutillfället 1999 hade han lämnat också denna tjänst.
Regissör BH, också verksam inom Sveriges Television och inom huvudsakligen drama, men inte på Dramaavdelningen i Stockholm, utan vid Region Väst, eller i Göteborg. Regissör BH är lite av en unik representant för
sin TV-generation (och sitt kön) genom att vara ensamförfattare till sin produktion i kombination med att vara regissör, vilket är titeln, dvs regissör BH
har en högre grad av kontroll över både manus och innehåll, och bildbeskrivning och form, dvs det audiovisuella uttrycket och gestaltningen i televiserad form. Regissör BH har t ex i flera återkommande serier sedan 1980301

talet beskrivit en grupp människor eller karaktärer i ett radhusområde. Det är
avslutade serieomgångar och inte kontinuerligt fortsättande populärfiktion
med en stab av författare i en hierarkisk ordning för berättandet (se DJ, EK,
kap 9), och organiseringen av produktioner liknar inte heller den kontinuerliga populärfiktionens. De intervjuer som följer från och med denna i detta
kapitel är alla genomförda våren 1999, men med samma frågor om bakgrund och arbetsuppgifter som de som intervjuades 1996.
Regissör BH debuterade som serieförfattare redan när serieformen var relativt ny inom Sveriges Television, och som en av mycket få kvinnliga TVdramatiker. Regissör BH är heltidsanställd och en av få fastanställda med
den benämningen. På frågan om sin utbildnings- och yrkesbakgrund, rekrytering samt ambition att söka sig till yrket svarade regissör BH på följande
sätt: ”(…) Jag började som akademiker, litteraturhistoriker, och sedan har
jag (ohörbart) som recensent, frilansade som kulturjournalist, kan man säga
(…) jag doktorerade i litteraturhistoria och samtidigt var jag då kritiker (…)
jag blev aldrig färdig med min examen. Jag började på TV istället (…) Det
var i slutet på 60-talet (…) och då kom jag till TV, och där började jag också
som kulturjournalist. Jag var programledare i några kulturprogram och sån’t
där, men gick snabbt över till att ge mig ut på fältet och sedan (ohörbart)
blev jag dokumentärfilmare. Jag ville ut i verkligheten. (…) Det var på Sveriges Radio och TV härnere i Göteborg. Det fanns inga (ohörbart) avdelningar. Det var bara liksom TV, så gjorde jag ett antal reportagefilmer, framförallt om kvinnornas situation i arbetslivet (...) och så skrev jag en TV-serie,
som hette ”Fosterbarn”, och så blev jag uppmanad att regissera den också,
och jag hade ingen som helst utbildning på regi (…) Men det gjorde jag,
sedan blev det bara så, sedan fortsatte jag (…) Ja, och sedan har jag väl gjort
en produktion om året ungefär”.
Regissör BH har huvudsakligen arbetat åt Sveriges Television (under dess
olika benämningar) och uppger att hon arbetat med drama sedan –75 (men
serien ”Fosterbarn” sändes redan 1973). Regissör BH beskriver sig också
som 100 %igt ansvarig för det som sänds i sin funktion som både manusförfattare och regissör, och svarar, inte överraskande, på följande sätt på frågan
om eget initiativ till programprojekt: ”Det är helt mina egna initiativ.”
Och på frågan om arbetet är kreativt, ett hantverk, ett ensamt arbete eller
ett lagarbete svarar regissör BH på detta sätt: ”(Det är) en kombination av
kreativt arbete och ett hantverk och också en kombination av lagarbete och
ensamt. Jag menar (…) författararbetet är ensamt, sedan är det ju ett lagarbete. Inspelning, redigering och allting sådant, det är ju ett lagarbete.”
Enligt andra källor, således inte produktioner uppräknade i intervjun, debuterade regissör BH som TV-dramatiker med serien ”Fosterbarn” i tre delar
som sändes 14-19 dec 1971. 1972 kom serien ”Dela lika” i fyra delar, sänd
27 nov – 18 dec detta år. 6 aug 1973 sändes en singel eller TV-film med
titeln ”Har vi inte alltid haft det bra?”. ”Förr visste jag precis” var enligt
tablån en serie i fem delar som sändes 21 okt-18 nov 1974. Den 8 sept 1975
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sändes ”Klassträffen”, en singel eller TV-film. Skolserien ”Lära för livet”
sändes i sex avsnitt mellan den 14 feb-21 mars 1977 (se också kap 10). Den
5 mars 1979 sändes en singel/TV-film, ”Prinsen på den vita hästen”. BH har
fortsatt skriva serier och manus till filmer också fr o m 1980-talet och
framåt. Det var huvudsakligen TV 1-teatern som under 1970-talet sände
regissör BH:s produktion, och under tvåkanalstiden så kunde en ensamförfattare prägla en relativt sett ganska stor del av den totala sändningstiden
inom en genre av t ex svenskproducerad dramatik. Om man lägger ihop det
totala antalet sändningstimmar som regissör BH haft kontroll över och utformat under mer än 40 år så blir det en hel del sändningstid totalt. Hennes
kolleger ur samma generation som också varit verksamma i flera decennier
och med ett flertal produktioner är oftast manliga, t ex Bengt Bratt, Lars
Molin. Regissör BH engagerades, liksom dessa, vid en tidpunkt när svensk
seriedramatik för TV var under utveckling och i expansion i och med det
nystartade TV 2, som också bildade en egen TV-teater. Det var dessutom en
tendens att låta sociala problem eller debattfrågor gestalta sig i dramats form
(se också kap 6).
Producent CI arbetar på Sveriges Television Drama i Malmö och enbart
med dramaproduktioner. Producent CI beskriver också att hon arbetat som
produktionsledare i vissa produktioner och båda funktionerna står angivna
för CI i internkatalogen, dec 1998. Producent CI beskriver både produktioner
av sit com-karaktär, kontinuerlig populärfiktion och en 4-delars-produktion
med 1-timmesavsnitt med manus av en etablerad författare. Den kontinuerliga populärfiktionsserien producerades i Stockholm och då var producent CI
produktionsledare, däremot var CI producent för serien i 4 avsnitt med originalmanus av en svensk författare. Producent CI var frilans under en lång tid
och hade blivit fast anställd i samband med omorganisationen 1987.
På frågan om utbildning, rekrytering, yrkeserfarenhet och om det funnits
en medveten ambition att bli TV-producent svarar producent CI på följande
sätt:
”Jag har ingen utbildning egentligen, (…) Mitt allra första (ohörbart) var
studiovärdinna, sedan var jag inspelningsassistent, och sedan har jag varit
projektsekreterare, och produktionsledare och producent. Och mitt mål var
inte att bli producent.
I: Hur blev du rekryterad till TV? Ungefär när och hur, på vilket sätt?
Jag sökte faktiskt, alltså. Då sökte dom en studiovärdinna i Malmö, och då
sökte jag den, men den (ohörbart) tjänsten var tillsatt redan internt. Men då
blev jag …liksom vakant där på något sätt(...) Jag jobbade som frilans i alla
år ända fram till strax efter den där omorganisationen (–87) (…)”
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Producent CI började på TV antingen 1980 eller 1981, men minns inte
säkert vilket av dessa år. Producent CI uppger att hon dessförinnan pluggat,
bl a maskinskrivning och stenografi samt jobbat på flygbåtarna.
Vad gäller CI:s svar på frågan om eget initiativ till projekt i programverksamheten, eller om förslagen kom från annat håll, blev svaret följande:
”Jag tycker inte att jag har det. Jag läser alltid manus hela tiden, och det är
klart att jag kan säga vad jag tycker och att jag kan kanske i viss mån påverka det. Jag kan ju naturligtvis själv komma med något manus, som jag
kan tycka att jag har läst, ’det här och det här tycker jag är bra’. (...)
I: Kan man säga att det är dramachefen som fattar beslutet om vilka serier
som ska produceras?
Ja, jag tycker det (...) Men det är ofta diskussion, men jag tycker nog ändå att
man kan säga att det är han som tar besluten.”
Man får bilden av en liten dramaavdelning där chefen huvudsakligen initierar projekten , men diskuterar dem med medarbetare. Producent CI kan ha
egna förslag och synpunkter, och har antagligen en roll som selekterande
bland utifrån kommande manus, men detta framgår inte klart. På frågan om
producent CI vill beskriva sitt arbete, som ett kreativt arbete, ett hantverk, ett
ensamt arbete, lagarbete, eller allt detta i någon form av kombination, svarar
CI så här:
”Jag säger samma där, ibland så är det väldigt olika på de olika dramaproduktioner man gör (..). Ibland känner man att man är med i kreativiteten kring
det och ibland inte alls. Det är också väldigt mycket beroende på vilken regissör man har. Jag tycker ändå att arbetet är kreativt, speciellt under hela
förproduktionen eftersom det är där som mycket formas. Under själva inspelningen känns det oftast som det här är (…) någonting man kan. Jag vet hur
det ska läggas upp. Själva inspelningen är ju ett fantastiskt lagarbete (…)
Men mitt i det här lagarbetet kan man nog ibland känna att själva producentskapet är väldigt eller ganska ensamt”.

Sammanfattning – Bakgrunder, public service
Det kan vara värt att notera att det finns en stor spännvidd mellan de olika
producenternas, projektledarnas (eller motsvarande) bakgrunder. En treårig
specialinriktad utbildning på Dramatiska Institutet för två av projektledarna
på SVT Drama i Stockholm (AE, AF), Tekniska Högskolor för två av de
yngre manliga projektledarna i detta material (AD, AG), erfarenhet som
tekniker, ljustekniker, sekreterarfunktioner har också kunnat leda vidare. Det
framstår som helt klart i materialet att det finns en befordringsgång i yrken
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som Horace Newcomb (1983) kallar ”below the line”, där andra funktioner,
som projektsekreterare, attributör, rekvisitör, regiassistent, inspelningsassistent eller –ledare, produktionsledare är sådana funktioner som har nämnts i
successionen vidare till producent, projektledare eller motsvarande. Ett
första jobb har visat sig vara t ex studiovärdinna, sekreterare, tekniker o s v
som det ska visa sig också senare, programledare (en erfarenhet som också
regissör BH hade). Man kan också notera att ingen nämnde de stora externa
rekryteringstillfällena i slutet av 1960-talet till producent eller scripta bland
de äldre projektledarna eller motsvarande, men sådana exempel finns också
inom andra genrer (se t ex Carl Carlsson, kap 11). Det verkar som om det
mer handlat om att ”få in en fot” genom ett första jobb, nästan oavsett vilket,
att bli ”internutbildad” genom konkreta funktioner på lägre nivåer ”below
the line”, och i något exempel handlar det om en ganska snabb succession
till ledningsnivån för avdelningen (AD). Man kan också notera att tidsperioden för en succession uppåt i den funktionella produktionshierarkin kan
variera. När producent CI väl börjat arbeta på televisionen blir svaret följande på en fråga om detta:
”I: Så du har haft fyra, eller fem kanske, funktioner innan du blev producent?
Ja (…) jag tyckte allting var jätteroligt och det ena gav hela tiden det andra
ganska snabbt, måste jag säga.”
I och med att denna succession ”below the line” har varit så uppenbar i
många av intervjuerna, och eftersom det påfallande ofta finns svar som pekar
i riktningen att det har varit en slump, att man ”halkat in på ett bananskal”
eller att man inte haft ambitionen att bli TV-producent eller kanske hade
”inte ens den tanken” (AB), så kanske man bör ställa nya frågor om rekryteringen till televisionen eller komma med nya hypoteser. Rekryterar man till
televisionen på ett slumpmässigt sätt, och är ”internutbildningen” inom televisionen fortfarande den viktigaste utbildningen? Kanske är televisionen att
betrakta som sin egen ”yrkesskola” och ”högskola” i kombination. Det finns
en ”yrkesskola” i de lägre befattningarna och när man övergår till högre mer
övergripande abstraktionsnivåer av policy, och också större övergripande
maktbeslut, är successionen därifrån televisionens ”högskola” och högskolekarriär. Vissa rekryteringar som man gjorde under åren kring millineumskiftet frångick principen om en televisionens ”gymnasium” (producent-, projektledar- eller journalist/reporternivån), genom att den då tilltänkte, men
avhoppade VD:n Lars Weiss för SVT hade erfarenhet från chefsbefattningar
inom kommersiell television dessutom. De två högsta, ledande funktioner
som ersatte denna enda VD-roll fr o m 1/1 2000, tillsattes av Maria Curman
och Mikael Olsson. Maria Curman hade inte televisionens ”gymnasium”
bakom sig, vilket Mikael Olsson, som också inlett ”högskolekarriären” i
egenskap av tidigare chef för Samhällsredaktionen hade. Curman hade emel305

lertid en ”högskola” eller ”högskolekarriär” i andra delar av mediabranschen, förlagsverksamhet. Men när Sam Nilsson externrekryterades var
det också i egenskap av en ”högskolekarriär” inom ett annat område (den
politiska sfären), så det är ingen nyhet. Det finns anledning att ändå hävda att
just producent-, projektledarrollen, televisionens "gymnasium”, är brytpunkten eller nyckelnivån mellan dessa ”skolor”, televisionens ”yrkesskola” och
”högskola”, eftersom många mellan-, avdelnings- och genrechefer rekryteras
från denna nivån. Man kan ändå poängtera att de flesta producenter, projektledare, journalister, reportrar etc inte blir avdelnings- eller genrechefer. I
intervjumaterialet ovan finns exempel på att successionen till projektledare
eller producent (och eventuellt vidare till chefsnivån under dramachefen som
AD) har gått olika snabbt. Projektledare AF beskriver t ex en snabb befordran till projektledare med väl ett första jobb ”below the line”, men hade
också Dramatiska Institutets treåriga producentutbildning bakom sig, medan
flera andra beskriver ”den långa vägen” som just lång, med åratal i andra
funktioner (t ex AC) eller som den som har fyllt ganska många funktioner
”below the line” (t ex CI).

Bakgrunder – kommersiell TV
Biträdande fiktionschef DJ på TV 4 beskriver sin roll och TV 4:s fiktionutbud på följande sätt, och som det såg ut i planering och under våren 1999:
”Allmänna beskrivningen (…) skulle vara att jag övervakar den produktion som produktionsbolagen gör åt oss (…) dom produktioner som vi har (i)
löpande produktion, sedan använder jag rätt mycket av min tid till också att
tillsammans med fiktionchefen och dom andra anställda också i och för sig,
fundera över vilka serier som vi framöver vill producera och också frågor
om vilka produktionsbolag som kan komma ifråga för den utläggningen
(…)en väldigt stor del utav arbetet (är) att läsa manuskript och på ett så tidigt
stadium som möjligt skaffa sig en bild av hur serien kommer att gestalta sig
(…)Det som är TV 4:s löpande serier är bara två stycken. Det är en serie
som går 5 dagar i veckan som för närvarande heter ”Skilda världar” (vid
intervjutillfället, min anm). Den andra är en serie som går 1 timme i gång i
veckan och som för närvarande heter ”Tre kronor” (…) Därutöver har vi då
tillfälliga lite mer evenemangsartade dramaproduktioner t ex då vi har varit
inblandade och delfinansierat t ex långfilmen ”Hamilton” (…) Vi har också
varit med alltså och finansierat 8 långfilmer ”Beck”, och (i) ”Beck”-serien
där två av dom filmerna har gått på bio, alla åtta har distribuerats på video
och i betal-TV och kommer så småningom i vår egen kanal (…)”.
TV 4 hade i starten 1990 en satsning på serier och också ett par filmer,
men under lång tid på 1990-talet var fiktionavdelningen och produktionen av
TV 4:s egen dramaproduktion latent, dvs man producerade inte svenskt
drama internt eller via produktionsbolag, men den kontinuerliga populärfik306

tionserien ”Tre kronor” startade, och man hade också en del andra produktioner, t ex serien ”Försvunnen” och ”Emma åklagare”. ”Skilda världar”
startade 1997 som den första ”5-dagars-såpan”, dvs seriefiktion producerad i
snabbare takt och med ett avsnitt visat varje vardag, med eventuellt en repris.
De större kommersiella kanalerna, TV 3, TV 4 och TV 5 har alla visat ”5dagars-såpor” och även SVT har haft en sådan , ”Andra avenyn”. Vissa bostadsorter har också präglats av den växande produktionen av kontinuerlig
populärfiktion, bostadsorten Hallstahammar blev t ex benämnt ”Hollyhammar” i press och av branschfolk, och själva studiomiljön har detta namn. Så
här beskriver t ex producent FL denna situation:
”Vi hittade en inspelningsplats i Hallstahammar, som är en kommun med stor
arbetslöshet, och kommunen gick in och satsade i gamla Bulten-fabriken och
så där, så vi drog igång en stor, vad ska man säga, det blev ju rätt mycket
medial uppmärksamhet kring det där. Vi hittade på ett sätt att spela in såpa,
göra två avsnitt om dagen och det gav jobb till folk i en kommun med hög
arbetslöshet (skratt). Det är många bitar i det här.”

Men alla snabbproducerade, kontinuerliga populärfiktionsserier spelas inte
in där. Producent EK hänvisar t ex till en studio i Jonsered utanför Göteborg.
Biträdande fiktionchef DJ var också huvudförfattare till en snabbproducerad, kontinuerlig populärfiktionsserie, som vid intervjutillfället våren 1999
inte hade börjat sändas, men startade samma höst. Då på det produktionsbolag som FL arbetar på och med FL i en producent-funktion.
T f fiktionschef DJ hade också pendlat mellan arbete på TV-kanal och arbete på produktionsbolag, och växlat mellan genrer, långfilm och dokumentär, men på senare år mest fiktion. Trots sin långa erfarenhet var t f fiktionchef rätt nyligen fast anställd:
”I: Du knöts till TV 4 från starten (av TV 4)?
Nej, jag har haft ett konsultavtal (…) i praktiken har det fungerat som en
anställning, men jag har haft mitt eget bolag, där jag också har gjort en del
andra produktioner vid sidan av som har haft med mindre dokumentärfilmer
att göra. Sedan ett par år tillbaka kan man säga att jag varit anställd, fungerat
som anställd alltså. Nu är jag det dessutom formellt.”
På frågan om bakgrund, dvs utbildning, rekrytering, yrkeserfarenhet svarar
t f fiktionchef DJ på följande sätt:
”Jag började min yrkesverksamhet som civilekonom (…) 1975 (…) (från)
Handelshögskolan här i Stockholm. Sedan har det varit en slingrig väg. Jag
jobbade som civilekonom ett år drygt, men sedan har det gått via kulturprogram för riksradion, dokumentärfilmer (…)
307

Nu kan man väl möjligen säga att jag har kommit ikapp min utbildning igen.
Det gjorde jag väl i och för sig under den perioden när jag producerade en
del långfilmer som hanterar ganska mycket pengar. Branschen är, både filmoch TV-branschen, är ju så oerhört präglad utav ekonomiska spörsmål och
ekonomiska villkor att det är klart (att)en ekonomisk utbildning sitter ju aldrig i vägen, även om det inte är den som är hävstången för dom flesta jobben
i alla fall.
I: Så du började med dokumentär- och kulturprogram och kom in den vägen
?
Dokumentärfilmen är väl det stora sättet att komma in i filmproduktion och
sedan gjorde jag.. producerade, och också regisserade (…) nästan 10 år (…)
fram till mitten på 80-talet kan man väl säga (…) Sedan var jag och verkade
en del i långfilmsbranschen, alltså biofilm, men det har varit lite grann i något slags växelspel med TV 4, för jag har varit med och jobbat på TV 4
egentligen ända från början.”
T f fiktionchef DJ är ett exempel på en utbildning från en Kunglig elithögskola, här Handelshögskolan, tidigare exempel finns ju på Tekniska Högskolan (AD), båda har händelsevis också biträdande chefsroller, även om det
givetvis inte går att hävda något direkt samband. Och det är åter ett exempel
på en producent eller motsvarande som knappast jobbat i yrket efter utbildning vid elithögskolor utan gått direkt till arbeten i television, film- eller
produktionsbolag (i likhet med AD och AG, och Sven Svensson i kapitel
11).
DJ svarar på följande roll om sin roll som initiativtagare till program:
”Jag är ju mer än annat en person som tar emot förslag och idéer och manuskript utifrån. Det är ju min första och största huvudsakliga roll, men rätt
mycket av de här idéerna som vi tar emot och som vi utav olika skäl vill ta ett
steg till med i utvecklingen, där spelar jag en ganska stor roll i dialogen kring
(denna utveckling). Min roll är ju på något vis (att) koordinera idéerna utifrån med det som är TV 4:s programbehov och i den dialogen så är jag ju
med i väldigt många av utvecklingsskedena, men i huvudsak kommer initiativet absolut för det mesta utifrån (…) (från) produktionsbolagen eller författare, frilansande författare, det är lite olika. En del författare knyter sig till
olika produktionsbolag, eller går igenom ett produktionsbolag innan de
kommer hit. Andra skickar in självständigt.”

Man kan notera att DJ:s titel inte är producent utan ett steg högre upp av
övergripande ansvar, men också att han var huvudförfattare och ansvarig för
både innehållsbeskrivning och för uppbyggandet av produktionsapparaten
med personalrekrytering i uppstartningsfasen av den nya, populärfiktionsserien som TV 4 började sända hösten 1999. DJ hade här en dubbelfunktion
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som huvudförfattare och t f fiktionchef. Denna selektionsfunktion bland
utifrån kommande material beskrevs också av producent CI, men då var det
hennes chef som huvudsakligen selekterade och valde bland manus vid
SVT:s Dramaavdelning i Malmö.
Vad gäller frågan om arbetet är kreativt, ett hantverk, ett ensamt arbete eller ett lagarbete svarar t f fiktionschef DJ kort: ”Kreativt lagarbete, väldigt
tydligt, tror jag”.
Den (exekutive) producenten EK är också huvudförfattare till en kontinuerlig populärfiktionsserie, och beskriver sig som journalist i nästan 20 år,
men är sedan en tid fast anställd på produktionsbolaget MTV Productions i
Göteborg:
”I: Då gick du ut Journalisthögskolan, vilket år?
Ja, jag gick ut julen – 78, och under den tiden hände det att jag gjorde lite
extra konstiga saker med sketcher och radio och TV och sådant.
I: Du kom alltså in på TV, var det Sveriges Television?
Ja, det var en hel del där, vid sidan av mitt journalistjobb på tidning. Jag är
tidningsjournalist (…) det var sådant jag gjorde på kvällar och nätter, sedan
hörde MTV av sig för en tre-fyra år sedan och ville ha hjälp med att bearbeta
en sit com (...) "En fyra för tre" som sedan ledde till en annan serie som hette
’Älskade Lotten’ och i samband med den kände jag att det inte gick att kombinera längre. Jag var tvungen att välja och fick anbud om att bli fast anställd
här.
I: Du slutade på tidningen och hade kontakter i TV-världen? Bad folk dig att
skriva eller gick du till dom?
Ja, det är historien om mitt liv att jag har blivit ombedd hela tiden. Jag har
halkat in här och där. Det låter lite ambitionslöst, men jag vet inte, det har
slumpat sig olika saker.”
Det finns emellertid en lucka i intervjun som inte fylls av den information
som finns där. Det framgår inte varför en tidningsjournalist som jobbat extra
med sketcher får i uppdrag att skriva en kontinuerlig populärfiktionsserie
med många avsnitt, dvs vara huvudförfattare för en stor och viktig del av en
kanals utbud. De två nämnda situationskomedierna är förstås viktiga som en
del av en ”track record”. Producent EK beskriver emellertid sig själv som
någon med lång erfarenhet från chefsbefattningar:
”Det är inga problem för mig att vara chef, eftersom jag varit det i många år
fast i en annan bransch. Det är direkt överförbart till lagledare”.
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(För ett liknande synsätt eller beskrivning se t ex Per Persson, Kap 11).
På frågan om initiativtagande till program, om initiativet är främst det egna
eller om förslag mest kommer från annat håll, svarar EK:
”I mitt fall eftersom jag är huvudförfattare svar ’ja’ på första frågan (…) det
är jag som hittar på den (dvs serien/handlingen). Det blir så eftersom jag har
en dubbelroll här. Hade jag varit producent enligt den normala formen, så
hade jag nog varit på ett annat plan. Så var det när det fanns en separat producent också, då blir rollen en annan. Nu är det mer övergripande eftersom
jag sitter på två stolar.”

Som i föregående intervju (med DJ), är EK också en huvudförfattare (i starten av serien) som beskriver vägen för en snabbproducerad, kontinuerlig
populärfiktionsserie. Liksom DJ har EK en dubbelroll, dels som drivande
vad gäller beskrivning av handling, intrig, karaktärer, miljö o s v och vad för
ämnen som ska vara centrala och förmedlas till publiken, och dels med en
positionering inom en mediaorganisation, dels en kanal, dels ett större produktionsbolag. Båda har också chefspositioner.
På frågan om det är ett kreativt arbete, ett hantverk, ett ensamt arbete eller
ett lagarbete svarar EK helt kort ”Allt utom ensamt”, dvs kreativt, ett hantverk och ett lagarbete.
Sammanfattningsvis, producent EK har haft en chefsbefattning i tidningsbranschen under längre tid, men bidragit i sketcher m m i radio och TV, och
byggt upp en ”fritidskarriär” inom detta område. I mitten av 1990-talet fick
han en förfrågan från produktionsbolaget MTV Productions om fast anställning, och har bearbetat situationskomedier för kommersiella kanaler. Han är
huvudförfattare till "Vita lögner" i TV 3, och medger sitt inflytande som
stort. I likhet med t f fiktionchef DJ har han en dubbelfunktion, som (exekutiv) producent och huvudförfattare, men med en skillnad, att han är anställd
på ett produktionsbolag och inte på kanalen. T f fiktionchef DJ hade emellertid också erfarenhet från produktionsbolag, men då som frilans.
De allra flesta av de intervjuade producenterna, projektledarna och liknande i detta intervjumaterial hade arbetat uteslutande med fiktion eller
drama vid intervjutillfället, med några undantag, projektledare AG, t f fiktionchef DJ och producent FL, men spännvidden kan vara stor och gränsa
till underhållning, t ex i situationskomedier eller sketchprogram. Organisatoriskt faller emellertid situationskomedier, satir etc under Drama vid Sveriges
Television, eftersom det är gestaltande produktion, spelad handling med
skådespelare o s v. Det är också högst varierande förutsättningar och kostnader mellan t ex den nämnda bearbetningen av Selma Lagerlöfs roman ”Jerusalem” och snabbproducerad, kontinuerlig populärfiktion, då två avsnitt om
dagen spelas in (se t ex EK, FL, kap 9). På Sveriges Television har man
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dessutom ett avtal med staten där också ”smal” produktion är ett åtagande
som opera-, dans- och musikdramatik.
Nästa producent, producent FL på ett produktionsbolag, Jarowskij, nämner emellertid inte bara fiktion som sin huvudsakliga inriktning, utan beskriver också ett underhållningsprogram. Producent FL beskriver i likhet med
andra, karriärvägen till producent som oplanerad, och berättar att hon gick ut
gymnasiet –72 och läste 40 poäng i engelska och 40 poäng i statskunskap på
Stockholms Universitet:
”(…) sedan hittade jag en utbildning som hette akademisk sekreterarexamen,
som var 2-årig, (…) därefter började jag på Tjäreborgs resors huvudkontor
som sekreterare till den som var VD. Det var ett litet kontor, 8 personer, och
’ta-för-sig stämning’. Jag trivdes jättebra där, så jag gick mera över till reseproduktion och kontakter med annonsbyråer. Där jobbade jag i 3 år och sedan
stängdes Tjäreborg, det svenska Tjäreborg, ner av danska huvudägarna. Jag
gick över till att arbeta på (en annonsbyrå), som Tjäreborg hade varit kund
hos och där stannade jag i 11 år och där har jag utbildats genom arbete (…)
Jag har jobbat mig fram och sedan var det en av Sveriges tätaste annonsbyråer och delägt av en amerikansk byråkedja (...)Jag har jobbat mig fram och
sedan gått utbildningar inom koncernen, som fanns på olika ställen, från
korta seminarier till längre grejer i New York, London, Amsterdam. Jag började som projektadministratör, för att sedan gå över till att jobba som projektledare, och jag var där i 11 år, och dom sista åren hade jag startat upp ett dotterbolag som hette (ett företagsnamn), som sysslade med reklamfilm som intern producent och upptäckte att jag gillade TV och (…) film, så gick jag
över till Jarowskij (...)-90 (…) Vi gör reklamfilm också. När jag började på
Jarowskij var vi tre personer, då gjorde vi både reklamfilm och TV och sedan
har vi vuxit och blivit stora nu, så att nu är vi mera separata avdelningar, kan
man säga. Man kan inte göra det ena och det andra längre.”

Vad gäller eget initiativ till projekt, om det är de egna, eller om förslag mest
genomförs som kommer från annat håll, svarar FL på följande sätt:
”Jag genomför mest förslag som initieras från andra håll (…) vi får in programförslag. Det är många som ringer till oss. Jag sätter mig sällan ner själv
med papper och penna och funderar ut egna programförslag, om vi säger så”.

Och på nästa fråga, om arbetet som producent är kreativt, ett hantverk, ett
ensamt arbete eller ett lagarbete svarar producent FL följande: ”Jag skulle
vilja säga att mitt arbete är en kombination av just dom fyra sakerna (...)".
Producent FL är ett exempel på en person som har en lång yrkesväg via
andra funktioner i en större koncern, via resebyrå, annonsbyrå, projektadministration och projektledning till reklamfilm och TV, och har alltså inte heller gått ”yrkesvägen” inom TV i likhet med EK och i viss mån DJ, (som
dokumentärfilmare har man nog anledning att kunna uppfylla en del hantverkfunktioner). Men ingen av dessa har fyllt några funktioner under längre
eller kortare tid ”below the line” först, utan är snarare rekryterade ”horison311

tellt” via chefspositioner eller projektledande uppgifter inom annat område.
För både EK och FL gav kommersiell TV en ny karriär, det finns väl annars
anledning att tro att de skulle ha blivit kvar inom sina tidigare områden.
Både EK och FL arbetade på produktionsbolag som kunde betraktas som
större eller mer etablerade. Producent EK uppgav att det fanns ett 70-tal
anställda på MTV Productions i Göteborg, och producent FL att Jarowskij
hade c:a 20 fast anställda, men c:a 100 (dvs frilans eller projektanställda),
som satt i lokalerna och jobbade våren 1999, då intervjun genomfördes. FL
uppgav sig också som delägare i produktionsbolaget.

BAKGRUNDER FÖR DRAMAPRODUCENTER I
PUBLIC SERVICE OCH KOMMERSIELL
TELEVISION - Sammanfattning
Av de 12 TV-producenterna var 7 projektledare, varav 2 vikarierande, på
SVT Drama i Stockholm, och dessa intervjuades huvudsakligen våren 1996,
med uppföljande frågor våren 1999 (se kap 10). Denna avdelning hade stärkt
sin ställning genom den omorganisation som skett fr o m 1/1 1996, då bl a
den interna konkurrensen formellt avskaffades, genom att bilda en egen region, Region Drama, likvärdig t ex Region Stockholm eller Region Nyheter
och Sport i Stockholm, med ett flertal genrer och avdelningar samlade. De
övriga intervjuades våren 1999,en regissör/manusförfattare vid Region Väst,
vid SVT Göteborg och dess Dramaavdelning, och en vid Region Syd, vid
SVT Drama i Malmö. I kommersiella kontext intervjuades en t f fiktionchef
på TV 4, också huvudförfattare vid starten av en ny kontinuerlig populärfiktionserie som startade sändningar hösten 1999 (se DJ, kap 9). På produktionsbolag intervjuades två producenter, varav en exekutiv, som också var
huvudförfattare till en annan kontinuerlig populärfiktionsserie, som sändes i
en annan kanal sedan några år. Den kvinnliga producenten på ett annat produktionsbolag berättade om en tredje, snabbproducerad populärfiktionsserie,
som sändes på en tredje kanal sedan ett par år. Denna producent var delägare
i produktionsbolaget, men hade ingen författarfunktion. Sex av de intervjuade var kvinnor och sex män, där några av de yngre var i åldern c:a 30-40,
medan de äldre var 50-60 eller strax över. Åtminstone fyra av de äldre hade
erfarenhet av närmare eller strax över tre decenniers arbete inom televisionen, alla på Sveriges Television. Också på kommersiella kanaler eller produktionsbolag hade två av de intervjuade erfarenheter av samarbeten med
Sveriges Television, som frilansfilmare inom dokumentär eller manus/sketchförfattare till olika program inom underhållning. Men de två intervjuade producenterna på produktionsbolag hade i huvudsak kommit in på
televisionen via ett sidospår, när de kommersiella möjligheterna öppnade
dörren för fler på en alternativ arbetsmarknad under 1990-talet, som journa312

list med arbetsledande roll, samt en längre karriär via sekreteraruppgifter till
administration till projektledning inom en större koncern via andra områden:
resor, annonsbyrå och reklam, TV-reklam och television. De äldre hade
ibland inte någon universitets- eller högskoleutbildning i botten , eller ens
motsvarande gymnasium/studenten. Man hade börjat i andra funktioner
”below the line” eller i administration, som fotograf, tekniker, sekreterare
vad gäller projektledare vid SVT Drama i Stockholm, men en ensamförfattare och regissör hade universitetsutbildning och hade också börjat i en annan del av hierarkin, som kulturjournalist, programledare, dokumentärfilmare (BH). Också på den kommersiella sidan, där man rekryterades till televisionen betydligt senare, fanns högre utbildning, Handelshögskolan, Journalisthögskolan, universitetet. På Sverige Television Drama i Stockholm
hade två av de yngre kvinnliga projektledarna Dramatiska Institutets treåriga
utbildning till producent/projektledare, men båda hade, dels arbetat med
någon form av arbete ”below the line” i annan medieverksamhet innan, dels
hade man gjort detta utanför Sveriges Television. Två av de yngre manliga
projektledarna på samma avdelning hade någon form av teknisk högskoleutbildning, dels på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm (KTH), dels på
Tekniska Högskolan i Linköping, men ingen av dem hade arbetat i tekniska
yrken, dvs man hade påfallande ofta inte haft arbeten i enlighet med sin tekniska utbildning, utan direkt börjat med film eller någon annan verksamhet.
Att få ett första jobb inom televisionen visade sig viktigt för rekryteringen
vidare till producent eller motsvarande, som fotograf/formgivare, tekniker,
sekreterare, regiassistent, ljustekniker, produktionssekreterare, studiovärdinna inom Sveriges Television. Men det finns också exempel på erfarenhet
från två områden som kan tyckas vara ytterligheter, reklam- och informationsfilm och dokumentärfilm, i ett par fall på eget bolag eller som frilans, de
senare i mer självständiga funktioner eller chefsroller (AD, BH, DJ). Erfarenhet från reklam hade en TV-producent på produktionsbolag (FL)..
Påfallande ofta har man, särskilt bland de äldre, inte haft ambitionen att
bli TV-producent eller –projektledare, men bland de yngre finns exempel på
en mer medveten strävan genom längre specialiserade utbildningar eller
projektanställningar i lägre funktioner och vidareutbildning (AD, AE, AF).
Det är således sådana funktioner som Horace Newcomb (1983) benämner
”below the line” som varit inkörsporten i synnerhet för äldre projektledare/
producenter inom Sveriges Television, däremot inte för de i materialet verksamma i kommersiell kontext på TV-kanal eller produktionsbolag, där har
istället karriären varit ”horisontell”. Man har t ex varit frilans som dokumentärfilmare, tidningschef eller haft projektledande eller kanske t o m bolagsledande uppgifter (DJ, EK, FL). Bland de yngre på Sveriges Television
hade man dessutom ofta fyllt funktioner ”below the line” innan man gick
över till projektledning, trots att man hade specialiserad utbildning (AE, AF)
eller vidareutbildning och erfarenhet från eget bolag (AD). En mer specialiserad utbildning hade emellertid inget att göra i detta material med ett avan313

cemang till nästa chefsnivå på tämligen kort tid, men det finns bara ett exempel i en intervjuperson (AD). Bland de kommersiella hade man gått ”sidospåret” in i televisionen om man arbetade på produktionsbolag, från tidning och resebyrå/reklam (EK, FL).
Det verkade alltså fortfarande finnas en sådan situation där televisionen
fortfarande i stor utsträckning är sin egen skola/utbildning. Man utbildar
själv sina medarbetare i lägre funktioner till att börja med, vilket kan ses som
funktionellt för den som sedan ska arbetsleda sådana grupper i projektarbeten som ska resultera i program, serier, filmer. Men eftersom det inte alltid är
så är det inte en generell regel, och inom den kommersiella televisionen verkar man inte ha samma uppfattning, trots att man ofta börjat som små bolag
med få medarbetare. Televisionen är som sin egen yrkesskola, sitt eget gymnasium, sin egen högskola och –karriär i kombination, och där producent/projektledarrollen kan ses som brytpunkten emellan dessa ”karriärer”. Man
kan poängtera att det i ännu mindre utsträckning finns specialiserade, offentliga utbildningar till TV-chefer eller för vissa genrer/verksamheter och dessa
hålls i så fall internt inom televisionen, med en hög grad av specialiserad
exklusivitet, som kanske påminner om ett skråväsende, en angelägenhet för
ett litet antal utvalda och direkt berörda, kanske inom ett mer eller mindre
internationellt nätverk av kontakter och utbytesrelationer. En producent/projektledare blir däremot inte självklart TV-chef eller genomför successionen till högre chefsnivåer utan de flesta stannar kvar i sina producentroller om de fortsätter i yrket, och det händer t o m att personer går tillbaka
till TV-produktion efter att ha varit chefer. Men televisionen selekterar också
fram sin egen nästa generation av TV-chefer. Ofta, men inte alltid sker
denna rekrytering från producentledet, och det finns kanske också en historisk skillnad. De selekterande är de högre chefsnivåerna som kan särskilt
iscensätta sådana omstruktureringar vid t ex chefsbyten, politiska beslut om
förändring o s v som resulterar i t ex omorganisationer. Ett undantag är givetvis när SVT:s styrelse, med politisk representation, utser kandidater till
vakanta högre tjänster.
Producenterna eller motsvarande kunde indelas i ett par kategorier, de
äldre medelålders, heltidsanställda SVT-medarbetarna med flera decenniers
erfarenhet, ofta från flera genrer och ofta utan särskild utbildning utanför
televisionen, som hanterade sina produktioner utifrån lite olika förutsättningar beroende på subgenre, där manus oftast är givet, dvs skrivet av en etablerad författare eller regissör. Dock fanns ett exempel i samma generation som
själv både var manusförfattare och regissör (BH). Den andra kategorin var
den yngre grupp av producenter som ofta pendlade mellan kommersiella
villkor och public service, som t ex frilans, och kanske också delvis hade
utbildats i t ex filmbolag, produktionsbolag eller eget bolag. Den tredje kategorin var de kommersiella producenter som haft en huvudsaklig karriär inom
ett annat eller näraliggande område, men som växlat spår när den alternativa
arbetsmarknaden öppnats inom televisionen under sent 1980-tal och 90-tal.
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På Sveriges Television svarade man generellt på frågan om eget initiativ till
programprojekten ofta att det var ”fifty-fifty”, men det var också uppenbart
att ledningen hade en stor roll i att dela ut uppdrag, t ex inom en subgenre
som ”en ungdomsserie” eller ”en julkalender” och förslag på författare och
samarbetspersoner t ex regissörer var också en ledningssak, och också ibland
selekterade böcker, som blev till manus, (AA, AC, AE, AF, AG, se också
kap 9). Mest initiativ och makt över innehållet beskrev förstås manusförfattare, där exempel i detta material finns på en dubbelfunktion, som manusförfattare/ regissör, t f fiktionschef/ huvudförfattare, exekutiv producent/
huvudförfattare (BH, DJ, EK). I en dubbelfunktion kan man utöva en högre
grad av kontroll, t ex över både innehåll, form och projektorganisation. Genom val av medarbetare med ”track records”, t ex storylineförfattare, regissörer etc, är selektionen eller delegeringen av specialiserade uppgifter del av
kontrollen i moderorganisationen som kan vara t ex en kanal, ett produktionsbolag.
De högre ledningsnivåerna var ofta involverade i att godkänna synopsis
eller huvudsaklig handling (se t ex AG, DJ, kap 9). Det fanns också exempel
på en cirkulation av ett litet antal personer i kritiska funktioner, t ex huvudförfattare, som cirkulerade mellan public service och kommersiell television, och därmed blev involverade att bestämma innehåll, gestaltning, karaktärer och handling i en ganska stor del av dramautbudet, särskilt om dessa
var snabbproducerade populärfiktioner med mer än två timmars sändningstid
per vecka, också en del av ”track record”-fenomenet. En sådan tendens rapporterades också av Horace Newcomb (1983) vad gällde produktionen av
drama- och komediserier i Hollywood och för export. Ett litet antal personer
producerade många serier och deras insatser efterfrågades av networksystemet. Bland de intervjuade i detta kapitel var det medelålders män, som
också hade eller kunde ha andra högre funktioner i TV-världen, på kanal
eller i produktionsbolag, som skrev serier för en uttalad målgrupp av huvudsakligen yngre kvinnor. Ett undantag var ”Rederiets” start då Louise Boije af
Gennäs var en av två personer med huvudsakligt inflytande på seriens karaktär, och i detta material är också regissör BH ett motexempel.
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KAPITEL 9. PROGRAMVERKSAMHETEN

Som vi har sett är producentens/projektledarens roll eller funktion olika beroende på projektens olika faser. I detta material finns inte många exempel
på exekutiva producenter, titeln har saknats inom public service, men finns
inom kommersiell television och intervjuperson EK har också den titeln.
Men det finns inte exempel inom drama liknande den funktion som Horace
Newcomb (1983) beskriver för kommersiellt baserad verksamhet i USA vad
gäller TV-serier och –filmer, dvs en ”executive producer” som övervakar ett
antal projekt och sedan har producenter under sig för projekten, s k ”line
producers”. Men titeln exekutiv producent, eller liknande, förekommer mer
och mer också inom svensk television. I Newcombs bok var alla producenterna writers-producers, dvs skrev serier och film.
Projektledare och producenter i denna undersökning ombads också att beskriva utvecklingen av sitt senaste programprojekt vid intervjutillfället (våren 1996 för dramaprojektledare vid SVT i Stockholm, våren 1999 för övriga) med följdfrågor om olika faktorers betydelse. Hur mycket utformade de
själva programmen? Vilken roll spelade deras närmaste chefer? Vilken roll
spelade högre ledningsnivåer, dvs kanalledningen före 1/1 1996 vid SVT i
Stockholm, ekonomiska faktorer och budgetramar, tekniska faktorer,
publikmätningar eller fanns några andra faktorer av betydelse. Spännvidden
är stor mellan projekten i kostnad, tidsåtgång, inspelad tid per dag (här finns
en direkt relation till kostnad), och från exempel på ”singlar” i ett eller två
avsnitt, som Lars Norén-pjäser till snabbproducerade, kontinuerliga populärfiktion-serier, där två avsnitt om dagen spelas in. Under tiden mellan de
första intervjuerna, 1996, till de senare, 1999, hade det inträffat en boom för
kontinuerliga populärfiktionsserier inom den kommersiella televisionen, och
producenter/huvudförfattare för flera av serierna finns i materialet.
Projektledare AA vid SVT Drama i Stockholm beskriver snarare motsatsen till snabbproducerad populärfiktion med två avsnitt inspelade dagligen,
svensk originaldramatik av en känd svensk dramatiker också framförd sedan
tidigare med flera föreställningar i TV, men projektledare AA’s projekt var
ursprungligen en föreställning på Dramaten i Stockholm, som skulle överföras till TV. AA beskriver sådana svårigheter. På frågan om han vill beskriva
hur det senaste programprojektet utvecklades svarar AA på följande sätt:
”Det är väl i så fall ’Dödsdansen’, en överföring utav (…) en Lars Norén, inte
en ’pjäs’ utan en uppsättning på Dramaten (…) och som sänds om fyra dagar.
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Det var mycket komplicerat ur en annan aspekt, eftersom det var en överföring från teatern, och vi skulle försöka ta bort dom skavanker, som scenföreställningen hade och som förstorades i TV-versionen, men den har blivit
mycket bra trots att det var debut för Lars Norén som regissör i TVsammanhang. Vi hade ett väldigt bra samarbete (…) I den produktionen står
jag för TV-regi, och det innebär att om man jobbar med en regissör, som aldrig varit inne i en TV-studio får jag en väsentlig roll för att det skall fungera
bra i studion (…)”

Enligt projektledare AA kom förslaget till en TV-version av Norén-pjäs från
ledningen för dramaavdelningen, och således inte från honom själv eller
författaren/regissören. Projektledare AA beskriver ledningens roll på följande sätt:
”Man initierar projekten, och sedan har man naturligtvis kontinuerlig kontakt
med ledningen, så att dom vet om det inträffar någonting som man måste
samråda om, annars går man självständigt vidare med projekten i och med att
det är initierat (…) Vi har en bra ledning och som skall fungera som idéspruta
och också konstnärligt bedömer den konstnärliga inriktningen på avdelningen
och ser till att det finns ett brett utbud. Det sker också i sista hand i samråd
(drama)ledningen med kanalledningen”.

Och vilken roll spelade då kanalledningen för projektet ovan enligt AA:
”(…) (den) enda roll som kanalledningen spelade det var att man sanktionerade då vid fastställandet av årsplanen på Drama, ’det här är bra, det gör vi’,
mera en konfirmering av beslut som redan var taget i dramaledningen.”

Vad gällde information om programprojektets kostnad var det inte ofta totalt
sett som det gick att få fram en uppgift utan man hänvisade till att det var en
”affärshemlighet” och till viss konfidentialitet inom företaget, också inom
kommersiell TV. Projektledare AA bekräftade däremot att ekonomiska ramar är väsentliga för produktioner. Eftersom pjäsen då inte sänts fanns ingen
uppfattning om publiksiffror, men denna typ av föreställning lockar vanligtvis inte en mycket stor publik. Vid följdfrågan om tekniska faktorer blev
svaret följande:
”(…) den avgörande tekniska komplikationen, det var just dekoren och kläderna vi fick ändra på väldigt mycket. En annan faktor var scenerierna. Den
var gjord för en arenapublik, som satt runt om och TV-publiken befinner sig
ju, så att säga, i någon sorts tittskåpssituation och det var väldigt svårt att
ändra på det så där rakt av. I princip fick vi riva hela föreställningen och göra
om den så att det skulle funka på TV (…)”

Och när det gäller andra faktorer som var avgörande för produktionen: ”(…)
En av faktorerna för att vi kunde höja kvalitén på både spelet och på det
bildmässiga slutresultatet var att vi jobbar med flera bildmaskiner. Det
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gjorde att vi inte behövde repetera med skådespelare i studio särskilt, utan
det räckte med en genomgång sedan kunde man koncentrera sig på tagning
och vara säker på att lyckas med det. Det betydde väldigt mycket att man
kunde utnyttja skådespelarnas energi maximalt (…) det är vansinnigt rutinerade skådespelare”.
Projektledarna och producenten fick också frågan om de kunde nämna sitt
bästa program och beskriva detta, antingen någon produktion de själva var
nöjda med eller något som de fått mycket respons för utifrån eller internt. De
fick också följdfrågan om det fanns några särskilda villkor eller någon särskild anledning till att just det programmet, den serien eller filmen blev blivit
bra. De blev också tillfrågade om de kunde nämna en programidé som inte
gått igenom och vilka omständigheterna var. Projektledare AA svarar på
följande sätt:
”(…) Jag har gjort 500 program, så då kan jag inte säga riktigt vilket jag
tycker är bäst, men om jag tar det som ligger närmast och (är) mest förtjust i
så (är det) också en Norén-pjäs, som vi gjorde förra året eller för två år sedan,
”Såsom löven i Wallombrosa” (…) vi lyckades med dom formmässiga intentionerna, det blev ganska nära det som vi hade tänkt oss, men också innehållsmässigt att den är så otroligt bra. Det är ett bra stoff. Det betyder väldigt
mycket.”

Idén hade, enligt projektledare AA, varit en ren beställning från kanalledningens sida, och på denna föreställning var emellertid AA ”TV-regissör”,
och inte projektledare, men han säger generellt:
”(…) det finns flera anledningar naturligtvis till att en produktion blir bra.
Det finns också en slumpfaktor som du aldrig rår över. Det är personkemin
(om den) fungerar i en personalsammansättning på 40-50 människor (…) En
av (de) avgörande faktorerna att det blev så lyckat var just att personalen var i
princip handplockad utifrån den synpunkten, att vi försökte hitta folk som vi
vet arbetar bra ihop i grupp. Men också att det i botten är manuskript som inspirerar till bra slutresultat. Det är ett jävligt bra manus.”

Det här är synpunkter som ska återkomma i senare intervjuers svar, betydelsen av de personer som arbetar i projekten, regissören, skådespelarensemblen och vikten av ett bra manus, även om definitionerna kring vad som är ett
bra manus vanligen saknas.
Exempel på en programidé som inte gått igenom ville projektledare AA
inte ge och specificera närmare:
”Det finns en liten pjäs, en singel, som jag hemskt gärna skulle vilja sätta upp
själv, men som jag inte har fått igenom, därför att ingen annan tror på den
(…) det är ett så bra manus, så det behåller jag för mig själv, men den har
funnits här och ibland så är det också tillfälligheterna som gör att någonting
inte blir utav (…)”
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Det är således en idé som projektledare AA inte riktigt givit upp. Projektledare och producenter fick också frågan om det fanns några speciella svårigheter eller villkor med just den genre som de själva är verksamma inom, dvs
drama. På denna fråga svarade AA på följande sätt:
”(…) det är alltid så oerhört olika svårighetsgrader, därför att du vill överträffa dig själv hela tiden (…). Varje produktion har ju sin specifika svårighetsgrad, en dramaproduktion hör till, tycker jag, dom mer komplexa, jävligt
svåröverblickbara, både ur konstnärlig aspekt och ur teknisk aspekt och framförallt (…) ur ekonomisk aspekt. Det är väldigt svårt att styra en tung dramaproduktion, där det i förväg skall bestämmas på kronor och ören hur
mycket ska få gå åt, och se till att det också blir så (…) Ibland blir programmen mindre bra, men det kan ha varit jävligt lyckat att göra dom (…) oftast
blir dom bättre när det inte fungerar så bra (…) när det är svårt (…)”

Som svaren ska visa senare också är tekniken och produktionssättet i fokus i
en del av intervjuerna både i ett övergripande perspektiv och i studiosituationen. Men televisionen är ett teknikkrävande medium där synkronisering,
lagarbete, koordination är av stor betydelse, och även dessa tekniska specificeringar har betydelse. Vad som framkommer i vissa svar, (se t ex AD, AE,
AF, AG, detta kapitel), är datateknikens inträde av betydelse också i arbetsprocesser inom televisionen, och också nya alternativa sätt att hantera problem med t ex lokalisering och inspelningsmiljö, genom t ex datamanipulation av film. Ekonomin är också av avgörande betydelse, tidsvinster vad
gäller t ex inspelning är också ekonomiska besparingar. Under 1990-talets
mitt infördes digital redigering vid Sveriges Television och detta beskriver
också vissa av intervjusvaren (AF, AG), även om andra i sina svar snarare
beskriver hur man istället håller fast vid beprövad teknik (AB). I intervjusvaren förekommer också uttryck som t ex enkamerateknik, flerkamerateknik
med direktredigering, AVID-redigering m m som anger produktions/ inspelnings- respektive redigeringspraktiker inom ett produktionssätt, men dessa
förklaras i sitt sammanhang.
Projektledare AB beskriver sitt senaste programprojekt vid intervjutillfället på följande sätt:
”(…) Det var så att vi behövde en ny sit com (…) en sådan här komediserie,
som vanligtvis är i 30-minutersavsnitt och vi ville göra 12 program, och vi
beslöt oss för att köpa ett manus ifrån England, som vi har översatt och bearbetat (…) Vi köpte 12 manus med option på ytterligare 12, som vi ska göra i
år, -96. Vi hade en man som vi satte på att översätta och bearbeta de här manusen, sedan gick dom vidare till oss häruppe, till regissören och till mig, och
sedan satte vi ihop en ensemble och med dom skådespelare, som vi ville ha,
och vi hade ett problem. Vi hade ett bekymmer med att i originalversionen så
var läkaren på den här avdelningen, som det handlar om, en man och vi ville
ha en kvinna med i sammanhanget, eftersom det är tre gubbar som ligger i
den här sjuksalen, och därför så fick vi rätt mycket bekymmer med att göra
om den rollen till en kvinnlig roll, men det gick ganska bra."
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Komediserien ”Sjukan” på svenska gick väldigt bra publikt, enligt projektledare AB, med en ”snitt-tittning på 18-19 %”. Förlagan till serien, ”It only
hurts when I laugh”, har också nyinspelats i England och visats i svensk
television 2011 med titeln ”Jämna plågor” men nu är det kvinnor som ligger
i sjuksängarna. Projektledare AB var också den projektledare som tittade på
program från England, Frankrike och Holland, och selekterade bland alternativ för den svenska televisionen. En av hans specialiteter var ”budgetproduktion”, alltså serier till relativt låg kostnad, som kunde vara serier med få
medverkande, billiga studiolösningar producerade med flerkamerateknik
med direktredigering, som beskrivs senare. Dessa produktioner kostade
mindre än kontinuerlig populärfiktion att producera, men avsåg 1996 antagligen den egna avdelningens ”Rederiet” i denna jämförelse (se AG). Produktionskostnader har pressats ned betydligt sedan dess genom konkurrens
mellan serier, och en högre produktionstakt (se EK, FL).
Vilken roll hade projektledare AB i utformningen av serien? Han svarar:
”Man kan nog säga att jag satte formen på den, dvs hur det kom att se ut i
TV”. Och på frågan om vilken roll de närmaste cheferna betydde för produktionen: ”I själva produktionen spelar dom ingen roll överhuvudtaget,
däremot spelade dom en roll i beslutet att det var den här produktionen vi
skulle göra, eftersom det är ett beslut som inte jag tar (…) utan det gör man
alltså tillsammans med sina chefer”.
Vad gäller kanalledningens betydelse och relationen mellan dramaavdelningen och kanalledningen svarar projektledare AB på följande sätt: ”Dom
var också med och blev delgivna det här förslaget och dom tyckte att det lät
som en bra idé, så dom var också med i beslutsvägen (…) Det är ju så att
Dramaavdelningen får pengar, har en budget och för den budgeten ska man
uppfylla vissa kriterier som ställs av kanalledningen och kanalledningen är,
kan man säga kund till Dramaavdelningen. Så Dramaavdelningen gör produktionen och i vid bemärkelse säljer den till kanalledningen, som sedan
sänder det.”
Publiksiffrorna har nämnts tidigare, men man tog också ett snabbt beslut
om fortsatt produktion: (…) Det var så att efter, jag tror det var det andra
programmet, så tog vi beslutet att det skulle fortsätta, eftersom det redan
(efter) första och andra programmet hade så hög tittning, så att vi gjorde
faktiskt ett beslut då, och ju tidigare man kan göra det ju bättre är det, inte
minst för att det är ju så att en sådan ensemble som vi har i den produktionen
är väldigt svår att samla (…)”
Beslutet om totalt 24 avsnitt (12 x 2) tog man således efter att ha sett tittarsiffrorna på de första sända avsnitten av en komediserie som den här på
Dramaavdelningen på public service-televisionen i Stockholm under 1995.
Projektledare AB hänvisar till att man har en ganska klar uppfattning om vad
”timkostnaden” är vid produktion för olika typer av produktioner:
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”(…) man har kategoriserat produktionerna på dramaavdelningen, och man
bestämmer, man säger att en såpopera den har den timkostnaden, en singelpjäs har den timkostnaden, en komediserie har den timkostnaden (..) så att
man gör den budget som helst ska komma inom den ramen”.

Om den här typen av produktion säger AB:
”(…) det här är en billig produktion. Det är så att vi gör 30 minuter svensk
dramatik (…) på en inspelningsdag och en repetitionsdag med kamerateam
och hela tekniken och det är väldigt lite för 30 minuter (…)Det är budgetproduktion, kan man säga, det är en sparbössa, som sådan här produktion skall
vara, som såpoperor ska vara också, och dom ska göras på det här rationella
sättet. Såpoperor producerar man någonstans mellan 13 och 16 minuter om
dagen när man är i studio(…) Men det är inte en dyr produktion. Den kostar
mindre än hälften av en såpopera.”

Tilläggas kan att inspelningstid /dag för en såpopera som den återges i projektledare AB:s svar nog gällde SVT:s egen produktion vid tiden för intervjun (alltså i början av 1996). Vad som tillkommit sedan och som återfinns i
svaren från de kommersiella producenterna (eller motsvarande, DJ, EK, FL)
är en långt snabbare produktionstakt, 2 avsnitt om dagen. Detta sätt att producera var det sena 1990-talets förändring och en följd av kommersiell
branschlogik när produktionsbolag tävlar om kanalerna som kunder (EK,
FL). På frågan om tekniska faktorer, t ex ny teknik, svarade projektledare
AB på följande sätt:
”Nej, jag testade ingen ny teknik. Jag hade en mycket, mycket känd teknik
som används, och det ligger också i rationaliteten. Det är alltså fyra studiokameror och det är vanlig (…) ljudteknik som används. Vi har gjort en rationalisering. Vi har sändarmikrofoner på alla skådespelarna, vilket gör att vi
kan dra ner repetitionstiden en del (…) det är så att när man repeterar (…)
(kan man få) ljudbommar eller ljudspön, som det heter (…) så att man får
skuggor på väggarna och man får en massa problem (…) å andra sidan får
man andra bekymmer istället. Det prasslar lite i kläder och så, men det var en
rationalisering (…) I en sådan här produktion är det så att de bilder som man
vill ha i en sådan här historia det är (…) stadiga bra konventionella bilder.
Man är inte ute efter att göra någon slags MTV-produktion eller någonting
annat (…) men det är en teknisk process med väldigt hög precision (…) Jag
spelar in trettio minuter på en dag, och det är inte riktigt sant för vi spelar in
sextio minuter på en dag. Vi gör två föreställningar à trettio minuter och (…)
det finns ungefär mellan 175 och 200 klipp (…) alltså bildväxlingar i en sådan här produktion (...)Det är helt färdigklippt när vi går ifrån studio, vi
klipper ju mellan dom här fyra kamerorna. Och det är en mycket, mycket hög
precision. Det är (t ex att) ’en människa sätter sig, reser sig (…) på exakt en
replik’ så där gör vi våra klipp. Och det där måste vara precis intrimmat, alla
fotografer måste veta exakt vilken bild dom ska ha, och man måste repetera
den klipp-processen väldigt noga innan man spelar in, sedan måste det fungera perfekt”.
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Projektledare AB poängterar att ljudet spelas in vid samma tillfälle. Projektledare AB beskriver en situation där klippningen sker samtidigt, men svar
och exempel från andra kommer att visa att all dramainspelning inte går till
på det viset (t ex AC, AE). Exemplet ovan är alltså flerkamerateknik med
direktredigering.
Vad gäller andra faktorer av betydelse för programserien, säger projektledare AB:
”Det som är avgörande för hur en sådan här programserie blir det är den ensemble man har satt ihop, den regissör man anställer, dom villkor som gäller
för hela produktionen (…)”

När det gäller nästa fråga om ett exempel på en produktion, serie eller liknande som projektledare/producenter var nöjda med nämner projektledare
AB en rad produktioner. En intervjuserie ”Nyfiken på” som profilerade Lars
Ulfvenstam som intervjuare. Projektledare AB nämner också satirproduktioner som gick under programtiteln ”Lorry” i fyra omgångar i slutet på
1980-talet och 90-talets början. Projektledare AB nämner produktioner som
han kallar ”öppna” ”(…) man hade ingen aning (om) hur det här programmet
skulle se ut egentligen, när man bestämde sig för att göra det, utan det var ett
program som fick utvecklas under processen”. Projektledare AB nämner ett
blandat, studiobaserat nöjesprogram , ”Svepet”, under 1980-talets sista år: ”
(…) det var en studioproduktion med John Crispinson (som programledare)
(…) artister, det var filmkritik, det var musik i studion, det var en slags öppen programform, där allting kunde hända och allting kunde vara med”.
På frågan om hur idéerna till produktionerna uppkommit svarar projektledare AB vad gäller intervjuserien med Lars Ulfvenstam och inbjudna personer, mest författare enligt AB, att
” (…) det var Lars Ulfvenstam som föreslog att han skulle göra en intervjuserie, och sedan blev vi, vi kände inte varandra innan, vi blev ihopsatta av
kanalledningen på gamla TV 2, och vi trivdes bra ihop, och vi arbetade fram
den här formen, som man egentligen inte tycker kanske är någon form, men
som är i hög grad en utstuderad form med två människor som under 30 minuter talar om kärleken, livet och döden”.

Det kan idag i ett retroperspektiv tyckas att den här programformen inte är
någon innovation, eftersom många av SVT:s program har en liknande form;
en programledare/intervjuare som ställer frågor till eller intervjuar en författare el dyl.
Projektledare AB beskriver personkemin i arbetsprocessen som viktig,
men också att programledaren/intervjuaren var den som valde ut personer,
selekterade, bland dem som skulle intervjuas och komma till tals i en serie
av program. Det kan annars ibland vara producentens/projektledarens eller
en redaktionslednings uppgift, men det kan vara olika också mellan genrer.
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Satirserien ”Lorry” har beskrivits tidigare i ett avseende, här fick en skådespelare i ensemblen, Peter Dalle, möjlighet att debutera som textförfattare i
public service-television, då fortfarande med begränsad konkurrens (se t ex
kap 11). Men vad gäller följdfrågan, om det var några särskilda omständigheter eller villkor eller anledning till att denna produktion blev lyckad svarar
AB på följande sätt:
” (…) Det är oftast så med televisionen att det är ett grupparbete (…) och särskilt i den här typen av produktion. I annan produktion är det ofta kanske e n
regissörs idé eller vilja, eller en texts vilja, men i den här öppna programformen (…) som jag har jobbat mest med, så är det ju nästan alltid ett grupparbete (…) det är det här lyckosamma mötet mellan en grupp personer.”

Och vad gäller det tredje exemplet på idén till en lyckosam produktion som
projektledare AB ville nämna, nöjesprogrammet ”Svepet” under 1980-talets
slut:
”(…) det var ju också så att på Nöjesavdelningen så ville man ha ett öppet
program, ett slags magasin som gick varje vecka, och det där funderade vi
(på) hur det skulle se ut och där var det tillsammans med en scenograf, som
den här formen uppstod (...) med en massa människor, alltså publiken i studion (som) fick vara scenografi (…) Annars var det inte så mycket scenografi. Det var stålställningar, det var något soppkök och det var lite av varje,
och det står några gamla soffor. Det var en lustig form, det var det”.

Sammanfattningsvis, projektledare AB betonar samarbetet, eller personkemin, i en grupp eller mellan två personer i alla tre exemplen. Idéerna är ”beställningar” från ledningen, en satirserie, ett nöjesmagasin, i de två senare
fallen, och visar att man sätter arbetsgrupper och/eller kreatörer/manusförfattare i arbete. Projektledare AB beskriver också de två sista
programserierna som att de har en ”öppen form”, men har tidigare berättat
om en mycket bunden form, där manus köptes in och översattes i serien
”Sjukan”. De exempel projektledare AB beskriver är huvudsakligen från
tvåkanalsmonopoltiden, men när de sista omgångarna av ”Lorry” sändes
hade TV 4 startat sina sändningar, men var ännu inte uppfattad som allvarlig
konkurrent vad gäller nöjes- och magasinprogram (Se kap 11, t ex Eva Larsson, Anders Andersson, Erik Eriksson).
På frågan om projektledare AB kan beskriva en programidé som inte gick
igenom kommer återigen frågan om programform upp:
” (…) vi skulle göra en julkalender, ”Barna Hedenhös”, den var då långt
framskriden, vi hade manus till alla 24 avsnitten, men vi hittade inte någon
lämplig regissör, och vi hittade inte någon lämplig mamma och pappa Flinta
(…) vi provade alla möjliga idéer med programformen (…) vi lade ner det för
vi tyckte inte att vi hittade någon som var tillräckligt bra”.
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Projektledare AB beskriver sedan svårigheten att ”översätta” tecknade figurer till levande personer: ” (…) de här Hedenhös-böckerna (…) det är ju
teckningar, statiska teckningar och det där är väldigt knepigt, att översätta
dom till levande figurer.”
Projektledare AB beskriver vidare att man inte heller lyckades hitta någon
bra inspelning plats, där det inte ”flög flygplan”, dvs stenåldersmiljö, och att
det hade varit lättare att göra en tecknad film. Projektledare AB exemplifierar med t ex Stålmannen och Flintstone som enormt dyrbara produktioner att
verkliggöra, med kostnadskrävande specialeffekter och –byggen:
” (…) så den lade vi ner, och det är nog faktiskt den enda produktion jag har
varit med om att lägga ned, eller i tid, kan vi säga då istället (självironiskt)”

Julkalendern 2013 är just en julkalender med stenåldersfamiljen Hedenhös
som tema, så just den här programidén blev förverkligad flera decennier
senare. Projektledare AB:s svar på frågan om det fanns några särskilda villkor eller svårigheter som hänger samman med just dramaproduktion blir
följande:
”Nej, inte annat än att, jobbar man med nyheter, då jagar man nyheter. Jobbar
man med underhållning, så jagar man kanske bra artister och nya programidéer. Här jagar vi bra manuskript, kan man väl säga. Det är väl det som är
det stora problemet (…) Det finns ingen dramaproduktion som inte börjar
med ett bra manus. Och ingen dramaproduktion blir bra utan ett bra manus,
för det är hela vårt blod, kan man säga”.

När projektledare AC, också på Region Drama i Stockholm blev intervjuad
våren 1996, beskriver hon sin senaste programserie som projektledare på
följande sätt:
”(…) Då kanske jag ska börja med en TV-serie som heter ”Nattens barn”,
som är en serie för ungdom, (…). där idén kom av att manusavdelningen på
den här avdelningen hade kontakt med författaren Inger Edelfeldt och att (…)
man alltså då valde två av hennes idéer eller manus. Det skrevs manus, detta
bereddes och kom till produktion för ungefärligen 1 ½ år sedan, där jag startade beredningen av det i augusti –94, vi startade inspelningen den 2 november –94, och vi var klara den siste januari”.

Projektledare AC hänvisar således till manusavdelningen/ledningens initiativ
och kontakt med en särskild författare, men hade inte själv särskilt stor del i
innehållsbeskrivningen. På frågan om hur mycket hon själv utformat programserien blev svaret:
”Inte egentligen (…) manus ligger, och min insats, den har att göra med det
som jag kan vara behjälplig med, min erfarenhet och kunskap (…) jag får gå
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in och styra in på rätta spår, för att kostymen ska passa, så att säga, men jag
går inte in och arbetar aktivt (…) i den fasen i hur programmet ska se ut”.

Projektledare AC betonar sin samordnande roll, som också återfanns i intervjuns början. På frågan om vilken roll ledningen för drama spelade blev
svaret helt kort: ”dom ger förutsättningarna och ramarna”. Vad gäller dåvarande kanalledningens roll säger AC: ”Jag tror att kanalledningen spelade
den rollen att dom ville ha barndramatik (…) eller ungdomsdramatik ifrån
oss och det talade dom om och då var det här ett utslag utav en sådan önskan
(…) vi har en verksamhet här där det läses väldigt mycket olika författare
och man håller koll på vad som finns som kan vara intressant, och vad som
kan utvecklas till bild eller television.”
Projektledare AC beskriver en beslutsgång från en generell, mer abstrakt,
övergripande nivå till en mer specialiserad, detaljerad, konkretiserad, som
jag ska återkomma till senare, således ämnesområde inom genren drama från
kanalledningen, förslag på en bestämd författare från dramaledningen (eller
en manusavdelning), och projektledare AC i en samordnande och delvis
kontrollerande funktion, framförallt ekonomiskt, där ”kostymen ska passa”.
Projektledare AC beskriver sig inte som särskilt involverad i den televiserade dramaseriens innehåll. Publikmätningarna var, enligt projektledare AC,
en aning av en besvikelse, uppgiften är c:a 6 %, dvs ungefär en halv miljon
tittare (85 000 tittare per procent).
Vad gäller ekonomiska faktorer och budgetramar för ungdomsserien svarar AC: ” (…) Den skulle produceras på ett rationellt sätt, det finns då vissa
krav på hur mycket färdig produkt man måste spela in per dag (…) i normalproduktion bör man göra ungefär 3 minuter om dagen (…) om man då arbetar med barn t ex eller med ungdomar, så är dom ju inte professionella på det
sättet, så att man kan uppfylla det kravet alltid. Det finns andra sådana faktorer också som gör att det går lite saktare, i andra produktioner kan det gå
fortare. Det har också med produktionsmetod att göra, för det här var då en
ren filmad enkameraproduktion och då har man den där treminutersregeln
som en slags siffra som man jämför med.
I: (…) tre minuter är det som ska sändas? Men sedan blir det väl mycket mer
filmat?
Ja, det blir ungefär 10 gånger mer filmat per dag.”
Det är emellertid oklart om tre minuter var Sveriges Televisions egna regler,
skrivna eller oskrivna, traditionell policy eller ledningsbeslut, riktlinjer för
produktionspersonal eller tillhör någon slags ”professionell kodex” för produktion och inspelning. Det är i alla händelser en logistisk policy för inspelning och förväntat resultat för genrer och dess underkategorier av subgenrer,
nedskriven eller ej. För det andra, i ljuset av ett sådant svar som ovan, går
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det att föreslå den utveckling som skedde under sent 1990-tal framförallt
genom kommersiella aktörer, som en revolution - i snabbproducerad, kontinuerlig populärfiktion spelas 2 avsnitt om dagen in, 50 minuter/dag (minus
reklampaus) (se t ex EK, FL) vilket är 16-17 gånger mer än den inspelningstid som anges ovan. Beskrivningen kan också jämföras med projektledare
AB:s svar, där komediserieavsnitt var färdigklippta och klara när man gick
ur studion i den lågbudgetproduktion som det var frågan om. För ungdomsserien som projektledare AC beskriver låg sändningstiden på lördagen kl
19.30, motprogrammerad av Rapport internt, dvs inom SVT, och TV 4:s
publikdragande underhållning. Framförallt beskriver AC en TV-produktion
där man endast sänder c:a 10 % av det inspelade materialet, dvs en hög grad
av selektion ingår i produktions-, inspelnings- och efterbearbetningsprocessen. Projektledare AB:s och AC:s beskrivning, och senare, t ex AE:s, och på
den kommersiella sidan producenterna EK:s och FL:s beskrivningar, visar
den höga grad av variation av inspelat material per dag, även om det är svårt
att få fram precisa kostnadsuppgifter. Det är en hög grad av variation mellan
projekt/filmer som kostar 45 miljoner (AE), 1 miljon per avsnitt (AG) och en
halvering eller mindre av den sistnämnda summan (EK). Uppgiften finns att
”Nattens barn” kostade 6,8 miljoner för 4 x 30 minuter, dvs 3,4 milj per
timme film i sändning. Att inspelningstid är pengar är ett samband som poängteras i flera av intervjuerna.
Projektledare AC arbetade med enkamerateknik, och beskriver den ekonomiska relationen på följande sätt i jämförelse med flerkamerateknik (se
AB): ”Flerkamerateknik, som man ju jobbar med ofta i studio, kan ju synas
dyrare för att det är mera teknik involverat, men det går ju då fortare”.
Det är lätt att inse att om den kommersiella TV-världens ungdomsserier
blir det mesta av ungdomsdrama som finns, och public service inte anser sig
ha råd med dyra produktioner som tar lång tid i selektionen till kvalitét, så
kan den kommerisella TV-världens variant av genren drama bli det som
totalt tar över. Som senare intervjuer ska visa är det just denna publik av
yngre vuxna som serierna har som målgrupp (se t ex EK). Med ett ekonomiskt ”rationellt” förhållningssätt verkar 3 minuter vara ett fruktansvärt slöseri med tid i jämförelse med 50 minuter inspelad sändningstid/dag, och då
måste det finnas organisatoriska standards och legitimitet för att fortsätta
producera det som inte går så snabbt, därför att det finns vägande skäl att
motivera detta. Det kan antagligen vara frestande att ändra standards av ekonomiska skäl från ledningshåll inom public service. En sådan motivering kan
vara att public service ska, i betydelsen, har som uppdrag, att skilja sig från
kommersiell TV-produktion och dess genrer.
När det gäller svaret på frågan om andra faktorer av betydelse för projektet kommer projektledare AC in på inspelningsmiljön och manusöverensstämmelse som flera av projektledare och producenter gör (t ex AE, AG),
dvs inspelningsmiljön får inte vara anakron i förhållande till berättelsen,
vilket många miljöer är idag, om manus utspelar sig i en annan tidsperiod.
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Det kan handla om, som projektledare AB beskrev, flygplan som inte får
bullra i bakgrunden i en stenåldersmiljö, parabolantenner som inte får förekomma i 60-talsmiljö (AE), eller som i detta exempel, dels en 1970talsmiljö, dels att inspelningen skedde under en annan årstid än den som
fanns i manus:
”För det första är det då ungdomarna som inte är professionella, det gäller
att hitta rätt (personer), för det andra så var detta (…) 70-tal och det innebär
att det är väldigt mycket i miljöerna som måste förändras, därför att det ser
inte ut ute som det gjorde på 70-talet idag, men det är också något som vi är
rätt vana vid. Det tredje var att vi i dom produktionsförutsättningarna vi
hade, så skulle vi filma (…) det var en vårtermin (…) med ljusare och ljusare
tid och uppsprickning av löv, men vi producerade på hösten (…) vi sackade
efter i schemat en del, med höstlöv, gröna gräsmattor istället för svartgrå
(…)
I: Men hur gjorde ni då?
(…) Jo, vi såg till att vi tog så lite löv som möjligt, vi ruskade bort löv. Vi
sprutmålade gräsmattor och så (…) regissören, författaren, hade alltså fått
löfte då om och krävt att det skulle vara en vårtermin som det handlade om.
Det gjorde vi då för att få viktiga scener att se ut som vår, så vi hade en
vecka i maj också, och kompletterade med den”.
I denna produktion, ett mer eller mindre beställt originalmanus för TV skrivet av en bestämt/önskad och etablerad författare, så anpassar man inte manus efter förutsättningarna, men i annan produktion, kontinuerlig populärfiktion, finns exempel på att detta kan ske inom ramen för den kontinuerliga
populärfiktionens produktionssätt (se AG). Projektledarens eller producentens roll inom drama är också att ha ansvaret för att manushandling realiseras i televiserad form, och är en logistisk och ekonomisk process med hög
grad av beräkningar, men också en estimeringsprocess, som flera av de intervjuade beskriver som en svårighet, vilket jag ska återkomma till (AE,
AG).
När projektledare AC tillfrågades om hon kunde ge ett exempel på en av
de produktioner som hon vill beskriva som sin bästa blev svaret följande:
”(…) det finns ett tryck från olika håll att det här skulle kunna bli bra television och det skulle kunna vara bra för svenska folket att få tillgång till den,
och då kan man bestämma sig för att göra detta ihop med den grundproducent (…) som har producerat det här ifrån början.”

Projektledare AC nämner sedan en dansföreställning i Mats Eks koreografi
och med Cullberg-baletten, ”Carmen”, som sändes hösten 1995 och som
också vann en Emmy i USA och fick bra recensioner, enligt AC. Föreställ327

ningen var ett samarbete mellan Cullbergbaletten, Dansens Hus i Stockholm
och Sveriges Televisions dramaavdelning i Stockholm (då tillhörande Kanal
1). Det kan också nämnas att det finns en tradition, Cullbergbalettens föreställningar under Birgit Cullberg sändes i Sveriges Television redan på enkanalstiden under tidigt 1960-tal.
På frågan om AC trodde att det fanns någon särskild anledning eller särskilda omständigheter i arbetsvillkoren som gjorde att programmet/föreställningen blev bra svarade AC:
”Nej, inte i mina arbetsvillkor, nej, det fanns en förutsättning och den var
ekonomisk, att man hade tid på sig att arbeta noggrant med det här”.

Vad som avspeglas i AC’s svar är att tid och ekonomi ger kvalitét. På frågan
om varifrån idén kom till föreställningen, ledningens, hennes egen eller från
Cullbergbaletten svarar AC: ”alla tillsammans”. På frågan om projektledare
AC kan nämna ett exempel på ett program eller en serie som var långt framskriden som programidé, men lades ned, ger AC två exempel: ”Alltså om
omständigheterna ska vara yttre så har jag ett direkt exempel med en operaöverföring som vi skulle göra som lades ner på grund av strejk, när vi var
mitt i genomförandet.” Det var ”Ett drömspel” alltså en opera baserad på
Strindbergs pjäs, och strejken gällde den tekniska personalen på Operan.
Projektledare AC nämner också ett andra exempel:
”(…) Vi skulle göra en annan operaöverföring i somras ifrån Confidencen,
och där så blev den inställd därför att dom medverkande sångarna inte, hur
ska jag säga, hade tillräcklig mognad och kapacitet för att klara av det här
(…) dom kunde t ex inte enas om att det fanns ett lag 1 och lag 2, därför att
dom inte klarade av (…) att bli utpekade som dom som inte fick vara med
och sjunga”.

Projektledare AC hänvisar i båda fallen till omständigheter som gäller medverkande eller bidragande personal, strejk eller oenighet, och när det gäller
egna idéer: ” (…) jag har haft många idéer (…) som inte blivit genomförda,
men jag vet inte riktigt vad jag ska ta upp i det fallet just nu”.
Projektledare AC svarar på följande sätt på frågan om det fanns några särskilda villkor eller svårigheter som hon anser vara förbundna med produktion av just drama:
”Ja, alltså, det är helt klart om man vill att dramaproduktion ska ge en illusion
utav någonting och villkoret är ju att du ska kunna bibehålla den illusionen,
kunna genomföra den så (att) den blir trovärdig (…) Svårigheterna består då i
att få så bra villkor så att du kan genomföra det här på bästa sätt, alltså tidsaspekten, tid och pengar, så att du kan arbeta tills du kommer fram till ett resultat som du tror på ”.
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Sammanfattningsvis, projektledare AC betonar sin samordnande roll och
nämner både vad gäller sitt bästa program, och program som inte blivit av,
överföringar från dans- eller operascen, ”Carmen”, ”Ett drömspel” och vad
som skulle kunna betecknas smal produktion, i alla tre fallen föreställningar,
där projektledarens egen inverkan på innehållet borde vara ganska liten. Är
det dessutom klassiker så är grundförutsättningarna i innehållet ganska givna
vad gäller händelseutveckling, huvudkaraktärer, intrig o s v.
Projektledare AD var i färd med att avancera till ledningsnivån för
dramaavdelningen i Stockholm, och skulle vid en uppföljningsintervju tre år
senare vara biträdande programchef i ett triumvirat av sådana chefer under
dramachefen, men beskrev sig vid intervjutillfället 1996 som projektledare,
och hans senaste genomförda produktion var en serie där han själv var
mycket delaktig i innehållsbeskrivning och manusarbete. Han arbetade tillsammans på denna serie med sin fru, som var huvudförfattare, och var själv
producenten/projektledaren. Projektledare AD beskriver också ett mer ”rationellt” produktionsarbete. Serien uppstod och tog form på följande sätt:
”Jag och Charlotte Lesche hade en idé om (…) att vilja producera en serie
på ett nytt sätt, lite som de amerikanska prime time-serierna produceras, det
andra var att vi gärna ville göra någonting som var en motvikt till dem. Ingen
kritik i det, men mot alla de deckare och plot-drivna historier som vi gör på
avdelningen. Idén var att göra något som egentligen var en (…) ’feel good’serie, dvs lite plot, att det ska vara trevligt att se. Lite annorlunda innehåll
och framförallt ett väldigt annorlunda produktionssätt (…) ”Radioskugga”
handlar om en ung radiopratare eller radio-dj som får sparken under förtexterna i första avsnittet och nappar på ett jobberbjudande han har fått tidigare.
Att komma och dra igång en lokalradiostation i en liten by långt borta från
Stockholm. Den byn heter ”Bakvattnet” och där bor 7 till 8 udda karaktärer
som han interagerar med under 8 avsnitt, snart 16 (…) Det är inriktat på
relationerna och karaktärerna. Det vi gör är att vi låter någon yttre händelse
ske i varje avsnitt, sedan speglar man då de olika karaktärerna via det (…)
Ursprungligen var idén att det skulle vara väldigt apart, liksom udda, vi
skulle ha flygande tefat och änglar och sådana saker (…) det fick ledningen
lite kalla fötter (för) i början, men de sista 4 avsnitten, där tog vi liksom ett
steg.
I: Lite surrealistiskt alltså?
Ja, surrealistiskt. Det är en saga, och vi ville betona sagoelementet. Nu, i
dom nästa 8 (avsnitten) så går vi steget fullt ut. Nu har vi flygande tefat,
drömmar i vikingatid o s v. Vi hade en idé och den idén jobbade vi (med)
inom ett EU-projekt, som heter Media Business School, mer specifikt ”pilots”, och det är en massa EU-pengar via den mediaskolan eller vad vi ska
kalla den (…) Vi blev antagna att gå deras 4 veckors Workshop i Barcelona
2 gånger 2 veckor, och där träffade vi väldigt många av dom som är våra
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förebilder, vad gäller amerikanska serier. De kom dit och var lärare, tutors.
Dom läste in sig ganska hårt på projekten (…) 8 olika projekt (…) fick
komma med och då var ”Radioskugga” ett av dom, och när vi hade varit där,
efter det presenterade vi då det för (Drama). Alla visste om vad vi höll på
med, vi var ju finansierade (…) det var Drama, som skickade oss, och så
visade vi det för oss på avdelningen, sedan visade vi i vår tur det för kanalledningen, när vi lade årsplanen för –95, det vill säga slutet på –94, och då
bestämde de sig för att vi skulle satsa på det. Då tog jag producentjobbet, det
var en ganska naturlig följd, eftersom jag hade lagt upp själva produktionsapparaten eller skissat på den.”
Och på frågan om hur mycket projektledare AD själv utformat programserien svarar AD:
”Mycket mer än jag har gjort med någonting annat, tror jag, absolut (…) Det
är väldigt producentstyrt i den bemärkelsen, Charlotte och jag har liksom hittat på historien, jag har utformat produktionsapparaten, och Charlotte och jag
har så att säga ”final cut” på vad det gäller musik, klippning, ja, allting, så att
säga.

I: Hon skriver manus?
Nej, hon skriver story line tillsammans med mig, sedan är hon huvudförfattare, så tar vi in olika författare för de olika avsnitten, och så är hon så att
säga manusredaktör och skriver om, om det behövs. Vi läser alla manus
(som) kommer in i 4 versioner 4 gånger innan regissören får se det, och då är
det hon och jag som jobbar med manus.”
Projektledare AD beskriver huvudförfattarens bakgrund och anställningsvillkor helt kort:
” (…) hon är projektanställd av mig eller av avdelningen, men hon har (ett)
förflutet här på avdelningen också. Hon var ’B-foto’ på ’(Den) goda viljan’,
där jag var regi ass, då startade jag. Sedan har hon varit huvudförfattare för
’Rederiet’ och jobbat som manusredaktör här och så vidare”.

På frågan om vilken roll de närmaste cheferna spelat för serien, svarar projektledare AD på följande sätt: ”Ja, utan dom hade det inte blivit något eftersom dom och jag i ledningsgruppen är de som bestämt att vi skall göra
det, men dom har haft väldigt lite, tror jag, med programmet att göra (...) Vår
idé var att vara väldigt smala, rikta oss till en liten (…) smal grupp, dvs de
som inte tittar på TV i vanliga fall, kring 30, mellan säg, 15 och 35, dom ser
väldigt lite på TV. Vi ville egentligen fånga upp dom och det var ursprungligen vårt uppdrag, när vi ens började tänka. Sedan ville man att det skulle bli
lite bredare och sedan tvingade dom oss eller vad man skall säga. Då be330

stämdes det att vi skulle försöka bredda det lite och det påverkade lite (i) viss
mån karaktärernas inbördes förhållande o s v. Det har sedemera visat sig att
vi ändå hade kanske en god idé. Det är ju just den gruppen också som har
tittat på TV (…)
I: Vilken roll har kanalledningen spelat för den här serien?
Det är ju dom som ger oss vår årsbudget och det är tillsammans med dom
som vi bestämmer en årsplan. Jag skulle vilja säga dom har spelat en ännu
mindre roll i det, däremot har dom ju varit glada över att vi har fångat upp
den här målgruppen, som inte tittar på TV, såtillvida gav dom ju oss det
uppdraget ursprungligen långt innan vi ens visste vad vi skulle berätta om.”
Här finns alltså ett ganska tydligt och medvetet svar om att ledningsnivåerna
påverkat berättelsens utformning via sina huvudförfattare genom att ange
ramar och önskad målgrupp och därmed berättelsens inriktning också inom
public service. Vi ska senare se ett exempel också från kommersiell TV
(EK), där angiven målgrupp är ett styrmedel innan författaren ens börjat
skriva. Vad gäller publikmätningarnas betydelse, så visar projektledare AD
medvetenhet:
”Jag kan gå ner på decimaler vecka för vecka (…) alltså totalt hade serien
ungefär 1 miljon tittare per avsnitt, det motsvarar ungefär 11 till 12 %. Det är
ganska litet för vår 20.00-tid på tisdagar (...) målet är ungefär 15 % och gärna
över.

I: Det där med publikmätningen, tror du att det har spelat roll för att serien
ska gå i nya avsnitt?
Absolut, (…) vi sa till oss själva, får vi inte över 10 % totalt så fortsätter vi
inte. Och nu har vi en procent över (…) eftersom vi kom över det uppsatta
målet så behövde vi aldrig bekymra oss om det”.
Projektledare AD beskriver också målsiffror för olika tider, dvs så som dessa
såg ut vid intervjutillfället i början av 1996:
”(…) vi har fortfarande 15 (%) på dom prime time-tider, 20.00-tiden på tisdagar t ex, eller ”Rederiet” kl 20.00 på torsdagar (…) Fredagar och lördagar
då har vi ett högre krav än 10 % egentligen.”

Projektledare AD vill inte heller ange den exakta siffran för vad produktionen ”Radioskugga” kostade, men nämner att den är ungefär 1 ½ gånger så
kostsam som ”Rederiet” (1 miljon per avsnitt våren 1996). Projektledare AD
betonar emellertid att det är frågan om ”en kvalitét också med tanke på (…)
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hur lite den kostar, som väl motiverar att vara nöjd med dom (tittarsiffrorna)”.
Men man byggde ändå två nya studior för serien på 450 kvadratmeter
”som inte ens fanns 2 månader innan vi började filma, och så har vi byggt
upp hela byn utanför då i en kuliss-stad. Det där har inte heller gjorts sedan
40-talet, så gör man i Amerika väldigt mycket”.
Vid förfrågan om utescenerna, och om allt är exteriörer från Norrland svarar projektledare AD: ”Nej, det är publiken själv som har bestämt det. Det är
väldigt noga med att det inte sägs Norrland någonstans i manuset, det är
långt från Stockholm. Det är norska berg, det är (kuliss)byn från Storängsbotten, och det är tecknade bakgrunder som jag gör i en dator tillsammans
med en kille. Men att det blivit Norrland, det är för att vi hade ett avsnitt där
det kom ett par samer på motorcykel, så det är klart att man kan säga att det
är Norrland”.
Vad gäller relationen kvalitét, inspelningstid och ekonomiska resurser säger projektledare AD på följande sätt:
”Jag skulle kunna göra av med (…) dubbelt så mycket utan problem och serien skulle givetvis bli bättre (…) Vi gör 4 ½ minut om dagen med en kamera, vilket är väldigt mycket (…) Även om jag hade mera pengar, så skulle
jag gärna göra hälften så mycket om dagen. Jag skulle vilja ha längre tid på
mig att spela in scenerna (…) man skulle kunna göra bättre ljussättningar och
ha lite mera åkningar och kranar (…) Utseendet på serien skulle bli bättre,
man skulle ha råd att (…) ta om mera, så att spelet kanske skulle bli ännu
bättre (…) Jag skulle kunna tillbringa dubbelt så lång tid vid klippbordet och
fått det ännu bättre. Jag har satt upp vissa datum, då skall det gå till ljudläggning, då skall det gå till scanner o s v (…) dom har vi slaviskt följt också. Det
har varit en av tankarna i hela produktionen, att jag sätter upp ett schema och
det följer vi, punkt slut.”

Projektledare AD beskriver också produktionens användning av digital teknik, och beskriver tekniken på följande sätt: ”Den är helt hårddiskbaserad, all
efterbearbetning, det finns inga klippbord. Det är ingen filmkamera heller.
Det är en digital beta-kamera, och sedan ser jag till i efterbearbetningen att
’strobba’ bilden. Vi skall inte bli för tekniska, men jag försöker efterlikna
film så mycket som möjligt. Det är AVID-redigering. Det är Audiovision
ljudläggning och det sker parallellt och väldigt fort (…) Jag jobbar väldigt
mycket med visuella effekter (…) Jag lägger in alla stjärnhimlar, jag lägger
in alla berg och vattenfall, allting ovanför hustaken på dom bilderna vi tar
där nere på Storängsbotten (dvs i studion).
(…) Jag har lagt ut det jobbet på ett bolag, ett externt bolag (…) ett litet
post-production house, som är dotterbolag till Mekano, som heter Mekaniken.”
Projektledare AD beskriver alltså ett produktionssätt som ska förena kvalitetskrav med rationell produktion och låg kostnad. I beskrivningen ovan
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framgår att hans uppfattning är att en högre grad av selektion, dvs omtagningar och mer inspelade filmsekvenser att välja bland, och längre tid, t ex
längre efterbearbetningsprocess (i klippningen), bättre förberedelser för skådespelare, skulle ha förbättrat seriens kvalitet. Han tar också digital och ny
teknik i anspråk och datamanipulation och/eller manipulation av seriens
miljöer tjänar detta syfte. Denna tjänst hyrs av ett bolag i Sverige, men en
annan av de yngre projektledarna (AE) skall också ge en liknande beskrivning av datamanipulation av film, men då i en högbudgetserie och även biofilm, för att åstadkomma miljöeffekter som alternativ i inspelning till originalmiljö, men då hyrdes tjänsten från ett bolag i England, London. Projektledare AD betonar också att han eftersträvar filmkvalitét. De huvudsakliga
faktorerna som AD främst förhåller sig till utifrån ställda frågor är publiksiffror, seriens kvalitet, produktionskostnad och rationalitet i produktionsprocessen samt användandet av digital teknik och datamanipulation av miljöer för att åstadkomma, dels animerade effekter, dels för att spara tid och
pengar. Men det finns också influenser som AD medger och beskriver:
”(...)Det finns en serie som heter ”Northern Exposure” som görs av ett
LA-bolag inspelat i Vancouver och heter ”Det ljuva livet i Alaska”, när den
gått på TV 3 i Sverige. Det handlar om en judisk läkare som gör sin ATtjänst i en by långt borta från ingenstans i Alaska, det är helt klart ursprunget
(till) varför Alexander skulle komma från Stockholm och åka någon annanstans. Men sedan är ju den här (serien) ju en väldigt svensk serie. ”Northern
exposure” är en komedi, det är inte den här (…) Det här är en serie med helt
avslutade avsnitt (…) Man kan säga att Los Angeles har väldigt mycket med
den här serien att göra, även om det inte finns något amerikanskt i den. Vi
har varit mycket i Los Angeles, Charlotte och jag, och träffat många som gör
alla dom här (serierna) som går på TV (…) Sedan har ”Livet kring 30”,
”Thirty something” haft väldigt stor betydelse för att Charlotte och jag intresserade oss överhuvudtaget för tv-serier (…) ursprungligen hade vi ännu
mer profilerade idéer om att ett avsnitt kunde handla om en person i ett rum,
men tittarna och kanalledningen är inte riktigt redo för den typen av berättande, men ”Thirty something” var väldigt speciell på det sättet”
På frågan om AD vill berätta om en serie som han vill beskriva som den
bästa produktionen svarar AD på följande sätt: ”Då har jag just gjort det, för
det här är definitivt det bästa programmet (…) Det känns verkligen som mitt
program”
Men AD nämner ändå fler exempel på produktioner, där han varit med
om att producera, dock inte som medförfattare: ”Då skulle jag säga ’Den
gråtande ministern’ som Leif Magnusson regisserade och Ulf Rydberg skrev
det ursprungliga manuset (till). Det var helt enkelt så (att) Hannes Holm,
(som) var biträdande chef sa (så här):’Du det här är ett manus som jag tycker
att du ska titta på och se om det är någonting’ (…) sedan kopplade Hannes
och jag ”på” Leif Magnusson, som är en mycket egensinnig regissör. Sedan
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satt Leif och jag och bearbetade manuset, och sedan blev det en väldigt bra
serie.
I: Fanns det någon särskild roll som folk i olika ledningsfunktioner spelade
för ”Den gråtande ministern”?
Ja, Ingrid Dahlberg lyckades övertala Christer Henriksson om att han skulle
göra den rollen (en av huvudrollerna). Han ville inte, därför (att) han tyckte
Leif verkade vara helt galen, men Ingrid lyckades övertala honom, efter det
att jag hade bönat om att hon skulle övertala honom. Det var väl det smartaste han har gjort. Det tror jag är mycket (därför) att han är så att säga väl
ansedd idag. Ingrid hade nog en ganska stor betydelse där. Däremot tyckte
ingen annan att Leif skulle regissera den, förutom jag. Då satt jag inte i ledningsgruppen. Då var jag (…) en bland flera av projektledare. Det var rätt
slitigt.”
Citatet ovan visat att projektledare AD i egenskap av projektledare är med
om att bearbeta manus, och framstår som den som vill genomdriva önskemål
om regissör och särskilda skådespelare, trots andra åsikter i omgivningen
och tvekan hos medverkande. AD beskriver den som en framgång: ” (…)
Den har blivit Emmy-nominerad. Den har vunnit Prix Italia. Den säljer över
hela världen. Det är ju en väldigt sådär framgångsrik serie.
I: Den går på export också. Var det meningen från början?
Det är meningen med allt vi gör, men det är svårt, eftersom språkgruppen
inte är så bred, men ”Den gråtande ministern”… Jag har just precis gjort
färdigt en 100-minuters-version av den (…) som skall gå i Tyskland (…)”.
Projektledare AD beskriver vidare en anpassning till respektive länder
och språkområden, med ljudband med effekter och musik. Det finns en försäljningsavdelning som säljer, men
”Det försöker ju alla (projektledare) - att sälja produktionen innan den är klar.
Då kommer 100 % av intäkterna till oss i samproduktionsmedel.”

Projektledare AD beskriver också en annan produktion, en långfilm:
”Jag har producerat en långfilm alldeles nyligen (…) som heter ’Pensionat
Oskar’ (…) Den vann kritikerpriset i Montreal. På grund av att den vann kritikerpriset där, går den upp i Amerika i 20 kopior (…) Nu har ju den liksom
’bögtema’ så att säga, så den kommer säkert att gå bra i San Fransisco, jag
menar den är ändå där”.
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Enligt projektledare AD så har den ett ”fönster”, dvs ett mellanrum för visning på bio och i svensk TV, och kunde först visas i september 1996 där.
Och vidare:
”Vi är huvudproducenter. Det var den första långfilmen som vi producerade
(…) själva här på Drama. Givetvis hade vi SF med som samproducent (…)
men det var rent som distributör. Det var första gången vi skrev egna kontrakt
och allting som biofilm. Sedan dess har vi gjort ytterligare, jag vet inte,
”Bert”, ”Jerusalem” kommer (…)”.

Den nämnda produktionen, ”Pensionat Oskar”, visade sig också vinna priser
under våren 1996 i ett par Guldbagge-kategorier i Sverige. Projektledare AD
har också exempel på produktioner som inte fullföljts, ”det är många idéer
som inte går igenom här”:
”Jag och Charlotte (…) skulle göra en serie som hette ”Dom kallar oss modeller” (…) Det handlar om en modellagentur som grundarena. Jag har varit
besatt av den här idén att göra en serie med ganska få huvudkaraktärer. Det
var inte avslutade avsnitt som ’Radioskugga’, men det var få karaktärer till
skillnad från ’Rederiets’ 27 huvudkaraktärer. Så det var 7 huvudkaraktärer,
lite mer åt det amerikanska hållet, och det skulle vara en ungdomsserie med
tonvikt på relationer o s v”.

Varför gick då programförslaget inte igenom? AD nämner flera skäl, men
framför allt en ”pitch” som inte lyckades bra i förhållande till kanalledningen, men också att kanalledningen inte ville satsa på den idé, som förts vidare
på dramaledningsnivån:
” (…) att pitcha någonting, (är) när man sätter sig framför den som bestämmer, och säger så här, ’ge mig två minuter, det här är idén’ (…) En frilansare
som går till olika programchefer och beslutsfattarinnor har lite tid på sig att
presentera en idé, och våran pitch var rätt dålig (…) vi beskrev den dåligt och
det ledde till att Ingrid och alla köpte det (sic!). Vi bestämde faktiskt att vi
skulle göra den och la in den i årsplanen, men kanalledningen fick kalla fötter. Dom uppfattade den nämligen som alldeles för ytlig och ’flashig’ som
någonting för kommersiellt. Jag skulle vilja säga att dom gjorde ett stort
misstag (…) Dom förstod inte att det här var en ram, en lös tvättlina som vi
tänkte hänga upp helt andra saker på”.

Projektledare AD beskriver sedan att en sådan serie producerades i Los Angeles under namnet ”Models Inc” och sändes i TV 4 vid tiden för intervjun,
och att idén inte går att ta upp igen.
Sammanfattningsvis, projektledare AD hade redan trätt in i ledningsgruppen och skulle tre år senare ha övergått till rollen som biträdande programchef fullt ut. Det går givetvis inte att utifrån en enda intervju dra slutsatser
om vilka faktorer som förklarar vissa personers succession till högre ledningsnivåer inom televisionen, och vad som krävs eller behöver bevisas för
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att delta i televisionens ”högskola” och i de högre ledningsfunktionerna.
Men några antydningar kan utläsas ur intervjun, manusförfattande och produktion av en budgetserie, där ny digital teknik används, rationalitet och
ändå kvalitet i produktionsprocessen, ordinära tittarsiffror men ändå en infångad målgrupp av yngre tittare, flera prisbelönade produktioner i bagaget,
dvs i ”track records” av meriter, varav en med försäljningsframgång i olika
länder. Ändå speglar projektledare AD’s intervju inte bara framgångar utan
successionen till högre funktioner hade skett från ganska blygsamma arbetsuppgifter, som regi ass m m under 1990-talets början, och det fanns också
programidéer som kanalledningen inte accepterade. Bland ovanstående faktorer i någon kombination kan säkert faktorer sökas och hypoteser byggas
om succession inom televisionen, eller andra etermedier, med referens till
innehåll eller utbud, men denna enda intervju räcker inte för slutsatser, och
det finns säkerligen skillnader också mellan genrer. Projektledare AD är
också medveten om att han och hans medförfattare har påverkats av serier,
främst amerikanska, och nämner också förebilderna vid namn. Det är också
serier som har gått i svensk TV. AD är också medveten om ledningsnivåers
krav, t ex på en yngre publik och att detta hade inverkan på eller styrde berättelsen. Med en tillspetsning kan man säga att televisionen undervisar sina
nya serieförfattare vad gäller innehåll och form, och att ledningsnivåerna
anger ramarna.
Projektledare AE på samma Dramaavdelning i Stockholm var inte fast
anställd utan vikarie (frilans) och skulle senare sluta på Drama-avdelningen,
men återkomma som frilans i annan produktion och på en annan avdelning.
På frågan om det senaste programmet eller serien och hur det utvecklats från
idé till färdig serie svarar AE följande:
”För det första är det Selma Lagerlöf’s ’Jerusalem’. Bille August hade ju suttit och skrivit manus i kanske nästan ett år, innan jag kom in i det här (…)”

Idén var ett resultat av dramachefen Ingrid Dahlberg och regissören Bille
Augusts diskussioner, enligt AE. Den estimerade kostnaden för projektet var
45 miljoner och det var dels en biolångfilm på 3 timmar, dels en TV-serie på
4 x 1 timme, och enligt AE:
”Det skall vara s k ’hold back’ mellan det man sätter upp den på bio och (att)
den körs på TV. Egentligen ska det gå 1 ½ år från att den har biopremiär tills
den går i TV för att köra ut så mycket som möjligt på bio”.

Detta ”fönster” eller ”hold back” beskrevs också ovan av projektledare AD.
AE beskriver regissören, som också är manusförfattare utifrån Selma Lagerlöfs roman, som den som har ett mycket stort inflytande över produktionen:
”Det är Bille August, det är han som lägger den konstnärliga (aspekten?) Jag
gör ju inte alls det (…) utan det gör han ihop med dramachefen”. AE poäng336

terar än en gång dramachefens roll för produktionen ”Jerusalem” i egenskap
av närmaste chef, och säger sig inte veta vilken roll kanalledningen spelat för
projektet. Produktionen skulle dröja innan den skulle gå i svensk TV, julen
97, och skulle först ha biopremiär, därför var frågan om publikmätningar
svår att besvara. Men produktionen var också avsedd för en utlandsmarknad:
”Den är inte såld ännu, men det är klart att vi hoppas den ska gå internationellt. Det är en nordisk samproduktion, så Norden är redan inblandad”.

De länder som serien skulle visas i var Finland, Norge, Danmark och Island.
På frågan om betydelsen av ekonomiska faktorer och budgetramar svarar
AE:
” (…) Det är det som styr vad man har råd att göra. Eftersom det är en sekelskifteshistoria är den väldigt dyr. Vad man än går ut och gör måste man ändra
väldigt mycket på inspelningsplatserna och så där”.

Det visade sig att också projektledare AE hade tagit nya tekniska möjligheter
i anspråk för serien: ”(…) Vi har köpt tjänster i London, som gått in och
digitalt bearbetat film på vissa ställen. Där vi skulle ha storm och regn, och
där vi skulle ha ett litet barn som brinner t ex (…) då får man skicka det till
London, för dom är bäst på det och då går dom in digitalt och lägger eld på
filmremsan”.
Också vad gäller miljön hade man använt digital bearbetning: ”(…)Vi
har spelat in själva ’Jerusalem’ i Marocko (…) Jerusalem är för modernt. Det
går inte att filma där. Där går vi också in och gör digital bearbetning, att vi
ska göra sådan där sky line (horisont) som det heter när man ska se hela Jerusalem (…) hela stadsbilden med den här guldkupolen, och det hittade vi
inte i Marocko. Vi har filmat av ett annat ställe som var för litet för att vara
Jerusalem. Det har vi då i digital bearbetning förlängt, sedan har vi målat en
sådan där guldkupol. Så kan man luras.”
Projektledare AE nämner också en kombination av manuell klippning och
digital redigering, och också en, vid intervjutillfället 1996, tämligen ny ljudteknik, Prootools:
”På efterarbetet har vi jobbat manuellt med klippningen och med AVID (redigering), vi har gjort en kombination. Vi har jobbat ’prootools’ på ljud. Det
är också lite nytt, det görs prootools, dom sitter inte vid vanliga (klippbord),
utan det är också datastyrt, det är ljudtekniker som jobbat på det”.

Flera projektledare eller producenter, liksom AE, nämner vädret som ett
problem i samband med inspelning utomhus: ”Vädret däremot är ju svårare
(…) avgörande blev också för att det inte smälte som det skulle i maj, det var
en så’n kall vinter –95, det blev mera snö än vi hade tänkt (…)”.
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Andra problem som kan uppstå är att få tillstånd att filma på en speciell
plats:
” (…) Vi hade valt ett speciellt ’Ingmarsgården’, där allting utspelar sig väldigt mycket och så fick vi inte vara där, för den som ägde det sa ’nej’, fast vi
bönade och bad och ville ge dom pengar, då får man välja en annan gård. Det
drabbar inte mig så mycket, det drabbar mer Bille och Jörgen som sätter bilderna hur dom ska filma. Det är väldigt betydelsefullt för Jörgen hur solen
står och så där (…) Jörgen Persson är fotograf, så vi har stått stilla på grund
av att solen står åt fel håll (…)”

Det kan återigen poängteras att förseningar förlänger inspelningstiden och
fördyrar därmed produktionen, om inte andra mått vidtages, men också
andra synkroniseringsproblem kan uppstå. Skådespelare är t ex ofta engagerade på annat håll, och projektledare AE beskrev produktionen som
”(…) komplicerad, för vi hade så mycket kända skådespelare med, det förhindrar ju en del för det är för mycket pussel. Dom är så upptagna av Dramaten eller andra teatrar eller har andra arrangemang, andra filmer (…) Vi fick
flyga med små taxiflyg upp till Sveg, men det är sån’t som tillhör (…) vi
strök ett par scener innan vi startade upp på grund av att inte pengarna skulle
räcka till (…)”

100 inspelningsdagar hade varit planerade, men det hade blivit 105 för produktionen, enligt AE, och detta är också producentens/projektledarens ansvarsområde. En annan viktig, men förbisedd faktor är att det är producentens/projektledarens ansvar att ekonomiskt beräkna scener och delar av
handling i manus. Projektledare/producenter är givetvis inte de enda som ska
kunna utbilda en erfarenhet och ett kunnande att göra sådana kalkyleringar,
det gäller alla som har ekonomiskt ansvar och även ledningsnivåer, men
bland dramaprojektledare i Stockholm vid SVT så hänvisar flera till detta
som både en utmaning och en svårighet (AE, AG). Det har tidigare givits
exempel på hur man väljer att följa manus i en viss produktion och gör anpassningar i miljön (Projektledare AC, ”Nattens barn”), men ska senare ges
exempel på hur man istället kan anpassa manus efter produktionens ekonomiska förutsättningar (Projektledare AG, ”Rederiet”). Produktionssättet skiljer sig mellan produktionerna, kontinuerlig populärfiktion beskrivs i flera
intervjuer som en ”fabrik” (AG, EK, FL).
Projektledare AE svarade på frågan om det fanns några särskilda villkor
eller svårigheter som hänger samman med just produktion av drama på följande sätt:
”Svårigheterna är att hitta tillräckligt bra manus. Det är egentligen det enda
som går att filma som går att genomföra (…) det är brist på bra manus. Det
måste vara välskrivet (…) Har man inte ett bra manus, så blir det aldrig rik-
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tigt bra. Ibland kan det gå lite fort kanske, (på) manussidan, eller lite för optimistiskt eller inte tillräckligt dramaturgiskt, alltså”.

Och vad gäller förhållandet till manus:
”(…) Jag vill kunna utläsa ur ett manus hur det här ser ut lättare än vad jag
kan göra. Det är manuset man har som sitt första arbetsredskap. Om jag läser
ett manus, så kan jag känna att det här är en bra eller dålig historia. Det kan
man känna ganska lätt, sedan ska man se om man kan göra den som film bra
eller dåligt, eller vad det är som inte är så filmiskt i det här. Vad är det man
egentligen ska ta bort. Det är svårt, tycker jag”.

Men projektledare AE menar sedan att detta är regissörens uppgift, men att
det skulle underlätta om man tar in manuskonsulter. När det handlar om ett
exempel som AE skulle vilja beskriva ur sin produktion, som sin bästa tar
AE upp en barnproduktion, en singel, ”Kan du vissla, Johanna” med regi av
Rumle Hammerich och ett manus av Ulf Starck. Manuset var ursprungligen
en bok, och sedan beställde SVT Drama ett manus från Ulf Starck baserat på
boken, enligt AE. Det var en singel på 55 minuter, som kostade 4,2 miljoner
kronor. Inspelningen var ”komplicerad”, i den meningen att några av skådespelarna var barn (se också AC). Också inspelningsperiodens längd kan ha
betydelse för hur komplicerad/okomplicerad produktionen blir, enligt AE:
”(…) inspelningsperioden var 6 veckor, då klarar man av vilka svårigheter
som helst. Har man en inspelningsperiod på 5 månader som i ”Jerusalem” så
stöter man på en massa andra patrull, för det är så långt, så att säga (…)”.
Också denna ”barnfamilje”-produktion hade problemet med anakrona inspelningsmiljöer i förhållande till manus: ”Den var komplicerad för det var
ju 60-talet. Vi hade ju samma elände med alla miljöer, att ta ner alla parabolantenner (…)”
Projektledare AE beskriver hur man tar ner och bekostar återinstallation
av sådana anakrona moment i inspelningsmiljöerna, i det här fallet telefonstolpar, ledningar och parabolantenner och Elverkets inblandning: ”(…) Vi
fick en offert på vad det skulle kosta att ta ner dom. Jag tror vi betalade hälften och dom hälften. Dom grävde nog ner ledningarna, men det hade dom
inte tänkt göra om inte vi hade bett dom ta ner stolparna, så vi fick betala en
slant (…)”.
AE syftar ovan på Elverket (dåvarande statlig eldistributör), och citatet
avser deras val att ta ”chansen” att ersätta ledningar ovan jord med, det sägs
inte, men kanske fiberoptiska kablar eller något annat av nyare ledningsmedium än kopparkablar. Också projektledare AE beskriver sammansättningen
av personer som viktig, vid sidan av ett bra manus för en lyckad produktion:
”(…) jag fick bra folk, blandat frilansare och folk inifrån, som det brukar
bli”.
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Projektledare AE nämner en programidé som hon lämnat förslag på, men
som inte antogs:
”(…) Jag tror mera det att dom hade en bättre idé själva, för det handlar om
julkalendern (…) det fanns andra idéer som var bättre, då tycker inte jag det
är någonting med det (…)”

”Dom” i det här fallet borde avse ledningen för Drama och manusredaktionen, och om idén hade antagits av dramaavdelningens ledning, borde nästa
steg ha varit att presentera, ”pitcha”, den för kanalledningen, eftersom det
här var en idé före omorganisationen 1996 (se t ex AD:s beskrivning). En
anledning som AE tror finns att idén inte antogs var att den skulle bli för dyr,
idén var från en bok av en svensk barnboks- och ungdomsboksförfattarinna,
och det skulle också handla om rättigheter, men framförallt kostnader av
följande skäl (se också AB):
”Man hade varit tvungen att köra ut rätt mycket animerat också i den här, för
det är smådjur i den som rör sig, som inte skulle kunna gå att göra på ett riktigt sätt (…) det skulle bli kostsamt, tror jag”.

Således animationer kostade, och projektledare AB beskrev ju också just en
julkalender utifrån tecknad förlaga som en svårighet, som gjorde att projektet
lades ned.
Sammanfattningsvis, projektledare AE är inte delaktig i innehållsbeskrivning, manus eller manusarbete utan arbetar mera i en rent produktionsorienterad roll. AE beskriver en klassisk, svensk roman som blivit både film och
TV-serie, och en barnproduktion, ingen av dem snabbproduktioner, och projektledare AE beskriver också en blandning av tekniker, traditionell klippning, AVID-redigering, prootools vad gäller ljud, som använts, men också
direkt datamanipulation av inspelningsmiljön på filmen, en tjänst som utfördes av ett bolag i London. Jag hade också tillfälle att besöka rummet, där den
traditionella klippningen utfördes, vid intervjutillfället och se den mängd
filmrullar som fyllde hyllor i hela rummet för produktionen ”Jerusalem”, det
mesta sådant material som inte skulle användas i serien. Det var alltså ett
exempel på hur äldre, traditionell teknik (t ex filmrullar, klippbord) användes
sida vid sida vid den här tiden med ny, digital teknik (AVID-redigering)
inom drama.
Projektledare AF var nyligen fast anställd, och hade i likhet med projektledare AE gått Dramatiska Institutets treåriga utbildning till producent. På
frågan om det senaste programprojektet beskriver projektledare AF en TVserie baserad på en populär barnboksfigur, Bert:
”Jag kom in på ett stadium, där det redan var beställt 12 avsnitt av den här serien. Fyra avsnitt förelåg eller fanns, men behövde bearbetas. Och sedan när
dom fyra var klara började vi spela in, och parallellt med det så skrevs dom
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fyra nästa. Det var den typen av produktion. Sedan är det ju svårt att säga hur
mycket jag bearbetade innehållet. Det gjorde jag väl (…) där fungerade jag ju
som en arbetsledare (…) Nej, jag tycker nog att det är författarna i första
hand. Dom var fyra personer, som står för innehållet, och det bygger ju också
på böcker som förlaga. Men det var ett jätteroligt projekt, som verkligen var
präglat av en stark team-känsla (…) huvudansvaret för utformningen av (…)
’Bert’ stod nog regissören för, skulle jag vilja säga”.

Projektledare AF anger författarna som ansvariga för innehållet, och regissören för dess form, men beskriver sig som arbetsledare. Vad gäller selektionen av programidéer hade denna skett innan AF tillträdde som projektledare:
”Min närmaste chef var först projektledare för ’Bert’, och jag kom in som
produktionsledare, sedan blev han biträdande chef och jag tog över som projektledare för serien (…) och det var således mitt första projektledarjobb (…)
så att han var ju nära förknippad med projektet från början (…) men jag upplevde att jag fick möjlighet att ta ett stort ansvar själv för helheten, för projektet”.
Man kan poängtera här att valet av regissör kan vara kritiskt för projektledarens/producentens eget ansvar. Projektledare AD beskrev tidigare hur han
själv strävat efter en viss regissör för serien ”Den gråtande ministern”. Projektledare AE och AF har båda kommit in, vid intervjutillfället, när dessa val
redan var gjorda, för ”Jerusalem” respektive ”Bert”. I definitionen av projektledare som befattning på SVT har projektledaren också konstnärligt ansvar i likhet med regissören, men projektledare bemannar projekten och kan
i hög grad vara delaktiga i valet av skådespelare, om nu inte ledning och
regissör har mycket bestämda uppfattningar på den punkten. Regissörens roll
kan också växla betydligt mellan produktioner och produktionssätt. AE beskriver t ex en känd regissörs stora betydelse för biofilmen och TV-serien
”Jerusalem” i egenskap av både manusförfattare och regissör, projektledare
AG ska senare beskriva en annan roll för regissörer av avsnitt av ”Rederiet”,
där regissörer tar över ”stafettpinnen” från den förre. Både för projektledare
AE och AF har personer på ledningsnivån varit mycket delaktiga i en inledande fas, och AE och AF har sedan som projektledare tagit över.
Projektledare AF sade sig inte ha någon kontakt med kanalledningen under produktionen av ”Bert”. Vad gäller publikmätningar beskriver AF hur
hon själv gjort research för en lämplig sändningstid: (Publikmätningar spelade ingen roll alls) under själva produktionen (…) Det här var mitt första
projekt på TV, så att jag var inte insatt i företagets rutiner (…) för min del så
kom publikmätningarna in först när det började närma sig sändningsstart
(…) Då gjorde jag research på ungdoms- och barnprogram som har gått tidigare för att se vad publiken (valt) (…) Sedan kom vi fram till att den sändningstiden vi fick, att vi tyckte att den var bra för ’Bert’, så att säga”.
Svaret tyder på att projektledare AF blev tilldelad en sändningstid, men
kan också tolkas som att AF önskade argumentera för en viss sändningstid
med stöd av sin research i förhållande till t ex planeringsavdelningen. Vad
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gäller frågan om ekonomiska resursers och budgetramars betydelse svarar
projektledare AF allmänt:
”Inte mer än att varje projekt har sina förutsättningar, när det gäller ekonomin
också, och sina ramar för budgeten. Vad den får lov att kosta. Det handlar
inte om att man får göra vad som helst, utan man får lov att anpassa sig till de
ramar man har för projektet”.

I slutet av 1990-talet var detta ett ganska givet svar, men svar från projektledare anställda sedan decennier tyder på att man, särskilt under tvåkanalsmonopolet, inte hade samma förhållningssätt till ekonomin utan kunde
”beställa mer pengar för ett projekt” (se t ex AA, även Bengt Bengtsson, kap
11). Nästa fråga som projektledare AF besvarade handlar om tekniska faktorer och dess betydelse för barn- och ungdomsserien ”Bert”. Projektledare
AF beskriver också den nya digitala redigeringspraktiken AVID: ”(Tekniska
faktorer) spelade i en aspekt en stor roll eftersom vi valde att redigera digitalt. Det är ganska nytt. Vi spelade in serien på (…) 16 mm film och redigerade sedan digitalt (ohörbart) med AVID-redigering (…) Det innebär att man
sitter och redigerar i en dator. Det är otroligt stor skillnad mot att sitta och
klippa filmen manuellt i ett klippbord. Det är väldigt tidssparande och man
kan ju få fram många fler förslag på hur man ska klippa en scen, och spara
förslagen och jämföra. I ett klippbord klipper man ju scenen, ska man byta ut
en ruta då för att se hur det blir så kan det ju ta en halv dag. I AVIDen gör du
det kanske på en kvart. Det går mycket snabbare, fast man får också många
fler möjligheter, så att tidsvinsten är än så länge inte så stor”
Projektledare AF beskriver också en del problem med tekniken som man
kan ha ”när man gör något för första gången”. Det gällde kodningsproblem
med att överföra från film till Beta (digital video): ”(…) Vi filmade ”Bert”
på film och sedan så scannade vi filmen till Beta-kassetter (video), sedan
loggades Beta-kassetterna in i en digital hårddisk, redigeringsmaskin, där det
redigerades. Sedan måste vi på något sätt komma tillbaks till negativet för att
ljussätta dom bilderna som är utvalda till TV-serien (svårhörbart), så att
säga, och då hade vi problem med hur vi skulle gå tillväga (…). Det slutade i
alla fall med att vi inte kunde klippa i negativet (…) för den enda referensen
vi hade var till den här första scanningen (…) för där fanns ett ställe på varje
rulle i början (…) som var markerat (där) alla koderna synkades ihop. Det är
vår enda referens (…) Det var det som var problematiskt att vi var tvungna
att göra på det viset (…) Det gick att komma över och igenom. Det blev lite
mer komplicerat än vi hade räknat med.”
Så här i efterhand verkar det naturligtvis enklare om hela processen hade
varit digital redan från början, men är ett exempel på hur man sökte kombinera äldre, traditionell teknik med ny teknik i en brytningstid.
På frågan om andra faktorer som hade betydelse för TV-serien ”Bert”
svarade projektledare AF följande: ”Jag tror att regissören hade en väldigt
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stor betydelse för hur utformningen blev (…) och så naturligtvis grundhistorien då som finns i böckerna. Och (genom) att han (dvs Bert, rollfiguren)
redan är en etablerad figur genom sina läsare, så fanns det ju också förväntningar på hur det skulle bli, som ju infriades.. Jo, att det här var ett väldigt
bra team och en stark produktion (…) jag säger inte, att om man har roligt så
blir det ett bra program (…) men om man ställer upp så tror jag att det syns
(…)”
I likhet med andra projektledares/producenters svar på frågan, så är det
alltså manus, team och/eller medverkande samt inspelningsledande personer
som regissör som anges som betydelsefulla andra, viktiga faktorer för TVproduktioner inom SVT Drama Stockholm.
Vad gäller en bra produktion som projektledare AF vill beskriva, eller en
programidé som inte har gått igenom, så var det frågor som AF hade svårt att
svara på med hänvisning till att hon inte arbetat så länge som projektledare
och alltså inte hade så många produktioner ”i bagaget”, men AF beskriver
istället en pågående produktion vid intervjutillfället som AF varit engagerad
ifrån början. Engagerade var ett artist- och författarkollektiv inom satirgenren och som gjort flera återkommande TV-produktioner under 1990-talets
senare del, och som kallat sig själva för ”Killinggänget” efter en av deras
första produktioner för SVT, ”Glenn Killing i Manegen”. Vid intervjutillfället nämndes inte produktionen vid namn, men skulle sedan sändas under
titeln ”Percy tårar”. Projektledare AF beskriver idén och initiativtagandet till
projektet:
”Uppdraget till projektet kom från min närmaste chef, biträdande dramachef, Johan Mardell, och jag tyckte att det lät roligt (…) Man har inte utgått
från ett manus, man har egentligen utgått från det här gänget som gjorde
’Nile City’ och vi gav i uppdrag åt dom att skriva manus, och det är en typ
av gestaltande satirunderhållning (…) Dom här killarna (…) vill inte göra
om något dom har gjort förut (…) Vi jobbar ganska okonventionellt. Dom
håller fortfarande på och skriver ett manuskript, men ska börja filma om tre
veckor, så det är rätt korta marginaler (…) Sex avsnitt ska det bli och sändning till hösten (1996) (…) (Ramarna för budget) slogs fast igår, utifrån
mina beräkningar (…)
I: Är det meningen att den här serien ska nå en bred publik?
Det förutsätter jag att det kommer att göra (…) Jag har tittat på vad förra
omgången (serien av dessa upphovsmän) drog i publik. Dom ligger på 800900 000 tittare (…)
I: Finns det en tid, veckotid alltså, fastlagd för sändning av den här nya satirserien?
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Nej, det finns inte. Men det kommer vi naturligtvis, när vi har bestämt oss
för, när vi vill att det ska sändas, att skriva en tid som vi tycker passar. Men
det är möjligt också att den nya organisationen, den nya tablåläggningen att
det blir ”slottar” för den här typen av program, satir/humor/underhållning.
Jag vet inte riktigt hur det kommer att se ut”
Projektledare AF hade inga särskilda synpunkter på villkor eller svårigheter
för just dramaproduktion: ”Nej, jag tycker att svårigheter (…) är utmaningar
så att säga”, men som nämnts tidigare, projektledare AF hade inte en lång
erfarenhet i yrket vid intervjutillfället 1996.
Projektledare AG var vikarieanställd på SVT Drama i Stockholm, och
hade erfarenhet från produktioner i produktionsbolag både åt kommersiella
kanaler och Sveriges Television. Projektledare AG hade inte bara arbetat
med Drama utan också med journalistiska program och underhållning. Han
var vid intervjutillfället projektledare för Sveriges Televisions kontinuerliga
populärfiktionsserie ”Rederiet” och vid intervjutillfället 1996 fanns inte
många sådana serier, varken i grannkanalen TV 2 eller bland kommersiella
kanaler, där TV 4:s ”Tre kronor” var motsvarigheten. Året därefter skulle
emellertid snabbproducerad, kontinuerlig populärfiktion på 5-dagarsbasis
(fem avsnitt per vecka) introduceras av de kommersiella kanalerna, och utöka utbudet av populärfiktion avsevärt genom flera konkurrerande serier (se
DJ, EK, FL). Vid intervjutillfället 1996 var således ”Rederiet” både populär
vad gällde antalet tittare, kring 20-25 %, och också ganska exklusiv vad
gällde grad av konkurrens, än vad som senare blev fallet. Men produktionssättet var ganska typiskt för kontinuerlig populärfiktion med en hierarki av
författare, och produktion ”i block” med alternerande regissörer. Projektledare AG skulle senare byta avdelning till SVT Nöje, och hade vid ett uppföljande intervjutillfälle våren 1999 återgått till produktionsbolag.
AG hade alltså tagit över en längre serie som startade redan under 1990talets början, och lägger vikt vid att det är en kontinuerlig serieproduktion,
vilket t ex gör regissörens roll avsevärt mindre styrande, och huvudförfattarens roll viktig. Huvudförfattaren hade t ex ett rum i produktionskontorets
lokaler:
” (…) när det gäller den här typen (av produktion) är det bästa betyg en regissör eller vemsomhelst kan få, det är att det här var ett bra ”Rederiet”-avsnitt,
inte att det är ”Åh, vad bra, det märks att det är du som har gjort det här avsnittet”. Det är faktiskt inte ett bra betyg för en regissör (här) (…) Hela vår
ambition är att man ska lägga sitt jätte-ego (…) hemma, när man jobbar med
”Rederiet” till skillnad från filmproduktion och inrätta sig i den här typen av
system (…) alla är kuggar i det här maskineriet (…) Jag har påverkat det så
att det blir ”Rederiet”-avsnitt (…)”

Detta var svaret på frågan hur mycket projektledare AG påverkat det sista
blocket av inspelade avsnitt (3 st/block), vid sidan av den viktiga roll det
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innebär att fördela ekonomin, och fortsättningsvis: ”(…) rent konkret så
påverkar jag ju rollbesättning, framförallt. Jag påverkar manus, jag påverkar
så att vi inte går över sådana etiska regler, som vi naturligtvis måste ta hänsyn till. Vi sänder kl 20.00 varje torsdag, vilket betyder att vi inte kan sticka
kniven i någon så att blodet forsar, och vi kan inte hugga av armarna (…)
Det är inte så att jag kan ta fram en handbok (…) Det har, tror jag, med erfarenhet att göra, att (om) man har jobbat i branschen, så vet man, 20.00, ungefär, vad man törs visa och berätta (…)”
Och vad gäller huvudförfattarens roll:
”Vi lägger stor tonvikt vid, jag och Bror Yngve (Andersson, huvudförfattaren
vid intervjutillfället) (…) att vi måste se till att manusen är det som följs (...)
och är det några ändringar i manus, så ska man fråga mig eller Bror Yngve,
om det är OK att göra dom ändringarna. För att det finns ingen annan än
egentligen Bror Yngve, som är den som har kontinuiteten innehållsmässigt.
Nu råkar han ha skrivit nästan 40 avsnitt av ”Rederiet” så att han kan allt om
den här serien. Men det kommer ju hela tiden in regissörer som regisserar ett
block i taget, och vad dom gör i förhållande till att göra en långfilm, det är att
dom kommer in här och tar över en stafettpinne, som dom sedan ska ha kvar i
handen, när dom är klara, och lämna över till nästa regissör, vilket gör att
dom kan inte på något sätt avgöra en karaktärs utveckling (…) det måste vara
en viss form av orderkedja (…) som ska fungera när man ska göra den här
typen (av produktion), för annars är det väldigt lätt att det bara sticker iväg
(…)”

Det kan poängteras här att den grundläggande idén vid starten av ”Rederiet”,
och dess första story line skrevs av Louise Boije af Gennäs och Peter Falck,
som också finns med som en upphovsman till serieidén. Men huvudförfattare
Bror Yngve Andersson är den författare som projektledare AG vid intervjutillfället 1996 samarbetar med. Det kan också nämnas att denne huvudförfattare också var angiven som huvudförfattare för ”Vänners och fienders” avslutande avsnitt sända i maj 2000, dvs den serie som producent CI senare ska
beskriva, och, som ett kuriosum, att denna producent är producent för den
serie som t f fiktionchef DJ också ska ge en beskrivning av för avsnitt sända
våren 2000, dock har CI ingen författarfunktion, men det var detta produktionsbolag, Jarowskij, som producerade också denna serie. Här är det således
inte alls någon nackdel att ha arbetat med serier för konkurrentkanaler, utan
snarare tvärtom, ”track record”-fenomenet placerar tidigare produktioner
högt i meritlistan bland tänkbara kandidater.
Projektledare AG beskriver vidare gränser för den televiserade beskrivningen:
”(…) Är det så att vi skjuter huvudet av någon i ’Rederiet’ så kommer vi
att få fan för det både av TV-recensenter och av vår ledning (…) det där är
någonting som är ett problem, när man gör en sådan här berättelse, för att i
all form av dramatik, så är liv och död, sex eller kärlek (…) väldigt viktiga
beståndsdelar (…)
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I: Det är en balansgång där mellan att ha med dom här ingredienserna som
hör till, och sedan att man inte överskrider gränserna?
Ja, precis. Och det ser jag som en ganska viktig uppgift alltid när vi ska spela
in sådana scener, vilket vi gör titt som tätt, våldsscener, då försöker jag verkligen vara på plats hela tiden för att kunna göra dom här bedömningarna (…)
Det är jag som har ansvaret och därför måste det vara jag som avgör hur
långt vi kan gå, för jag vill (att) dom ska kunna gå så långt som möjligt (…)
därför att det skapar ju en dramatik, helt enkelt.
I: Har det hänt att ni har spelat in scener som ni sedan beslutat att inte ta
med, som innehåller just det här som vi pratar om nu?
Inte under den tid jag har varit här. Men jag tror faktiskt inte att det har hänt
av den anledningen (…)”
Projektledare AG berättar sedan att man ställde in ett avsnitt av ”Rederiet”
dagen efter Estonia-katastrofen den 29 september 1994, och också på ettårsdagen efter båtkatastrofen. Att ”Rederiet utspelar sig på en färja och i båtmiljö hade, enligt AG, fått personer att förutse att serien måste läggas ned,
vilket inte skedde vid det tillfället, och att det också fanns vissa problem för
vissa i rollbesättningen att spela in scener:
”Man åker alltså ut på en riktig båt och tar exteriörbilder ute på havet, och det
gjordes alltså inte på ett halvår (…) för att vissa skådespelare kände folk som
hade varit med på båten (Estonia) (…) på kort sikt måste man definitivt respektera sådana saker, på lång sikt så kan man inte jobba med en produktion
som heter ’Rederiet’ om man inte vågar åka båt (…)”

Det fanns här vissa synkroniseringssvårigheter inspelat material-tidpunkt för
sändning, som inte påverkade de avsnitt som sändes halvåret efter Estoniakatastrofen, men som kunde ha gjort det, vid sidan av den inställda sändningen dagen efter katastrofen. Att man sände avsnitt producerade ett halvår
tidigare. Om man i dessa avsnitt hade haft t ex en olycka så hade säkerligen
interna och externa diskussioner blivit följden om lämpligheten att sända
avsnitt med sådant innehåll. Exemplet ovan visat att nya situationer kan uppstå med nya typer av restriktioner ad hoc, censur eller självcensur p g a yttre
händelser som berör många människor. ”Rederiet” hade vid tiden för intervjutillfället en stor publik, upp till 27 % för vissa avsnitt och 24 % i genomsnitt för 1995. Som nämnts var huvudförfattaren anställd, och projektledare
AG förklarar varför efter en fråga om detta:
” (…) När vi skriver de nya manusen nu, då vet vi vilka personer som ska
ingå i de här manusen, och dom skådespelarna i sin tur kan sina karaktärer
(…) vi kan skriva ut folk, och hitta på nya (…) om någon skådespelare helt
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plötsligt åker ut på turné, så får vi ändra berättelsen. Om dekoren helt plötsligt blivit för dyr, då säger jag att nu får det vara nog, vi kan inte ha så här
många gästmiljöer (…) så därför har vi författaren knuten till oss hela tiden,
för det är ju i planeringsskedet som man kan bygga om det här trevåningshuset till en bungalow (…)”

Projektledare AG nämner också att man av praktiskt-ekonomiska skäl kan
tänka sig att ändra i manus med kort varsel: ”(…) Dyker vi på problem så
kan det leda till att vi kan stå och skriva om manus i studion, p g a att vi hinner inte göra som vi hade tänkt: ’OK, skriv om manus, vi ska hinna.’ ”
Detta i kontrast till t ex projektledare AC:s beskrivning ovan om hur man
ändrar miljöer för att ge intryck av annan årstid och projektledare AE:s beskrivning om problem man kan ha att hitta rätt ljusbild för hur solen står vid
inspelning. Det här är ett annat produktionssätt för drama, ofta benämnt i
termer av ”fabrik” av andra producenter (t ex EK, FL), och där det är bekvämt att ha huvudförfattaren knuten till produktionen kontinuerligt. Men
man kan observera, att detta inte är snabbproducerad, kontinuerlig populärfiktion. Varje avsnitt kostade 1 miljon vid intervjutillfället, enligt uppgift,
men man spelade in ett större, men ändå begränsat antal minuter per dag
(och inte två avsnitt, 50 minuter), och projektledare AG hade också gjort
vissa förändringar, t ex tagit bort fyra repetitionsdagar per block, dvs block
av tre avsnitt:
(…) Varje säsong spelar (vi) in 5 block, dvs 15 avsnitt, 20 dagar. Det är
alltså (…) mer än ett helt block vi får på köpet. Vi utnyttjar ju skådespelarna
mycket bättre, dom går ju på månadslön (…) Tanken är att en sådan här
produktion ska gå på rutin, men rutinen får inte bli rutin (…) för då gör man
ett dåligt jobb (…) (men) det är ingen som skulle vilja gå tillbaka till det
gamla nu (…)”.
Att ”Rederiet” produceras på ett mer rationellt sätt visas t ex av följande
beskrivning av organisationen av författare: (…) Det finns huvudförfattare
som är ansvarig för storyline och sedan har vi en manusredaktör och två
manusassistenter, och för de som skriver avsnitten (…) det är folk ’på sta’n’,
dom sitter hemma och skriver avsnitten, så lämnar dom in det, sedan bearbetas (det) av manusredaktionen (…) de enda som får skriva om ett manus
(ohörbart) upp till studio, det är manusredaktionen.
I: Ni har en huvudförfattare, och ni har avsnittsförfattare som skriver en serie
av avsnitt?
Nej, dom skriver oftast ett och ett. Det går till så att från ’storyline’ så gör
man en nedbrytning på hur många, vad som ska hända i varje avsnitt (…)
Därefter går man in och ser vad som ska hända i varje scen, och då kan det
vara en nedbrytning (…)”
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Beskrivningen ovan gäller en hierarki av författare och också en hierarki
eller nivellering av berättelsen från övergripande handling (story line) till
scennivå. Synopsis eller story line har beskrivits av andra producenter som
en ”bibel” inom den kommersiella sfären (producent FL) för snabbproducerad, kontinuerlig populärfiktion. Vad gäller följdfrågan om ledningens betydelse beskriver projektledare AG ganska ingående dramaledningens och
närmaste chefers roll i serien:
”Johan Mardell, som är biträdande dramachef (…) är min närmaste chef
och där (finns) också dramachefen som heter Ingrid Dahlberg (…) Det är ju
Ingrid Dahlberg som är ansvarig utgivare egentligen för allt som kommer
från dramaavdelningen, rent juridiskt, så att alla de färdiga avsnitten visar
jag för Johan, som är hennes ställföreträdare, och det är klart att han har synpunkter(...)Han ska se till att 'Rederiet' håller en viss standard och representerar serien (...)
I: När det gäller ’Rederiet’ betyder ju det här att ledningen faktiskt har en hel
del att säga till om i själva produktionen (…)
Det finns lite olika kritiska tillfällen i en produktion, det är egentligen storyline, när vi beslutar oss för, det här ska hända i 15 avsnitt, då är det, om inte
annat, smart av oss att då involvera ledningen för att få acceptans på det här
(…) nu kan vi börja skriva dom här avsnitten (…) Men det är klart att det
har hänt att vi fått bakläxa. Ni måste ha fler scener. Vid något tillfälle levererade vi ett för kort program t ex (…) återigen det bygger på en ömsesidig
värdegemenskap om att det måste finnas en beslutsgång, det måste finnas en
ordergång på ett produktionsbolag (som) man kan kalla den här avdelningen
(…)”
Projektledare AG ger däremot inte kanalledningen någon roll i den dagliga
produktionen av ”Rederiet” : ” (…) man känner inte att dom finns någonstans (…) dom är väldigt långt borta (…) Dom är involverade på det sätt att
dom kanske måste ta del i den här debatten som ibland dyker upp, om t ex
våld i TV, och där tycker jag att dom har en tendens att stryka (dom andra)
medierna lite medhårs, genom att gå med på: ’Nej, vi ska inte visa det och
det..’
I: (…) dom går ut med uttalanden i debatt som blir en slags policy internt
(…)?
Ja, det kan man nog säga (…) Det är ju på den nivån dom ska och också
jobbar, det är på policy-nivå. Det är återigen ännu mer abstrakt, ännu mindre
detaljerad nivå (…) det är så en organisation ska funka (…)”
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Vad gäller publikmätningar och dess betydelse svarar projektledare AG på
följande sätt:

”Ja, vi är väldigt måna om att vi ska ha en stor publik (…) Problemet
för oss bara är att (…) vi ligger ett halvår före (i produktion). Dom
hatar den här skådespelaren, och vägrar titta på honom, då får vi ta
bort honom, men det kan vi ju inte göra. Vi har ju ett halvår (av produktion) som ligger på hyllan, som ska sändas, så vi följer tittarsiffrorna oerhört noga (…) vi gör också mer kvalitativa undersökningar,
vilka skådespelare tycker vår publik bäst om.
I: Egna intervjuundersökningar?
Ja, det är inte vi, det är Sveriges Television (…) vi har precis fått en sådan
undersökning som visar vad gillar vår publik i ’Rederiet’ , vilken typ av berättelser, vilka skådespelare vill dom se mer av, vilka vill dom inte se alls
osv och det är klart att vi styrs av det (…) Det kanske inte är karaktären i sig
som är tråkig utan det är berättelsen om det (…)”
Det är lätt att inse att olika typer av författare kan påverkas i sitt berättande
av att få en sådan undersökning tillsammans med övriga arbetsinstruktioner,
därmed inte sagt att det är på det sättet man går tillväga. I samband med starten av nya avsnitt av ”Rederiet” våren 1996 inträffade en hetsig pressdebatt
som handlade om karaktärer i ”Rederiet”, bland annat en kritik mot att
kvinnliga, starka medelålders figurer försvunnit och ersatts med nya, yngre.
Dessa avsnitt hade producerats ett halvår tidigare, och var de första som
projektledare AG var projektledare för. Man hade då ytterligare ett halvårs
produktion ”på hyllan”, och kunde således inte ändra omedelbart i enlighet
med tittar- och läsarreaktioner i tidningar. Publiksiffrorna sjönk också temporärt, men serien fortsatte ytterligare fyra år efter denna diskussion och
hade en fortsatt popularitet.
Vad gäller ekonomiska faktorer och budgetramar så beskriver projektledare AG också en hierarkisk fördelning av medlen: ”(…) Eftersom det är en
produktion som pågår hela tiden så är det otroligt viktigt att vi försöker hålla
dom här ramarna per block alltså, så att vi gör ett minibokslut mellan var
tredje avsnitt (…)”
AG beskriver sedan vikten av att delegera medel till nästa nivå ansvariga
för respektive ”klaff”: ”(…) det finns kostymklaff, rekvisitaklaff, sminkklaff.. Eftersom man aldrig i stort sett spelar in kronologiskt (…) från A till
Ö, utan man spelar (in) fullständigt huller om buller (…)”.
Projektledare AG beskriver scriptans uppgift här, att hålla reda på att kronologiskt inspelade scener har överensstämmande detaljer i scenerna, dvs
samma kläder o s v och följer manus. På frågan om tekniska faktorer vad
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gäller ”Rederiet” hänvisar också projektledare AG till yttre faktorer i inspelningsmiljöerna:
”Att TV-produktion är väldigt teknikintensivt, så det styr ju oerhört mycket
vad vi producerar. Det styr oerhört mycket vad man kan göra i manus, våra
tekniska begränsningar, studiornas begränsningar, vilka miljöer kan vi spela
in i samtidigt, och vilka går inte att spela in i. Vi kan inte spela in om vi är
utomhus; ’åh jävlar, är det flyguppvisning idag’, det går inte att spela in här,
för det dånar för mycket. Det här ska föreställa att vara ute på en fjälltopp
(…) vi är 20 % utomhus ungefär (…) Vi har vissa gästmiljöer, som vi bygger
upp bara för vissa avsnitt, men de flesta är fasta miljöer och sedan försöker vi
se till också att när vi inte är i studiorna så försöker vi vara ute i friska luften
så mycket som möjligt för att ge serien himmel och hav (…)”

Det ska senare ges ett exempel på att man i snabbproducerad, kontinuerlig
populärfiktion kan bestämma sig för att inte filma exteriört alls (producent
EK). Men projektledare AG kommer också mer specifikt in på tekniska faktorer som också är projektledarens/producentens ansvar om problem uppstår:
” (…) Vi gjorde en inspelning precis innan jul och då var vi på Stallmästaregården (restaurang i Stockholm), och då (…) fick vi enorma problem med
elen, vilket gjorde att det gav störningar i bilden, det blev alltså en liten rand
på bilden hela tiden (…) Vi hade hyrt den här miljön, vi hade c:a 50 statister,
vi hade skådespelare som skulle iväg till teater och repetera och vi hade en
produktionsplan som ligger. Det finns liksom inga reservdagar för att ta
någonting (…) och det höll på att sluta väldigt illa naturligtvis, men eftersom
teknikpersonalen på SVT är fullständigt enastående, så lyckades man fixa
det här (…)”
Vad gäller ny, digital efterbearbetningsteknik, så beskriver också projektledare AG AVID-tekniken (liksom AF). Man kan poängtera att AVID är ett
märkesnamn, det kommer senare att förekomma andra märkesnamn på digitala efterarbetnings/redigeringssystem, som Lightworks, Heavyworks (producent FL). AG säger följande:
” (…) Vad gäller efterbearbetning, där är vi rätt pigga på att testa ny teknik,
och då är det naturligtvis datatekniken , som kommer in, istället för att (...)
redigera med seriella medier, med band, filmband och videoband, så lägger vi
över allting på en hårddisk (…) Ja, det är samma sak som att jämföra skrivmaskin och ordbehandlare. Det är en revolution som håller på just nu i bildvärlden (…) vi har AVID-redigering här, och på den sidan försöker man hela
tiden ligga rätt långt framme. Vad gäller kamerateknik och sådant där, vi har
ju bra kameror, men det är inte det absolut senaste”.

Projektledare AG svarar på följande sätt på frågan om det finns några särskilda villkor eller svårigheter som hänger samman med dramaproduktion,
och svarar som om frågan gällde ”Rederiet”, dvs kontinuerlig populärfiktion:
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”Det är ett problem i den här typen av verksamhet naturligtvis (att) vi måste
planera väldigt lång tid i förväg (…) Har vi kvar våra skådespelare om ett år.
Här sitter vi nu och skriver story-line för vad vi ska producera till hösten (i)
(…) ett ganska invecklat nätverk av intriger och känslomässiga berättelser
som nästlas ihop på ett genialiskt sätt och sedan så visar det sig att någon av
skådespelarna inte vill vara med i höst, då ska man ta bort en hel karaktär
(…) Det är ett väldigt känsligt system.”

Projektledare AG hänvisar alltså till berättelsens logik, och menar att den
rubbas av skäl som har med skådespelarnas medverkan eller inte att göra, när
populärfiktion är tänkt att vara kontinuerlig, och det finns fasta karaktärer.
Och på frågan om andra faktorer av betydelse för avsnitt av ”Rederiet” svarar AG, i likhet med flera andra projektledare/producenter:
”Vilken regissör vi har (…) vissa regissörer funkar med vissa skådespelare,
andra funkar inte alls, och det kan ha med personkemin att göra (…) sådana
saker påverkar oerhört (…)”

Projektledare AG fick också frågan om han kunde beskriva sitt bästa program som producent:
”Jag tror faktiskt att det var ett program som jag gjorde för TV 3 som var en
UNICEF-gala för det forna Jugoslavien och det var en 3-timmars direktsändning från Grand Hotell (…) Det var jättelite folk som tittade på det programmet så på så sätt var det inte alls någon framgång. Men det som var det roliga
med det programmet var att det blev precis som jag hade tänkt mig, så alla
idéer och alla tankar, både vad gäller innehåll och teknik och sättet att sända,
eller producera här, funkade och det var en enorm tillfredsställelse (…) framförallt var det en organisatoriskt, logistiskt avancerad produktion. Det var
många spelplatser, vi hade kort rep tid, för vi kunde inte hyra Grand Hotell
hur länge som helst, och det var en främmande miljö, så att säga. Och vi hade
alltså en sittande publik på 500 personer (…) som skulle slussas hit och dit
och vi hade väldigt mycket medverkande. I finalnumret hade vi 100 eller 150
barn, som skulle komma in. Och det låter ju liksom ’Åh vad kul, 150 barn’,
men vad gör man av dom, och hur ska man få dom att vara tysta när Bibi Andersson står och läser en känslig dikt som har med Jugoslavien att göra (…)
Det är det som att göra TV egentligen. Det är så otroligt mycket logistik,
alltså. Det är mycket planering, 90 % planering, sedan är det 10 % sändning.
Och det programmet blev precis som jag hade tänkt mig, sedan om det blev
bra eller dåligt, det vet jag inte. Jag tycker att det var bra.”

På följdfrågor om AG trodde att det fanns någon särskild anledning till att
programmet blev bra svarar AG: ”Ja, det var det att man gjorde det från
grunden (…) Friheten var i och för sig inte speciellt stor, eftersom våra uppdragsgivare var både TV 3 och UNICEF och deras viljor var i stort sett aldrig samstämmiga, om programledare, och vilka artister ska vara med, och
hur man ska lägga upp det. Och på så sätt var det ju mycket att ta hänsyn till
(…)”
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Projektledare AG arbetade då på produktionsbolaget Kanon-TV, och
kommer återigen in på produktioner som blir som man har tänkt sig. Trots,
eller kanske tack vare, olika eller oförenliga viljor hos två uppdragsgivare
blev alltså UNICEF-galan som projektledare AG hade tänkt sig. Det är ofta
återkommande i vissa intervjusvar från projektledare/producenter att produktioner som innebär en viss del av utmaning, eller kanske t o m risk, är de
produktioner som producenter eller motsvarande lyfter fram som sin bästa
produktion.
Projektledare AG ombads i likhet med andra projektledare/producenter
beskriva en idé som varit ganska långt gången, men som inte gått igenom.
Projektledare AG svarar att han inte kan det, men tar ändå ett exempel på en
produktion som stötte på problem:
”(…) projektledare här (på SVT Drama, Stockholm) är som regel inte de som
kommer med manusidéerna utan det är ofta externa manusförfattare, och
även på Kanon-TV var det mycket idéer som kom från annat håll (…) Jag var
med om att utveckla en idé som blev en bra serie som hette ’Dagar som skakade Sverige’, som gick på TV 3, som var en dokumentärserie (…) den
byggde på ’historielektioner’ egentligen, och svensk modern historia, händelser, t ex broraset i Tjörn (…) Vår tanke var att vi ska få folk att känna hur det
var när det här hände (…) Vi gjorde ett antal program, och mycket arkivmaterial och gamla bilder, som tittare känner igen från nyhetssändningar (…)
Vi stötte på otroliga patruller (…) eftersom Sveriges Television faktiskt sitter
på hela sitt eget arkiv naturligtvis, men även SF:s arkiv, vilket gör att Sveriges Television äger rättigheterna till nästan allt rörligt material från svensk
historia, så att där fick vi först OK, vilket betydde att vi satte igång med produktionen, hyrde in folk, började spela in program (…) och så helt plötsligt
så sa Sveriges Television: ’nej, vi ångrar oss’ (…) Då påverkades jag av Kanal 1:s kanalledning, för jag hade alltså ett gällande avtal med programförsäljningen och att få köpa x antal minuter arkivmaterial. Men det gick alltså
kanalledningen in och hävde (…) och det var ju ett ramaskri bl a av journalister runtom, även internt på SVT, för det är ju faktiskt censur (…) Det togs
faktiskt upp på TT-nyheterna, vilket är intressant (…) Och det löste sig så
helt enkelt att vi fick göra 5 program istället för 8, som vi hade tänkt (…) vi
fick lämna en lista på ämnen som vi ville ta upp, sedan fick SVT-ledningen
godkänna vilka ämnen dom kunde tänka sig att vi tog bildmaterial från (…)
Det blev en klar nedskärning, och vi satt ju väldigt taskigt till för vi hade ju
skrivit kontrakt med TV 3, om att göra det här på grundval av det kontrakt vi
hade med SVT (…) men dom förstod vår sits så att dom gjorde liksom ingenting åt det”.

Projektledare AG beskriver också en produktion som kan illustrera oväntade
problem som kan inträffa, också som projektledarens/producentens ansvar.
Det handlade om en olycksdrabbad produktion, där försäkringsbolag också
involverades, och kan utgöra ett exempel på oväntade problem och olyckor, i
egenskap av att vara det illustrerande undantaget från den produktion som
går helt efter planer.
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”(…) Jag gjorde ett projekt som hette ’Skuggornas hus’, ett filmprojekt och
det byggde på Johan Mardell(s idé) (..) (om) en bok av Bjarne Reuter, en
dansk författare, som hette ”7 A” (”Sju A”) (…) Så tog han kontakt med författaren och bad honom skriva en synopsis, ett manus på den här boken, som
sedan realiserades och nu har vi filmat och håller på och efterbearbetar (…)
Det är en ganska kuslig spökhistoria, kan man säga, på 3 x 60 minuter (…)
den budgeten överskreds ganska ordentligt, och det byggde egentligen på dålig manusbearbetning från (ohörbart) i initialskedet (…) Det är otroliga specialeffekter i slutet av den här följetongen, som bygger på att hela huset fylls
med vatten. Och när man sitter och läser i ett manus så kan det ju stå så här:
’Lena gick till Stadion, och bakom henne ser man en stor flodvåg och 10 000
helikoptrar’, och det kanske bara är en mening, som visar sig kosta 2 miljoner
att göra. Och det är den där vaksamheten som vi kanske inte riktigt hade
(…)”

Den scen som projektledare AG beskriver, ett hus som fylls med vatten,
kostade enligt uppgift 2 miljoner att göra, och innebar också en olyckshändelse, vilket jag ska återkomma till, som fördyrade produktionen. Men det
var inte den enda olyckshändelsen, som drabbade produktionen: ” (…) Vi
hade en fruktansvärd otur för att vår regissör höll på att slå ihjäl sig, när han
ramlade ihop med vår fotograf ner från 2 ½ meter rakt ner i ett cementgolv
och bröt benet (…) det fördyrade ju projektet oerhört naturligtvis, dels att vi
var tvungna att ha produktionsuppehåll i en dryg vecka, och en dryg vecka
det kostar väl 400-500 000:- (…) plus att vi sedan fick jobba i ett något lugnare tempo resten av tiden, vilket också fördyrade. Så det kostade bortåt en
miljon ungefär extra bara för att den här olyckan skedde (…) Vi hyrde en
studio, och sedan så byggde vi den här bassängen, sedan ställde vi ner dekoren, och den här jävla bassängen havererade, så att 80 000 liter vatten rann ut
i studion (…) Vi hyrde den här bassängen av ett produktionsbolag. Den var
konstruerad på ett sätt som gjorde att den inte höll för påfrestningarna. Och
det är en bassäng, som används i TV-program ganska mycket (…) Vi hyrde
ju studion ute på sta’n, och han (studioägaren) har ju fått produktionsstillestånd väldigt länge naturligtvis(…)”
Projektledare AG beskriver sedan att försäkringsbolag är inkopplade, och
att ärendet då fortfarande pågick (våren 1996), och att en annan projektledare var på väg att ta över i slutfasen.
”I: Skulle du vilja säga att det finns någon särskild sammanfattande anledning till att det blev så? Dålig manusbearbetning har du redan sagt?
Ja, eller snarare, manuset är bra, men det är alltså dålig manusanalys rent
produktionsmässigt (…) för om man skulle göra om det här idag skulle man
lägga ner det (…) för det är för dyrt (…)”
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Serien spelades in maj-oktober 1995. AG beskriver också att Yrkesinspektionen gjorde ett besök, med anledning av en bedömning av den första
olyckan, då regissör och fotograf föll från en byggnadsställning:
”(…) dom var ju inkopplade direkt, när den här olyckan inträffade (…) dom
har ju ingen speciell avdelning för filmarbetsmiljöer, utan dom jobbar med
vanliga industriarbetsplatser (…) Miljön var en ruffig källare, som skulle se
för jävlig ut, den skulle ju se bortglömd och farlig ut (…) vilket (vi) hade
lyckats med också, fullt med bråte överallt och spindelväv.. Då hade den
(ställningen) ju rasat ihop, blod låg ju kvar, för att vår fotograf skar sig i ansiktet, och det blödde rejält (…)

I: Men yrkesinspektionen godkände miljön?
Ja, det konstaterades ju att en rad olyckliga omständigheter (samverkat). Vi
har vår inspelningsledare (som) just den dagen var sjuk, som egentligen har
skyddsansvar för arbetsplatsen (…) Vår snickare, som har byggt allting, han
var just då ute på gården för att hämta någonting, och han visste mycket väl
att det där (ställningen) håller inte för att kliva upp tre personer (på) (…)
Men det har inte hänt så mycket. Innan, det här har det hänt en olycka där
någon bröt benet, där projektledaren fälldes för.. blev åtalad för bristande
aktsamhet (…) men det händer väldigt lite, med tanke på vilka konstiga arbetsmiljöer vi jobbar i (…) det är ju bara kulissbyggen allting (…)”.
Vad blev då konsekvenserna av denna olycksdrabbade produktion. Projektledare AG kopplades bort, enligt egen utsaga, och en annan projektledare tog
vid i slutfasen av detta projekt, och AG ägnade sig istället åt ”Rederiet”.
Produktionen fördyrades ett par miljoner kronor. Yrkesinspektionen kopplades in, och friade. Personen/firman som hyrde ut en studio fick produktionsstillestånd och måste ersättas, samt försäkringsbolag kopplades in. Projektledare AG svarar också på frågan om vilka konsekvenserna blev internt på
SVT:
”Eftersom det här är ett produktionsbolag, som har så mycket produktion så
får det konsekvenser på andra produktioner istället. Den här produktionen
genomfördes, men det betyder att det kanske är en pjäs mindre som kan produceras (…)”

I projektledare AG:s intervju rör sig beskrivningen från den produktionsorienterade, kontinuerliga populärfiktionen ”Rederiet” med en hierarkisk organisation av författare, och regissörer som kallas in och regisserar ett block av
avsnitt och sedan går, men också andra produktionssätt inom drama. Det
olycksdrabbade ”Skuggornas hus” var en miniserie eller följetong med ungdomar i huvudrollerna som i kostnad visade sig motsvara ett lite större antal
avsnitt av ”Rederiet”. Olika missöden och olyckshändelser illustrerar hur en
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produktion kan fördyras, och också vilka konsekvenser som kan finnas för
projektledare/producenter, att i egenskap av arbetsledare riskera att göras
ansvarig. Den journalistiska dokumentärserien ”Dagar som skakade Sverige”
fick skäras ned från planerade åtta till fem avsnitt, p g a att arkivmaterialet
fanns hos en konkurrent till uppdragsgivaren TV 3, dvs hos Sveriges Television, som under en tid inte ville ge ett sådant tillstånd att använda arkivmaterialet. En UNICEF-gala för TV 3 beskrivs som lyckad trots att två uppdragsgivare, TV 3 och UNICEF, inte hade samstämmiga önskemål. Det
finns exempel från olika genrer i intervjun, som visar en produktionsinriktad
hållning, dvs AG är inte i någon författarfunktion, eller arbetar aktivt med
manus. Det är det logistiska och organisatoriska genomförandet och den
ekonomiska fördelningen, som är centralt. ”Översättandet” av manus till
ekonomisk beräkning av ett manus till TV-produktion, film eller serie, inom
drama är också del av producenters/ projektledares uppgifter (i varierande
utsträckning), men är också en angelägenhet för yrkesgrupper som har andra
namn men arbetar aktivt med manus, dramaturger, manuskonsulenter, lektörer, regissörer och givetvis också för ledningen. Men AG's yrkesverksamhet
fortsatte, även efter beskrivna missöden och problem, som orsakade budgetöverdrag, och AG har producerat TV-program, mycket inom underhållning, under hela 2000-talet.

Programverksamhet i regioner och kommersiell
television
Följande intervjuer är genomförda tre år senare våren 1999, och de intervjuades med hjälp av högtalartelefon och bandspelare, förutom t f fiktionchef
DJ som intervjuades vid besök på sin arbetsplats. Regissör BH var anställd
vid Sveriges Television, Göteborg, och producent CI vid Sveriges Television, Malmö. DJ var anställd vid TV 4, och producenterna EK och FL vid de
två större produktionsbolagen, MTV Production och Jarowskij respektive.
BH var ensamförfattare vid sidan av sin regissörsroll, EK var huvudförfattare och exekutiv producent för en kontinuerlig populärfiktionsserie på 5dagarsbasis, och också DJ var huvudförfattare för en nyintroducerad sådan
hösten 1999. Alla hade huvudsakligen arbetat med drama, men DJ hade lång
dokumentärfilmerfarenhet, EK hade erfarenhet av situationskomedi, och FL
av reklam.
Regissör BH hade full kontroll över både innehåll och form i egenskap av
manusförfattare och regissör, och berättar om sin senaste TV-serie vid intervjutillfället. Regissör BH hade också erfarenhet av att skriva TV-serier och
filmer för svensk TV sedan 1970-talets början. Svaret blir följande på frågan
om hur idén till den senaste serien uppkommit och utvecklats:
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”(…) Det är en kombination av att jag själv ville göra en TV-serie och att
min chef ville att jag skulle göra det. Och det är väldigt enkelt, då skriver
man ett kontrakt till en TV-serie i (ohörbart) avsnitt, (…) eftersom jag är
regissör (samtidigt) så vet jag liksom förväntningarna. Det här kommer att ta
si och så många månader att spela in, så att jag börjar rätt tidigt att samarbeta
med projektledare (ohörbart) och så att fundera på skådespelare. Det löser
sig väldigt naturligt”.
Regissör BH rollbesatte också. Inom Region Drama Stockholm, kunde det
vara projektledarens uppgift, beroende på produktion, kanske ”Rederiet”,
men kanske inte ”Jerusalem”. Regissör och dramaledning kunde ha åsikter
och önskemål.
”I: Du beskrev alltså att det är ett kontraktsskrivande, och sedan har du själv
full frihet att utforma en handling?
Oh ja, och även att rollbesätta och allting (…) Vad som är skillnaden är de
ekonomiska ramarna och den tid jag har till mitt förfogande (…) Tid kostar
väldigt mycket pengar. Men jag har ju alltid möjlighet att säga att det här går
inte att klara på den här budgeten, eller det går inte att klara den här produktionen på så här kort tid (…)”.
Och på frågan om vilken roll de närmaste cheferna spelade:

”Ja, alltså, min närmaste chef hade beställt den av mig, och tackade
mig när den var klar.
I: Man hade inga synpunkter på handling, alltså?
Ja, manus kunde väl han ha vissa synpunkter på, men inte mer än alla de andra
människor som jag låter läsa manus då och då. Nej, det var väl helt OK”.
På svaret om publikmätningars betydelse för produktionen svarar BH att siffrorna hade glatt cheferna: ”Vi låg och pendlade mellan 1 ½ och 2 miljoner”,
dvs siffror omkring 20 % eller över.
Vad gäller ekonomiska faktorer och budgetramar beskriver BH sin serie
som en billig produktion, men vill i likhet med andra inte nämna en siffra.
Regissör BH hänvisar emellertid till en producent som har ekonomisk överblick: ”(…) Det är ju min producent som vet hur mycket pengar vi har, och så
länge hon inte klagar på mig, så vet jag att jag håller mig inom ramarna (…)”
Den teknik som regissör BH använde beskrev hon som konventionell och
man hade inte heller några nya, tekniska lösningar i produktionen:
”Jag förutsätter att tekniken är en lydig tjänare, och det tycker jag den har varit (…) och skulle jag vilja använda mig av en ny och spännande teknik, så
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fick jag lära mig den och dess förutsättningar, då utgår jag ifrån att de som
handhar tekniken kan den, så att säga, och att vi provar det här för att vi tycker att det är roligt.”

Vad gäller andra faktorer som regissör BH ville nämna som avgörande för
hur programserien blev svarar BH i likhet med andra ”ett bra manus” men
också:
”(…) att alla yrkesgrupper har tid att förbereda sig och också att jag är förberedd när jag kommer till studion på morgonen klockan 8, så att jag inte står
och säger: ’Vad gör vi idag då?’, utan (att det finns) ett bra schema att följa
och att det är möjligt att genomföra inom dom tidsramar man har, och att jag
vet hur jag vill att scenen ska se ut (...) att jag vet var kamerorna ska vara placerade, att jag vet var skådespelarna ska stå och gå, rekvisita och ljussättning
(…) Sedan när man väl börjar repetera scenen kan det ju hända väldigt mycket i den, att den ska spelas på ett annat sätt också. Men goda förberedelser
från alla, det är väldigt viktigt, även kostym, kläder, allting sådant. Att skådespelarna är på plats, det är hela den här administrativa, tekniska och s k ateljépersonalen (som) är oerhört viktiga, att den är professionell (…)”

På frågan om sin bästa produktion svarar regissör BH följande:
”(…) Jag tycker nog att mina produktioner .. alla har varit dom bästa, så att
säga, ur arbetssynpunkt (…) ibland är det då film, och det är 90minutersformat och jag är ute på plats, on location, med ett ganska litet filmteam, och det är då ett sätt att arbeta på som är väldigt roligt (…) och i det
andra fallet så är det en stor serie som (ohörbart) ’Svenska hjärtan’, (som är)
en studioproduktion, då är vi i studio, arbetar med trekamerateknik och direktredigering, och då är det ett gäng på 25-30 personer som arbetar i studion
varje dag, och det är förutsättningar som jag själv har accepterat (…) för den
som arbetar med det är det självklart. Om jag inte vill göra en produktion,
därför att (ohörbart), därför att man säger att den ska göras på ett annat sätt,
då gör jag den inte (…) Alltså jag kan branschen för bra. Jag vet vad jag vill.”

Regissör BH kan inte nämna någon programidé som hon har haft som inte
har gått igenom och blivit en färdig produktion. Regissör BH svarade på
följande sätt på frågan om det fanns några särskilda villkor eller svårigheter
som är förbundna med just produktion av drama:
”(…) Det är ett tungt arbete, samtidigt är det väldigt roligt, men det är slitsamt naturligtvis (…) Man kan inte skylla ifrån sig på någon, eftersom jag
både skriver manus och regisserar, så är jag 100 %-igt ansvarig för det (…)
Det är ju arbetsdagar som börjar kl 08.00 på morgonen och slutar kl 18.00,
och då har man kanske gjort 4 eller 5 olika scener med olika skådespelare
(…) Sedan har man då kvällen, när man ska förbereda inför nästa dag (…)
Det är väldigt mycket människor runtomkring också , som man hela tiden ska
kunna svara för.”
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Det är lätt att förstå att det är en dubbel ansvarssituation när regissör BH är
ansvarig för både innehåll och form, och dessutom är arbetsledare för en stor
grupp subkategorier av yrken i TV-produktion, där hon också beskriver sig
vara delaktig och har synpunkter.
Sammanfattningsvis, antagligen är regissör BH den person i intervjumaterialet som har mest kontroll över sina produktioner, som manusförfattare och regissör, från övergripande handling och ner till ljussättning och
rekvisita i enstaka scener. Regissör BH hade vid intervjutillfället en 30-årig
erfarenhet av TV-serier och film, och den senaste produktionen som regissör
BH våren 1999 berättade om var (den aviserade) slutomgången av ”Svenska
hjärtan”, som också blev en publikframgång med tittarsiffror runt eller strax
över 20 %, en serie som gått i flera omgångar sedan 1980-talets sista del.
Nästa producent, Producent CI, var verksam vid Sveriges Televisions
dramaavdelning i Malmö. På frågan om producent CI kunde beskriva sitt
senaste avslutade programprojekt blir svaret följande:
”(…) Vi fick in ett manus på våren –97, som min (…) närmaste chef, programchefen, blev väldigt förtjust i och lät mig läsa direkt och det togs ett
mycket snabbt produktionsbeslut på det (...) Det var alltså fyra timmar film,
fyra fristående filmer. Det började spelas in på hösten redan och höll på ända
fram till slutet av april -98, inspelning, och sedan började då klippning, ljudläggning och sedan sändes det nu i februari -99 (…) Det var ett nutidsdrama,
som Klas Östergren hade skrivit, eller skrev direkt för TV. Så där började ju
också i samband med att vi tog beslutet på det, ett manusarbete, där Klas och
regissören var inne för att, naturligtvis som alltid, kapa ner det (…)”

Vad gäller betydelsen för chefsnivåer högre upp, som ledningen för regionen
eller distriktet eller på någon ledningsnivå i Stockholm svarar producent CI
att deras betydelse var liten utom vad gäller sändningstid: ”Egentligen ingenting (…) Dom bestämmer väldigt mycket när det ska gå ut i sändning, men
alltså annars, nej, då arbetar vi väldigt självständigt.”
Producent CI hänvisar till sin egen roll som begränsad i de diskussionerna
på frågan hur mycket hon själv var med om att utforma programmet:
”Jag är med mest i diskussionerna (…) om castingen där (…). Vi hade där en
regissör som diskuterar väldigt mycket, själva utformningen (ohörbart) och
allting, där man (är) delaktig, det är väldigt olika från program till program,
eller från film till film, hur mycket man är med i det. En del regissörer arbetar
mer själva (…) den kreativa biten är det ju egentligen regissören som har.”

Vad gäller publikmätningars betydelse för produktionen svarar producent
CI:
”(…) det tycker jag spelar för stor roll (…) vi har ju fått oerhört bra recensioner på den här (…) Det är klart att man vill ju ha så höga tittarsiffror som
möjligt, men det är inte så att vi gick ut och tänkte att vi ska nå en viss nivå
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på den (…) (men) det är därför man försöker sig på marknadsföring, att man
är glad för press eftersom det drar publik och att man har som vi i detta fallet
hade, väldigt kända skådespelare, som gör (att) det drar publik (…)”

Vad gäller tittarsiffrorna beskriver producent CI dessa som ”inte sådär jättehögt. Det var lite olika beroende på vad dom låg emot, men dom låg runt tio
procent, (…) ibland lite under.”
På en fråga om det fanns en målsiffra för produktionen, liknande de som
beskrivits på SVT Drama i Stockholm (se AD, se också kap 10), svarar CI
nekande: ”Det är inte så att jag hade något åliggande att (…) man måste nå
en viss nivå (…)”. Man kan emellertid infoga ett litet frågetecken, kanske
hennes chef hade fått en målsiffra om en önskad nivå av TV-tittande.
Inte heller producent CI vill tala om vad produktionen kostade utan: ”Den
var ganska normal, med tanke på att vi hade skådespelare som inte var så
billiga (…) det är ganska stor skillnad på vad dom kostar. Det var inte en
exceptionellt dyr produktion och inte billig heller (…) den tyngsta biten är
hela inspelningen (…)en väldigt stor bit är ju att man tar in personal (…) och
hela inspelningstekniken är dyr (…) filmen och framkallningen är dyr och
laboratoriearbetet”.
Vad gäller tekniska faktorer nämner CI ett ”ständigt återkommande problem” med råfilmsåtgång, ”det är det man hela tiden kämpar med så att man
inte gör av med hur mycket film som helst (…) man räknar ut hur många
procent mer än filmens längd man får lov att använda och håller sig till det ”
(se också Bengt Bengtsson, kap 11).
När det gäller andra faktorer av betydelse för hur serien eller TV-filmerna
bli nämner producent CI också regissören:
”Ja, att den blev bra (…) tror jag väldigt mycket bottnar i att vi hade en regissör som innan diskuterade väldigt mycket vad han ville med filmen, vilket
bildspråk, där fotograf, scenograf och alltihopa var med i diskussionen om
hur utformningen skulle vara, ingen i teamet var liksom utestängd från det
utan alla fick ta del i vad han ville med det. Och det gjorde ju att alla visste
vad dom jobbade för. Det är inte alltid det är så, nämligen, utan ibland har regissören en idé, men det är inte alla som känner till den idén”.

När det gäller det bästa programmet nämner producent CI den serie hon just
berättat om:
”(…) jag är väldigt glad över det resultat som ’Offer och gärningsmän’ blev
(…) Och jag tycker då att det utvecklades till någonting som inte var så vanligt (…) Den har känts väldigt spännande och vi har fått mycket respons på
den.”

Vad gäller ”Offer och gärningsmän” poängterar producent CI återigen regissörens roll för att produktionen kunde anses som bra: ”(…) han visade andra
filmer, han visade ett bildspråk, och han sa att ’så här tänker jag, hur tänker
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ni’. Jag tror att det blev mycket därför som resultatet blev som det blev, och
han höll fast vid det. (…) att det är ett oerhört fint foto (…) han släppte in
yrkesgrupperna i sina tankar (…) Det är ju kreativa och professionella människor runtomkring ju, så att dom suger naturligtvis åt sig med en sådan regissör som han var”.
Producent CI beskriver också en programidé som inte blev genomförd,
utan som avbröts efter att en genomförd pilot, eller kanske provprogram,
bedömdes inte ha tillräcklig kvalitet för att fortsätta. Denna visades emellertid inte för någon publik: ”Jag blev ålagd att göra någonting, en serie av något slag, som började spelas in och gjorde ett program som inte höll (…) Jag
hade väldigt svårt när jag såg det manuset att liksom tro på det eller tänka att
det här blir väldigt bra. Samtidigt så kände jag att det här var någonting som
man inte kunde se på manusstadiet (…)När man fick se ett program beslutades att det skulle läggas ned direkt (…) Hade det sett väl ut hade det väl varit
en tio-tolv program på en halvtimme.”
Producent CI har ju redan nämnt orsaken, men uttrycker sig också generellt: ”Jag tror att det inte håller, eftersom jag mest jobbar med drama. Vi
läser många manus (…) men det kan också vara att det här är alldeles för
kostsamt att göra (…) men oftast är det så att orsaken är att man inte tycker
att det håller”.
Producent CI svarar på följande sätt vad gäller frågan om det finns några
särskilda villkor eller svårigheter som hänger samman med den typen av
dramaserier som hon producerar: ”Ja, alltså det är en väldigt tung apparat att
dra runt, där man har oerhört (ohörbart) sextimmarsfilm jag håller på med,
där man kan ha oerhört mycket låsningar och bindningar, som gör att det är
inte lätt att planera det. Det är alltså tillgång till skådespelare, det är (…) inte
minst vädret (…) det har man alltid problem med, när man jobbar under en
lång period, under en vinter, som vi har gjort, eftersom det snöar när det inte
ska snöa (…) det är väl ungefär det problemet alla har som jobbar med film
(…) Sedan är det ju också väldigt slitsamt för personalen (ohörbart), att se
till att personalen inte däckar (…)”.
Sammanfattningsvis, producent CI har lång erfarenhet av huvudsakligen
drama, men är inte den som huvudsakligen selekterar bland idéer och manus,
utan hänvisar till sin chef. Producent CI har däremot erfarenhet av att arbeta
med olika slags regissörer, och hänvisar till dem som viktiga i egenskap av
arbetsledare. CI betonar också fördelen av kända skådespelare i roller, men i
en kostnadsaspekt gör detta en produktion dyrare. Producent CI har också
erfarenhet av manusbedömningar, dvs vilka manus som håller och kan bli
rikstäckande television inom Sveriges Televisions ramar. CI ger mycket
produktionsorienterade svar, och beskriver sin roll som arbetsledare i själva
produktionssituationen. CI beskriver ingen författarfunktion i likhet med
AA, AB, AC, AE, AF, AG, FL, dvs c:a 66 % av de intervjuade i detta kapitel.
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Programverksamheten – TV 4, och i produktionsbolag
T f fiktionchef DJ hade pendlat mellan verksamhet på produktionsbolag och
TV 4, men hade vid intervjutillfället våren 1999 en fastare bindning till kanalen som anställd. DJ var också huvudförfattare till en vid intervjutillfället
kommande, snabbproducerad, kontinuerlig populärfiktionsserie: ”Den serie
som kommer till hösten –99 kommer att ersätta ’Skilda världar’ som TV 4:s
dagliga serie, den serie som kommer att gå 5 halvtimmar i veckan (…) Det
är en serie som vi tog initiativet till på fiktionsavdelningen eller på TV 4 kan
man säga, utvecklade ett första steg manusmässigt, skrev en rätt utvecklad
idébeskrivning av hur vi tänkte oss seriens innehåll. Därefter så anställde jag
ytterligare några författare som tillsammans med mig utvecklade underlaget
ytterligare, alltså utvecklade historierna som skall berättas under i alla fall
den första säsongen, utvecklade karaktärerna, utvecklade koncept, vad handlar serien om egentligen, alltså mera tematisk utveckling. Parallellt med det
här innehållsmässiga arbetet har vi bedrivit förhandlingar med ett produktionsbolag om dom ekonomiska villkoren runt den här produktionen, så att
nu har vi kommit fram till den punkt när innehållet är klart i sin övergripande beskrivning, alltså det är en beskrivning bortemot 200 sidor. (…) Och
vi har kommit fram till det avtal som skall reglera produktionen, både ekonomiska och i ett antal andra aspekter. Och det betyder att efter den här processen som vi nu precis har gått igenom kommer produktionsbolaget att ta
över ansvaret både för produktionen och för att vidareutveckla underlaget till
avsnittsmanuskript.
I: Hur kommer det sig att man vill byta en inarbetad serie. Jag menar, om nu
’Skilda världar’ skulle fortsätta att gå. Är det inte så att annonsörerna kommer att fortsätta vilja betala för annonser runtomkring det (serien)?
Absolut, jag tror att man får räkna med det finns både hos publiken i första
hand också, men därav också från annonsörerna en viss lojalitet med både
programmet och med genren, den här typen av serie. Att vi valde att byta till
en annan serie hänger samman med att dels kommer ’Skilda världar’ nu till
sommaren att ha gått 3 år (dvs start –96). Det finns ett viss behov av förnyelse i programutbudet, det är en aspekt. En annan aspekt är att det avtal som
vi hade med det tidigare produktionsbolaget löpte ut, vilket betyder att man
vid en omförhandling naturligtvis också tar upp kostnadsaspekter, och det
har hänt väldigt mycket inom produktionsindustrin, så att kostnadstrycket är
väldigt mycket större idag än vad det var för några år sedan.
I: Vad menar du med kostnadstrycket?
Alltså, det är ett tryck på produktionsbolaget att klara av att göra samma
saker för mindre pengar, så att det ekonomiska övervägandet var en del i det
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som låg bakom beslutet att göra en ny serie. Så att förnyelse, ekonomi var en
del utav bakgrunden. Sedan finns det en del andra aspekter på det (…) Så
ligger också det faktum att med dom här långa rullande serierna så är ju
historieberättandet väldigt beroende utav ett antal centrala rollfigurer och
skådespelare, och ibland vill ju en del av dom göra andra saker i sitt liv
också. Och det gör att ska man ändå börja fundera över att skriva ut vissa
karaktärer, därför att skådespelarna inte vill (fortsätta) eller man börjar fundera över om inriktningen, den tematiska tyngdpunkten, är precis som man
vill ha den. Kan man förvänta sig att publiken skulle vara intresserade utav
att ha lite mera radikalt nya riktningar i serien. Någonstans börjar man
närma sig den punkt där man egentligen pratar om en ny serie”.
Men det ska också visa sig senare att det tredje året är ”ett svårt år för en
såpa” (se t ex producent FL), och ”Skilda världar” hade, enligt uppgift i
samma intervju, en australiensisk förlaga. I sådana fall kan man få någon
ledning av hur serien gått i ”moderlandet” även om de kulturella kontexten
givetvis skiljer.
På frågan om hur mycket t f fiktionchef DJ själv utformat den nya serien
svarar han:
”I det här fallet (…) har jag varit oerhört inblandad, det är t o m så att det är
min originalidé som har legat till grund för det här utvecklingsarbetet. Men
det är väl snarast undantaget. I dom flesta fall så kommer idéerna till nya serier ifrån antingen enskilda manusförfattare eller ifrån produktionsbolag som
jobbar tillsammans med manusförfattare på projektutveckling (…) t ex ’Tre
kronor’ var ursprungligen en idé som kom från TV Spartacus och Peter Falck
och Christian Wikander. De kom till TV 4 och sa ’Skulle det här kunna vara
något?’ (…) ”’Tre kronor’ har varit med i tablån i nästan hela TV 4:s levnad,
inte riktigt, men nästan. Då var det (ett) så oerhört stort beslut i pengar räknat , att då var hela företagsledningen inblandad i beslutet att göra en sådan
här serie (…) Det är ju naturligtvis så att företagsledningen är inblandad i beslutet om den nya serien som kommer istället för ’Skilda världar’, men där
kan man säga, det finns redan i TV 4: s tablå ett behov av den femdagarserie
(5 avsnitt i veckan), man har sagt sig att TV 4:s tablå ska innehålla. Idag är
företagsledningen och programledningen i första hand (inblandad). Janne
Scherman som programdirektör är ju inblandad i beslutet i första hand med
tanke på vad det är för serie vi ska ha, men att vi ska ha en serie som går 5
dagar i veckan, det har inte varit föremål för sådär hemskt mycket diskussion
egentligen. Det är numera (…) en mer eller mindre självklarhet”.

Den kontinuerliga populärfiktionsserie som t f fiktionchef DJ beskrev skulle
få titeln ”Nya tider” och avsnitten började sändas 30 aug 1999 i 170 avsnitt.
Den skulle under våren 2000 få tittarsiffror närmare 1 miljon, men pressens
reaktion i initialskedet var inte översvallande positiv utan snarare ganska
sval.
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T f fiktionchef DJ utvecklade också resonemanget vad gällde hans egen
roll i förhållande till sin uppdragsgivare: ”(…) för mig i min position som
biträdande fiktionchef är uppdraget alldeles tydligt ifrån Janne Scherman
som programdirektör. I det ligger egentligen en filosofi som hänger samman
med hur TV 4 fungerar och det är att TV 4 utgår ifrån vad tablån behöver.
Man bestämmer sig för att TV 4 skall ha nyheter, TV 4 ska ha stor fredagsunderhållning, TV 4 ska ha en 5-dagarsserie o s v. Dvs man bestämmer ungefär hur tablån skall se ut och sedan är det upp till de olika programavdelningarna att se till att leverera det. Så att i den meningen kan man säga att
uppdraget kommer ifrån tablån egentligen, men ytterst är det ju då programdirektören Jan Scherman tillsammans med andra personer i programledningen som beslutar om hur det här uppdraget ska se ut”.
T f fiktionchef DJ liknar TV 4:s organisation vid en tidning, och till dess
hierarkiska funktioner: ”(…) Man kan säga, att TV 4 är som organisation rätt
så likt en tidning, en verkställande direktör, som sköter ekonomi, administration och den sidan av saken, och sedan har man en programdirektör, som
är chefredaktör (…) som har totalt och fullt ansvar för innehållet (…) Sedan
finns det då en fiktionchef som heter Tomas Nilsson, som tillika är biträdande programdirektör, dvs den som i organisationen biträder Janne Scherman i den övergripande programplaneringen”.
På frågan om de närmaste chefernas roll i utvecklingen av serien, som
inte nämns med titel i intervjun, men som skulle starta hösten –99 med titeln
”Nya tider”, svarar t f fiktionchef DJ på följande sätt: ”Dom möten jag har
haft kring mitt arbete och detta uppdrag att utveckla den här serien (…) har
jag haft med Tomas Nilsson och med Janne Scherman (…) det är vi tre i
gemensamma möten som har fattat besluten (…) Jag har rapporterat hur det
går, jag har haft förslag till hur det ska utvecklas vidare och sedan har det
varit en diskussion oss tre emellan om fortsättningen..
I: Har dom haft aspekter på själva innehållet, som t ex ’det här tycker vi inte
ska vara ett ledmotiv’, eller ’det här kanske inte är så bra i vissa sammanhang’? Har dom haft den typen av synpunkter?
Absolut, i generella termer och i vissa få enskildheter, men i allmänna termer
så har dom varit definitivt inbegripna i den diskussionen. Eftersom just den
här serien går 5 halvtimmar i veckan, 170 avsnitt per år, är den en sådan
oerhört stor del av TV 4:s programutbud. Det betyder att det ger, förmedlar
en oerhört viktig del till publiken, alltså bilden av vad är TV 4. Jo, TV 4 är
bl a ’Skilda världar’ för närvarande och kommer till hösten –99 i rätt stor
utsträckning att uppfattas utav publiken via ett sådant dominerande programinslag som just 5-dagarsserien. Utifrån det är det alldeles självskrivet att Jan
Scherman och Tomas Nilsson är djupt involverade i det arbetet som jag sedan i praktiken har lett och arbetat med”.
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Således, en kontinuerlig populärfiktionsserie förmedlar också kanalens profil
eller ”image” externt till publiken, och också andra externa intressegrupper.
DJ vill inte gå in på att den här profilen antagligen också är av vikt också i
förhållande till annonsörerna. Lite senare ska fler exempel ges ur intervjun
på vad man kan visa på ”bästa sändningstid” och i förhållande till den målgrupp man har. På frågan om rollen för ekonomiska faktorer och budgetramar svarar DJ: ”(…) när det väl var beslutat att serien skulle göras, för dom
överväganden fanns budgetramar och ekonomi med som en del av beslutet
(…) då är resurskraven så pass självklara att när man utvecklar innehållet är
det (…) ingen stor fråga, kommer vi att ha råd att göra det här (…) 70-75 %
av inspelningen måste försiggå i miljöer som man kan bygga i studio. Den
här typen av saker är så pass elementära för alla inblandade i en sådan utvecklingsprocess att det blir väldigt sällan diskussion om det ”.
DJ vidareutvecklar diskussionen om studio kontra inspelning i utemiljöer
(se också EK) och kostnadsaspekter: ”Vad gäller just studiomiljö och ekonomiska faktorer (…) så tänker man nog att det i det grundläggande seriekonceptet (…) så måste det finnas ett antal miljöer som man vet att man
kommer att återkomma till vecka efter vecka (...) så att man slipper bygga
om i studio för mycket, därför att det kostar för mycket pengar (...) dom huvudsakliga miljöerna vill man behålla åtminstone två säsonger (…)”
Vad gäller tekniska faktorer för seriens utveckling svarar DJ att: ”(…) Det
fanns tekniska faktorer som spelade in i det första och ekonomiska övervägandet. Och det kommer i det praktiska genomförandet när man skriver ett
avsnittmanuskript att finnas tekniska begränsningar. Men när det gäller
själva utvecklandet av det innehållsmässiga, så är det inte särskilt mycket
tekniska överväganden som finns där..”
På en följdfråga om det planerades eller hade spelats in någon pilot svarar
t f fiktionchef DJ: ”I Amerika gör man alltid piloter delvis därför (att) man
har mycket mera pengar att röra sig med i de här produktionerna och mycket
större risker på marknaden när man ska ut med sina program. Men för oss är
det näst intill ogörligt att göra en pilot (…) Den information som man skulle
kunna få ut ur en pilot (…) skulle komma alldeles för sent i processen, så
man skulle inte ha någon glädje av den för man skulle inte kunna hinna eller
vända skutan om piloten pekade på (att) ni är på väg åt fel håll.”
Piloter används i USA för serier, t ex sit com, som är planerade att gå
längre tid än en eller två säsonger, och här får man också ta en utlandsmarknad med i beräkningen. Det ska också ges, utifrån detta material, exempel på
att produktionsbolagen i Sverige kan genomföra piloter, eller få pengar till
detta (se t ex EK, FL). Det kan kanske, emellertid, vid första anblicken verka
paradoxalt att det är vid de största satsningarna, de längsta serierna, som det
inte är befogat att göra piloter, men det finns en pragmatisk-ekonomisk förklaring i svaret ovan.
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På frågan om vilka andra faktorer som kunde vara avgörande för en fiktionsserie svarar DJ: ”Om jag först svarar (…) hur kommer det sig att den
blir som den blir, så är det beroende av två saker. Det ena, vad är det man
uppfattar att tablån behöver, hur tolkar vi relationen mellan TV 4 som kanal
och publiken via programtablån. Vad är det vi ska bjuda på som vi tror att
publiken kommer att gilla och efterfråga och förvänta sig kanske också? En
faktor som i nästa skede har en oerhörd betydelse det är möjligheten att hitta
rätt personer på författarsidan att utveckla och skriva det (…) ’Tre kronor’
eller ’Skilda världar’ eller den här serien, är serier som i extremt hög utsträckning styrs och blir till från författarledet, på ett för den här branschen,
tror jag, nästan unikt sätt.”
T f fiktionchef DJ beskriver vidare tre led av författare. Huvudförfattare
som styr manusarbetet och under huvudförfattaren så finns storylineförfattare och dialogförfattare: ”(…) grovt sett kan man säga att det är tre led, i
alla fall på (en) 5-dagarsserie och mer eller mindre är det så på en ’Tre kronor’-liknande serie (…) Men jag skulle snarare vilja utnämna processen till
det viktiga, processen från huvudförfattarnas arbete via storylineförfattarna
ut till dialogförfattarna alltså. Fungerar den processen bra och respektive led
i processen har hög kvalitét på sitt arbete, då är det helt avgörande för en
series succé, dess kvalitét, tittarsiffror, inriktning, tematik, alltså rubbet.”
Det är alltså återigen manus, eller rättare sagt, organiseringen av manusarbetet, som utnämns som en av de viktigaste faktorerna för en dramaproduktion. T F fiktionchef DJ kommer också in på att det har skett en förändring under 1990-talets senare del:
”(…) i och med att vi i Sverige nu under flera år har haft en formlig explosion utav dramaproduktion, inte minst när det gäller 5 dagars-serier, där vi för
närvarande har tre, ’Skilda världar’, ’Vänner och fiender’ och ’Vita lögner’
(våren 1999) (…) Därutöver har vi ganska mycket andra serier också som
sänds 1 avsnitt 1 timme i veckan, ’Tre kronor’, ’Rederiet’, ’Op 7’, ’Aspiranterna’, ’S:t Mikael’ och allt vad dom nu heter, och det gör att vi under de senaste 3,4,5 åren har haft en explosion av arbetsmöjligheter för i första hand
författare (…) men naturligtvis också t ex fotografer, regissörer och skådespelare”

T f fiktionchef DJ har alltså en dubbelfunktion, dels som huvudförfattare i
initialskedet av den nya populärfiktionsserien, dels som den som leder arbetsorganisationen av den nya serien. På frågan om det är några särskilda
villkor eller svårigheter som hänger samman med den här typen av produktion svarar DJ:
”(…) Det som spontant flyter upp i huvudet, det är saker som har med två
olika områden att göra. Det ena är det innehållsmässiga och det andra är ekonomin (…) Vad det i praktiken innebär är ju att man i en manusredaktion utser sig till gudar i ett nytt, påhittat universum, där man på något vis måste
skapa eller återskapa hur människor förhåller sig till varandra, vad dom gör,
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vad som är deras bevekelsegrunder (…) Den där grundläggande funktionen
utav att uppfinna ett nytt universum betyder att alla som sysslar med det innehållsmässiga måste luta sig väldigt mycket mot sina egna personliga erfarenheter av vad det innebär att vara människa (…) Det finns som i all (…)
populärkultur (…) ett oerhört starkt moment av bruksvärde som kulturkonsument, som tittare på TV av den här typen av dramatik, liksom använder
(man) sig av det i meningen av att man jämför det med sitt eget liv, man tar
till det som har känslomässig kraft (…) och funderar över, reflekterar kring
på samma sätt som man reflekterar över andra riktiga, verkliga människors
erfarenheter (…) Innehållsmässigt är det ju väldigt mycket (en fråga om) att
hitta ett dramatiskt material som publiken är, för det första intresserad av, för
det andra, också kan använda sig av som material för reflektion i någon mening, känslomässigt eller intellektuellt. Det där är inte lätt, för att det är ju en
smal balansgång (…) Den andra sidan som inte är innehållsmässig utan ekonomisk, som är speciell för fiktion, det är ju att svensk dramaproduktion är
oerhört dyr (…) För TV 4 är ju de svenskproducerade dramat bland dom absolut dyraste programformerna vi har, och det gör ju att alla överväganden
som har med ekonomi, teknik, effektivitet, rationaliseringar (att göra) får ett
väldigt genomslag för vad som är möjligt och inte möjligt.”

T f fiktionchef DJ fick också en del följdfrågor om gränsdragningar vad
gällde innehåll i populärfiktionsserier, dvs vad man kan skildra och inte
skildra:
”Om vi tar en serie som ’Tre kronor’ (…) så har det till och från varit diskussioner på just den här nivån kring enskildheter. För att nämna ett konkret
exempel så hade vi en intern diskussion kring en specifik scen i ett specifikt
avsnitt där en av huvudpersonerna, en ung tjej, övervägde att hoppa från ett
högt torn och begå självmord och också gjorde det (…) frågan om ’incest’
var en historia i ’Tre kronor’ för några säsonger sedan. Då var det (…) en
historia som kretsade kring ett missförstånd, man trodde att det handlade om
incest (…) publiken var väl inte alldeles övertygade om att det var incest
egentligen (…) det var det som problematiserades, frågan om å ena sidan,
den pappa som förnekade det helt och hållet, och den dotter som sa:'’jo, det
var det visst'’ Men där vi så småningom i publiken fick klart för oss att flickan hade på en väldigt tidig tidpunkt sagt någonting som hon i efterhand kände
var kanske lite felformulerat (…) efter ett tag var (hon) tvungen att stå fast
vid sitt påstående (…) historien fick sin upplösning när flickan sa väldigt
olyckligt att: ’nej, men det här blev fel, det var inte så (…) (Men) anledningen till att man kunde ha med problematiken eller tematiken i en sådan serie
klockan 20.00 var ju sättet det hanterades på (…) den här incesthistorien är
nog på gränsen till vad vi tycker oss vilja berätta om i den här typen av serier
(…) på familjevänlig tittartid.”

T f fiktionchef DJ får en följdfråga om vad man inte skulle kunna tänkas
visa:
”(…) Det är nog väldigt osannolikt att vi skulle ha med historier som berör
väldigt udda sexuella avvikelser (…) (t ex) pedofili eller sadomasochism eller
någonting sådant (…) Brott är i allmänhet betydligt lättare att handskas med
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(…) därför att (…) det finns en mycket större beredskap hos även en yngre
publik att handskas med den typen av teman (…) Mycket större möjligheter
att balansera skildringen för publiken på ett lagom sätt även om det finns
svåra brott (…) man behöver inte med nödvändighet skildra det så öppet som
man skulle göra senare på kvällen (…) man kan i och för sig se ett mord ske,
men man ser inte hur blodet sprutar ur magen, så att säga. Brott är i allmänhet
betydligt enklare att hantera i den konkreta gestaltningen (…)”.

DJ säger också om sändningstiden: ”(…) alla på kanalen och produktionsbolaget (är) medvetna om att 19.30, den här typen av dramaproduktion är väldigt attraktivt också för väldigt unga publikgrupper och det sätter gränser för
vad vi tycker oss vilja visa eller vilja berätta”.
Svaret på frågan om en programidé som inte har gått igenom är beroende
av DJ:s ganska höga position i företaget:
”Jag vill inte nämna några konkreta exempel, men man kan säga att det finns
ett antal programidéer som har med framtida serier att göra. Det kan ha varit
förslag om en ny TV 4-serie, som handlar om brott på något vis, alltså polisstationsbaserat eller kriminalavdelningsbaserad TV-serie. Vi har ett antal sådana exempel, som ännu inte har tagit nästa steg in i utvecklingsprocessen
och det hänger ibland ihop med att underlaget inte har varit tillräckligt bra,
men ännu oftare hänger det ihop med att uppdraget från tablån inte funnits
där.”

TV 5:s kontinuerliga populärfiktionsserie ”Vänner och fiender” (producent
FL) hade våren 2000 endast 250 000 tittare på samma sändningstid, 19.30,
och man sände aviserade sista avsnitt i maj 2000. Serien ovan beskriven
lyckades alltså slå ut en konkurrentkanals serie på samma sändningstid. Producent FL och bolaget Jarowskij skulle producera de avsnitt som sändes
våren 2000 av ”Nya tider”.
Sammanfattningsvis, t f fiktionchef DJ är huvudförfattaren initialt för en
snabbproducerad, kontinuerlig populärfiktionsserie i TV 4 med sändning 5
halvtimmar i veckan och tänkt att gå i en första omgång i 170 avsnitt. Serien
startade hösten 1999 och fortsatte våren 2000. T f fiktionchef DJ drar upp
riktlinjerna för berättelsen och organiserar en medarbetarstab och har en
dubbelfunktion i starten av denna serie. TV 4 hade vid intervjutillfället inte
några anställda dramaproducenter, däremot 2 dramaturger och 1 manusassistent/lektör. Dramaproduktionen sköttes av produktionsbolag. Under en tid
vid 1990-talets första hälft hade man en nedlagd eller latent fiktionavdelning,
där den kontinuerliga populärfiktionen ”Tre kronor” var en av ett fåtal
svenskproducerade dramaproduktioner. Den stora förändringen skedde
1996/97 när ”Skilda världar” följdes av kontinuerliga populärfiktionsserier
på 5-dagarsbasis också för konkurrenterna, ”Vita lögner” och ”Vänner och
fiender”, ska producenterna EK och FL beskriva närmare i nästa avsnitt. En
latent revolution vad gäller dramaproduktion och dess produktionsbetingelser blev också följden, fler avsnitt producerade på kortare tid för mindre
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pengar. Public service-televisionen hade då ännu inte följt efter med en egen
serie producerad på samma sätt, men senare följde femdagarsserien ”Andra
avenyn”.
T f fiktionchef DJ har en tämligen hög position strax under TV 4:s högsta
ledning bestående av endast män, och har också möjlighet att söka påverka
större beslut, som t ex förslag på att introducera en polisserie, något som vid
intervjutillfället 1999 inte lyckats. T f fiktionchef DJ beskriver tablån som
uppdragsgivare, men tolkningen av vad tablån ”behöver” är högsta ledningens sak. Beslutet om en ny serie och aspekter på innehållet och storyline var
en angelägenhet för ett triumvirat av ledningspersoner, programdirektören,
biträdande programdirektör och fiktionchef samt t f fiktionchef. Här kan man
återigen se ett mönster från en övergripande nivå och ansvar i makthierarkin
inom en etermediaorganisation till större konkretion, praktiskt realiserande,
avgränsning och detaljansvar på lägre nivåer. Den kontroll som man vill ha
över denna stora satsning på 170 avsnitt är så nödvändig att det måste vara
en egen medarbetare, t f fiktionchefen, som skriver storyline inledningsvis,
ger riktlinjer för innehållet och engagerar en medarbetarstab. En rätt stor del
av kontrollen finns i valet av medarbetare, selektionen av personal, särskilt
författare, initialt, vilket DJ medger. Målgruppstänkande och vad man kan
visa på bästa sändningstid är också överväganden som styr berättelsens/storylines inriktning redan i förväg. DJ vill inte gärna medge annonsörernas betydelse i intervjun, men det förekommer direkta sådana referenser i
andra intervjuer inom kommersiell television, dvs att man också levererar en
publik åt annonsörer. DJ förklarar också varför man inte gör en pilot, trots att
satsningen är så stor som 170 avsnitt per säsong. Man kommer inte att hinna
ändra färdriktning om piloten skulle ge ett negativt resultat.
DJ beskriver också bakgrunden till varför man introducerar en ny serie,
förnyelse i programutbudet, produktionsbolagsmarknadens ändrade villkor,
ekonomi och omförhandling av avtal med produktionsbolag samt tillfälle att
förändra, förnya staben av skådespelare var några nämnda anledningar. Med
facit på handen kan man konstatera att ”Nya tider” lyckades bli störst publikt
bland de kommersiella kanalernas kontinuerliga populärfiktionsserier med
närmare 1 miljon tittare våren 2000.
Producent EK är anställd på produktionsbolaget MTV Productions och
också huvudförfattare till en kontinuerlig populärfiktionsserie, som sändes
våren 2000 kl 19.00, 5 halvtimmesavsnitt i veckan, med en sammanhängande helgrepris. När producent EK tillfrågas om det senaste programprojektet blir svaret följande:
”Man får gå tillbaka till våren –97, då var det TV 3 som tappade ”Vänner och
fiender” till Kanal 5 under märkliga former. Dom stod helt plötsligt utan en
daglig dramaproduktion och gick ut till 8-10 produktionsbolag och bad att få
in förslag på en ersättare. Så det var ett anbudsförfarande där, som vi slutligen tog hem. Vad vi gjorde då var att på bas av att deras önskemål, vilket var
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lite luddigt, men det utspelade sig delvis på ett sjukhus och skulle vara lite
mera glamouröst (…) Vi hjärnstormade fram ett förslag och presenterade och
sedan fick vi besked runt 1 juni eller något sådant (…) Sedan hade vi 2-3
månader på oss att helt enkelt börja. Det var en rivstart som inte har förekommit någon gång någonstans (…) Vi började spela in i september (1997)”.

Då är producent EK huvudförfattare i detta skede, men EK beskriver också
en förändring i berättandets arbetsorganisation för serien:
”I: Då var du huvudförfattare och (…) sedan hade du storyline-författare till
din hjälp?
Ja (…) I den första organisationen, sedan har vi trimmat efterhand, när vi
märkt hur det har fungerat, på olika sätt. Och nu jobbar jag med det. Det var
tre story liners, men nu jobbar jag med en story liner direkt (…)
I: Vilken roll spelade din uppdragsgivare? (…)
Dom definierar ju den målgrupp. Det var klart redan från början att det var
kvinnor från 15 till 34 år, som var dom intressantaste tittarna på det här, och
då gäller det också att man anpassar sig till vad man inbillar sig skulle
kunna tilltala den gruppen. Så är det i den kommersiella TV-världen, och det
har vi faktiskt lyckats enormt bra med.”
Vad gäller de närmaste cheferna så är, eftersom EK är placerad på ett produktionsbolag, den närmaste chefen en chef på MTV Productions, men kanalen är kund, och personer i ledningsnivå på kanalen är uppdragsgivare.
Svaret blir följande på frågan om de närmaste chefernas roll i utvecklingen
av serien:
”Det var under just utvecklingsstadiet som ett x antal personer spånade. Med
var även en presentation där man hade med direktörsnivån. Men sedan dess
har dom kopplats av från verksamheten, mer än när det gäller den övergripande planeringen av inspelningsperioden, annars har inte dom egentligen
någonting med det att göra längre”.

När det gäller tittarsiffror beskriver producent EK dessa som under förväntningarna inledningsvis: ”(…) det visade sig vara svårare än vi hade trott att
slå sig in på såpamarknaden (…) vi låg kanske första säsongen på drygt 200,
220 000 eller något sån’t där, och vi hade hoppats på 300 000 kanske, och då
dröjde det. Vi låg emot en etablerad (serie), ’Vänner och fiender’ och vi fick
jobba oss in i tablån och nu har (ohörbart) vänt. Nu före jul (1998) bytte dom
sändningstid, för att slippa konkurrera med oss (…) dom flyttade till 18.30,
eftersom vi gick förbi dom. Och nu ligger vi i snitt på 340 000, det senaste vi
hade (våren 1999).”
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På frågan om ekonomiska faktorers och budgetramars betydelse svarar
producent EK:
”Hela den här.. det gäller förmodligen även ’Vänner och fiender’, dom koncepten med koncentrerade inspelningsperioder, görs i två avsnitt om dagen,
med lite olika varianter på inspelningsformer. Det är väldigt pressade ramar
när det gäller budget och planering och dom sätter hela tiden gränser för vad
vi kan göra. Vi får försöka komma utanför (?) dom ramarna utan att det blir
ekonomiska problem. Det blir för vår del att vi i princip inte filmar utomhus
(…) det är dyrare och tar längre tid. Det är en kombination av pengar och tid
som gör att vi valt att rent logistiskt hålla oss i en studio, och klättra upp med
en sådan här så kallad ”stock shot” (?) på olika hus, som är tagna vid andra
tillfällen exteriört (…) Vi har en egen studie i Jonsered utanför Göteborg”.

Man delar således inte inspelningsmiljö med konkurrenten ”Vänner och
fiender” som spelades in i den studiomiljö som kallades ”Hollyhammar”,
som jag ska återkomma till (producent FL). På frågan om tekniska faktorers
betydelse för serien ”Vita lögner”, som dock producent EK inte nämner med
titel i intervjun, svarar EK:
”Ja, (tekniska faktorer) spelar en oerhörd roll. Det handlar ju om att man
hamnar i en teknisk (ohörbart) som gör att ingenting får gå fel. Man hittar
sina bildlösningar och vet hur man ska utnyttja de scenerier och scenografier
vi har på ett effektivt sätt så att det inte blir några longörer i studion”.

På frågan om andra faktorer som är viktiga eller avgörande för den kontinuerliga populärfiktionsserien ”Vita lögner” svarar EK helt kort: ”Historien
alltså, rent manusmässigt, dialog, ljud, ljus, bild, regi och skådespelarnas
repliker och spel, det är dom stora faktorerna.
I: Hela produktionsmiljön, kanske man kan säga? Även manuset som grund?
Ja. Det är ju historiedrivet, det gäller ju att man får tittare från det senaste
avsnittet.
I: En ’dålig’ handling visar sig alltså i bild? Den kan man inte ’frisera upp’
så att det blir bättre TV, än vad det är i manus?
Man kan frisera, men man kan inte lura tittarna att vilja se de senaste avsnitten, om det inte finns ett slut i historien. Sedan kan det vara snyggt att titta
på, men jag tror inte det gör att man sätter på TV:n egentligen”.
Producent EK beskriver inte någon produktion som sin bästa produktion,
med hänvisning till att han varit delaktig i så många avsnitt av en kontinuerlig populärfiktionsserie som gått i flera år, men har också situationskomedier
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i sin ”track record” som visats av TV 3 och TV 4 under titlar som ”Älskade
Lotten ” och ”En fyra för tre”.
När det gäller programidéer som inte blivit genomförda hänvisar EK till
gruppdiskussioner på ett produktionsbolag och dess interaktioner med kanaler i egenskap, men ger inget konkret exempel:

”Nej, jag har bara varit med i programutvecklingsfas, och där har jag
varit en av flera (…) för att vi ska försöka sälja till kanalerna och om
kanalerna säger ’det är jätteintressant’, men av någon anledning hoppar av i sista minuten.. Det är kunden som väljer att tacka nej, helt
enkelt, det är så vi jobbar.
I: Du har inget sådant exempel?
Jo, det finns flera exempel, men inte där jag har varit utpekad som producent, utan då har jag varit med i utvecklingsarbetet i en grupp, men där kanalerna av ekonomiska skäl, av planeringsskäl, har sagt nej, eller skjutit upp,
rättare sagt."
På frågan om särskilda villkor eller svårigheter med produktionen av den
genre eller typ av program som producenten (eller motsvarande) arbetar
med, i det här fallet snabbproducerad, kontinuerlig populärfiktion, svarar
EK: ”(…) det är tidspress och budget. Det är dom snäva ramar man måste
röra sig inom. SVT Drama gör 3 minuter om dagen och vi gör 50 (minuter)
om dagen, det är det som är svårigheterna”.
Sammanfattningsvis, (den exekutive) producenten och huvudförfattaren
EK har en dubbelroll, som producent på ett större produktionsbolag, enligt
EK:s egen uppgift, med ett 70-tal anställda bara i Göteborg, ett produktionsbolag som börsintroducerades under 1997. MTV Productions var vid intervjutillfället majoritetsägt av de 4 personer som startade företaget, men Kinnevik var delägare (våren 1999). Producent EK hänvisar till en kommersiell
miljö och ett kommersiellt produktionssätt för serien med högt uppskruvat
tempo i inspelning och produktion. Det framkommer inte i intervjun varför
producent EK fick uppdraget att vara huvudförfattare till en kontinuerlig
populärfiktion med sjukhustema för TV 3, men det ”omvända auktionsförfarandet” spelade antagligen roll, dvs att den som presenterar en idé som är
mest förenlig med kanalens önskemål och fördelaktig för kanalen får uppdraget att producera. Man kan observera att huvudförfattaren här är anställd
på ett produktionsbolag, och inte på kanalen som t f fiktionchef DJ, men DJ
hade också varit knuten till produktionsbolag periodvis. Intervjun beskriver
också gruppdiskussioner som viktiga i programutvecklingsarbete på produktionsbolag. Intervjun beskriver också konkurrenssituationen i förhållande till
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tion. I detta fall lyckades man med sin nystartade populärfiktion 1997/98
gradvis ta tittare från en befintlig serie som bytt kanal, och som nästa producent ska beskriva.
Producent FL är anställd som producent på Jarowskij, ett produktionsbolag som, enligt FL, har ett tjugotal anställda, men c:a 100 som sitter i lokalerna och arbetar (våren 1999). FL beskrev det senaste programprojektet och
dess utveckling på följande sätt:
”Jag kommer nyligen närmast från en 5-dagars dramaserie, som heter ”Vänner och fiender” som vi gör för Kanal 5 (…) Det var tre produktionsbolag
som bjöds in att lägga ett upplägg och en idé för en 5-dagars såpa för TV 4,
och då valde TV 4 ett förslag, som hade visats utomlands, alltså ett australiensiskt koncept. Det är det som är ”Skilda världar” idag. Vi presenterade en
idé som inte togs där, och som vi gick vidare med till en annan kanal, som
köpte idén. Där var vi en stor grupp människor på Jarowskij, som då jobbade
med idéinnehåll, och hur man skulle kunna producera en så här stor serie.
Och där vi tog med oss hela paketet till en annan kanal och presenterade det
där, och dom köpte produktionen (...)”

Producent FL beskriver också hur kommunen går in och medfinansierar
produktionsmiljön:
”Vi hittade en inspelningsplats i Hallstahammar, som är en kommun med stor
arbetslöshet, och kommunen gick in och satsade i gamla Bulten-fabriken (…)
och så drog vi igång (…) det blev ju rätt mycket medial uppmärksamhet
kring det där. Vi hittade ett sätt att spela in såpa, göra två avsnitt om dagen,
och det gav jobb till folk i en kommun med hög arbetslöshet (skratt). Det är
många bitar i det här.”

På en följdfråga om det fanns ett färdigt manus vid ”pitchen” hos TV 4 svarar producent FL:
”Nej, man har ett synopsis, för det är ju en fabrik, som sätter igång sedan,
kan man säga. Det är ju många medförfattare som skriver. Det handlar ju om
serier på 170, 180 avsnitt, men man har en bibel eller ett koncept, synopsis
eller vad man väljer att kalla det för, som kanske är på 25 sidor, som presenterar grundhistorier, konflikter, karaktärsbeskrivningar, spelplatser, och
långa linjer alltså, vad som kommer att hända med de olika karaktärerna, på
lite längre sikt.
I: Hur mycket utformade du själv den här programserien?
Man är ju en spindel, som håller ihop. När Jarowskij bjöds in till att vara
med i den här pitchen (…) så sätter man sig inte ner och idéar själv. Vi tar in
någon manusförfattare, som vi har stort förtroende för och bollar idéer och
plötsligt växer det fram ett grundkoncept, som man då sätter i händerna på
några stycken författare, som utvecklar den (…) Man kanske har kommit på
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ett uppslag i det hela, men det gäller ju hela tiden som producent (att) hitta
kompetenta människor som gör (jobbet), och det är ju en kreativitet i det
(…) eller ett idéarbete i det, att man sätter rätt person på att skriva ut en idé
(…) I det här fallet valde vi att jobba med en engelsk författare som heter
Tony Holland, som har (…) lång erfarenhet av ’Eastenders’ och sådana där
långserier, som har gått i England. Han har jobbat en del på SVT också (…)
han hjälpte till att utveckla ett fantastiskt bra presentationsmaterial, ett bra
synopsis och var sedan huvudförfattare en bit in i serien (…) också när vi väl
började skriva (…)”.
Det var i det här fallet flera uppdragsgivare inblandade. Först TV 4 som
valde ett annat koncept, efter australiensisk förlaga, men producent FL beskriver också seriens byte av kanal helt kort, när den väl hade börjat sändas:
”(…) efter att TV 4 tackade nej, så uppvaktade vi TV 3 och dom nappade på
serien, men sedan blev våra relationer lite ansträngda, så vi flyttade serien till
Kanal 5 (…) därför att (...) år 2, när vi skulle fortsätta, så bjöd dom alldeles
för lite.”

De närmaste chefernas roll, och också sin egen roll som delägare beskriver
FL på följande sätt: ”Jag är delägare och på sätt och vis chef själv i Jarowskij
(…) Vi har Jan Zachrisson, som är VD, han är min närmaste chef och han
spelade en aktiv roll. Han har ju ansvar för införsäljning på kanalerna (…)
Det var ju han som blev uppringd av TV 4 från början och då erbjöd man
Jarowskij att vara med och precisera ett förslag.”
På frågan om hur tittarsiffrorna var från början, beskriver producent FL
dem som ”sådär” (…) Det var ju två serier som startade samtidigt, två dagliga såpor, en i TV 4, och en i TV 3 (…) så dels var inte publiken så van. Det
var ett nytt tittarbeteende, så att vi låg på 200 000 ungefär, som bäst i TV 3
låg vi på strax över 500 000. Det tog (…) nog ett halvår innan det blev
500 000.
I: Hur har det gått i Kanal 5?
(…) serien har nu gått i 3 år, 1 år i TV 3 (…) det här är tredje året totalt sett i
5:an och vi har tappat siffror under den gångna säsongen. Det har att göra
med att dessutom startade 3:an upp ytterligare en annan serie efter att vi
flyttade över till Kanal 5, och vi har legat på samma sändningstid (…) 19.00,
och från början hade vi våra trogna tittare, men sedan har TV 3 ätit sig in,
dom har nischat sig (…) den är poppis, ’Vita lögner’, som nu går i trean.
Medan vår serie, när vi gör gruppintervjuer.. Det är ett svårt år för en daglig
såpa. Då kan det infinna sig någon slags vardagslunk och kanske tristess,
som gör att tittarna gärna söker efter annat plus i kombination, så har dom
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kanske tyckt att det tredje året är det år… Kanal 5 har haft problem rätt över
med sina tittarsiffror under det gångna året.”
Producent FL berättar också om hur man kan gå tillväga när man ”åtgärdar
brister”, men man får inte heller ha orealistiska mål eller förväntningar på
publiksiffror: ”Man sätter ett mål som passar för just den typen av program
eller serie som man producerar och ligger man för lågt där (…) ligger man i
produktion när det börjar sända så (…) (kan) man gå in och åtgärda saker.
I: (…) om man upptäcker att tittningen inte var så bra som den borde (…)
vad använder man sig av för medel då?
Man kan ju ’tvätta’ manusen (…) Vi talar både om drama och underhållning.
Om vi tar underhållning kan (…) man känna t ex att programledarna har
varit för uppskruvade eller för dämpade eller (har) en attityd som inte funkade riktigt i rutan, då går man in och jobbar med dom. Man tittar på innehåll, manus, alltså tittarsiffrorna säger ingenting i detalj vad det är tittarna
inte tycker om, men man förstår att det är någonting (…)”
Vad gäller ekonomiska faktorers och budgetramars betydelse för serien
”Vänner och fiender” säger FL: ”(…) vi har hittat på ett koncept, som gör att
vi kan spela in två avsnitt om dagen, vilket gör att det är en relativt billig
serie för en mindre kanal. Så att ur den aspekten spelar det väldigt stor roll,
alltså vårt produktionssätt, som gör att vi säljer den till ett relativt lågt pris
(…) Det är någon sorts grundförutsättning (…) för att den visas nästan.”
Producent FL vill inte heller nämna siffror för produktionen, men gör en
jämförelse: ”Den är ungefär hälften så billig som ’Skilda världar’, Låt oss
säga (…) att den kostar 60 % av ’Skilda världar’”.
På frågan om tekniska faktorers betydelse för serien hänvisar producent
FL också till ny teknologi: "Jo, det har betytt mycket att vi har spelat in digitalt, att man bandar allting rätt in på hårddisk och bandhantering har försvunnit också, och det gör ju att allting går snabbare.
I: Är det AVID-redigering eller är det Lightworks?
Det är Heavyworks (…) en slags Lightworks.”
Enligt producent FL så hyr man också studioutrustning: ”Hela Hollyhammar
(…) det är ju en stor uppbyggd studio, där allt detta finns, som vi betalar en
studiohyra för (…)”
På en följdfråga om hur produktionsmiljön, Hollyhammar, hade finansierats, svarar FL:
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”Ja, det var kommunen (som) har satsat stora pengar i det här, och fått EUbidrag också, och dom skall få igen dom pengarna i och med att vi belägger,
vi eller andra, men nu har vi belagt i flera år nästan till 100 % och att det ger
jobb till folk som bor i kommunen (…) ett 60-tal människor är det som bor i
Västerås, Hallstahammar och Surahammar, som jobbar direkt i produktionen,
sedan finns det statister och catering och bussbolag direkt involverade (…)”

På frågan om andra faktorer som är avgörande för hur produktionen blir
svarar FL: ”Ja, manus betyder mest (…) det är liksom grunden för allt”.
Producent FL besvarar också en del andra frågor som gäller t ex publicitet
och produktplacering, dvs att företag deponerar produkter/varor som används i produktionen, och därigenom får reklam i utbyte, genom att de egna
produkterna visas i dramamiljön. Vad gäller publicitet och draghjälp i pressen för en serie, säger producent FL på följande sätt:
”Sedan kan (…) man använda sig av (de ) publika knepen. Att man väljer
att engagera rätt mycket kändisar på små roller, så får man mycket skriverier
(eller) från (…) idrottsvärlden, som kanske inte är skådespelare.
I: (…) Det här man kallar produktplacering, man kan hitta ekonomiska resurser genom att använda produkter från företag. Använder ni er av det?
Ja, det göra alla (…) Det är lite olika regler för (de ) olika kanalerna, men i
5:an och i 3:an får man t ex ha ”tack till” i eftertexterna. Så att det står 5
”tack till” i varje eftertext. Det är ett sätt för företaget som har bidragit med
sina produkter att uppmärksammas med ett namn. Sedan får man inte i serierna sätta fram produkter på ett iögonenfallande sätt. Det där finns det väldigt strikta regler kring. När man gör en dramaserie, så måste man kunna ta
sig vissa friheter för att man ska ändå skildra en realistisk värld. Då kan det
t ex vara som i ”Vänner och fiender”, vi har en liten småstad som ingår i
serien och i små städer finns det butiker. Så att de butikerna som har sina
skyltar på gatan där, dom stöttar oss. Vi får inte ta emot pengar, men vi får
låna varor, möbler, porslin och kläder och sådant till rätt så stora värden.
Och bilarna som rullar på gatan kanske vi har ett avtal med, ett speciellt bilmärke (…) Så får vi låna några bilar som vi har som produktionsbilar till
personalen. Man får inte ta emot pengar på något sätt, det får ingen göra och
man får inte heller exponera dom här varumärkena på ett otillbörligt sätt (…)
Vi har inte haft några problem med att det är en gata med butiksskyltar och
bilar som rullar, däremot får man inte sitta med en öl framför sig på bordet
med etiketten rakt in i kameran (…) Den detaljen driver inte den dramatiska
handlingen framåt, eller om det står Levis eller Marco Polo på en tröja, däremot att man har bestämt sig för att det är en småstad och att det är riktiga
butiker, någonting som gör att det känns realistiskt.
I: Dom här reglerna, är det enligt svensk lag?
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Det är IPC, engelsk lag.
I: Ja, ni sänder från England.
Ja.”
På frågan om det finns några särskilda villkor eller svårigheter som hänger
samman med produktionen eller programtypen svarar producent FL på följande sätt:
”J, det gör det .. Ett villkor (…) från kanalen det är att man naturligtvis ska
leverera tittare, och det är väl den stora svårigheten, vad är det som går
hem.”

Sammanfattningsvis, i ”Vänner och fiender” förekom, enligt uppgift som i
alla kontinuerliga populärfiktionsserier, produktplacering. Man har delvis
byggt upp produktionsmiljön Hollyhammar med EU-pengar från kommunen, så att serien blev ett lokalt och EU-finansierat projekt delvis. Via Kanal
5 sändes serien från England, och en engelsk huvudförfattare formade ursprungligen konceptet, en författare som också varit författare åt BBC och
SVT. Detta är alltså några aspekter på en ursprungligen säkerligen ganska
allmänt uppfattad svensk kontinuerlig populärfiktion med svenska skådespelare i en svenskspråkig kanal. Huvudägare till Kanal 5 var dessutom huvudsakligen utländsk med SBS, som hade en amerikanskdominerad ägarbild.
Producent FL beskriver en populärfiktionsserie som går sämre under sitt
tredje år, men redan efter ett år bytte man kanal från TV 3, eftersom man
bedömde att det anbud som fanns för att producera var för lågt ekonomiskt.
TV 3 engagerade då ett annat produktionsbolag och föregående producent
(EK) för att producera en konkurrerande populärfiktion. Kostnaden för populärfiktionerna på 5-dagarsbasis har alltså successivt blivit allt lägre. ”Rederiet” kostade en miljon per avsnitt (1996), ”Skilda världar” är å andra sidan dyrare än ”Vänner och fiender” (som kostar 60 % av denna, enligt FL),
och ”Vita lögner” antog ett lågt ekonomiskt anbud som TV 3 kunde acceptera. ”Vita lögner” gick emellertid om ”Vänner och fiender” på samma
sändningstid 1999, och under våren 2000 sändes aviserade, sista avsnitt av
serien. Ovanstående är ett exempel på att den kommersiella branschlogiken
driver fram allt billigare produktioner under 1990-talets slut och 2000-talets
början, med en organisationsform då kanaler är kunder hos produktionsbolag, som tävlar om uppdragen.
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SAMMANFATTNING –
PROGRAMVERKSAMHETEN INOM
DRAMA OCH POPULÄRFIKTION I
PUBLIC SERVICE OCH KOMMERSIELL
TELEVISION

12 producenter/projektledare eller motsvarande ombads beskriva sitt senaste
programprojekt med följdfrågor om olika faktorers betydelse, egen roll i
utformningen av programmet, betydelsen för de närmaste och högre chefer,
ekonomi och budgetramars roll, tekniska faktorers roll, publikmätningar
eller andra faktorer av betydelse. De ombads också beskriva en bra produktion som de ville ge som ett exempel, och nämna omständigheter som bidrog
till att produktionen ansågs som lyckad av dem själva eller andra. De blev
också ombedda att beskriva en programidé som hade gått ganska långt i planering, men inte blivit ett program eller en serie, och föreslå orsaker till att
produktionen inte blev genomförd. De svarade också på frågan om det fanns
några särskilda villkor eller svårigheter som de ansåg var förenade med
drama som genre. Fyra av de intervjuade var dessutom huvud-, ensam- eller
medförfattare till längre, avslutade serier eller kontinuerliga populärfiktionsserier, dock i kombination med eller i en dubbelroll med också en annan roll,
t ex projektledare (AD), regissör (BH), t f fiktionchef (DJ) eller exekutiv
producent (EK). Flera av dessa hade alltså, vid sidan av att vara drivande i
innehållsbeskrivning i egenskap av att ha en författarfunktion också en organisatorisk, arbetsledande roll på kanal eller i produktionsbolag. Regissör BH
hade en dubbelroll i utveckling av både innehålls- och bildbeskrivning
(form) genom att vara både författare och regissör.
Producenter/projektledare eller motsvarande hade olika grad av påverkan
på innehållet. På SVT Drama i Stockholm var man vanligtvis inte i någon
författarfunktion , men en tillträdande biträdande programchef hade haft en
sådan roll (AD). Ledningsnivån för dramaavdelningen hade här också stor
betydelse för att iscensätta idéer till projekt och föreslå böcker eller författare. Dramaledningen var således mycket aktiv i att selektera ut idéer och
bland kreatörer/författare/manusförfattare och delegerade sedan idéer, författare, böcker till projektledare att producera. Men det verkade inte bara vara
en akt av selektion, utan man kunde också sätta författare eller artist- och
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författarkollektiv i arbete för nya uppdrag, gärna sådana man hade engagerat
tidigare (AC, AF). Projektledare kunde själva föreslå idéer, men lyckades
inte så ofta, men projektledare AD beskriver sin egen serie, där han haft en
författarfunktion (och också tidigare försök som inte lyckats) som en ”pitch”
som lyckades hos de högre ledningsnivåerna och blev serier i två omgångar
på totalt 16 avsnitt. ”Pitch” är när program-, serie-, filmidéer presenteras för
ledningspersoner med ekonomiska möjligheter att selektera mellan förslag
och som fattar beslut om man skall producera eller inte. Uttrycket förekommer också, med samma innebörd, i Horace Newcomb’s bok om ”writersproducers” i USA (1983), där networks är de som har sådan makt.
På SVT Drama i Göteborg respektive Malmö fanns två exempel på kvinnliga dramaproducenter med rakt motsatt kontroll över innehåll och form. I
det ena fallet den redan nämnda regissör BH med full kontroll över både
innehåll och form, i det andra fallet producent CI, som inte hade någon författarfunktion, som hade en chef som var mest drivande i att selektera bland
idéer till projekt, och som hade erfarenhet av olika regissörer som sätter stor
prägel på en produktion bildmässigt. Det beror emellertid på typen av produktion, den kände regissören Bille August skrev också manus samt regisserade ”Jerusalem” (AE), medan ”Rederiets” regissörer kunde växla, och där
det fanns mindre utrymme för egna regissörsuttryck inom ramen för en kontinuerlig, välkänd populärfiktionsserie (AG). Vid större, tunga dramaproduktioner kan regissörens roll vara betydande, och produktionen kan produceras både som biofilm och TV-serie, och också för en utlandsmarknad. SVT
Drama har t ex producerat Ingmar Bergmans TV-filmer och serier under
1990-talet och tidigt 2000-tal. Samfinansiering mellan olika länder, i synnerhet de nordiska länderna, är vanliga i samproduktioner.
Men under det sena 1990-talet skedde en genreförändring, och ett produktionssätt har införts där man spelar in i en snabbare och mer rationell
takt, med mindre grad av selektion från traditionella former (inom public
service), och den kommersiella branschlogiken bland konkurrerande kanaler
och produktionsbolag har lett fram till allt snabbare produktioner, som har
kostat allt mindre under 1990-talets senare del. Rekryteringen av producenter, författare och annan personal som ska arbeta med längre serier av kontinuerlig populärfiktion med 170-180 avsnitt per säsong är ett viktigt kontrollinstrument. Flera exempel finns på huvudförfattare med en dubbelfunktion,
en hög position på en kanal i utvecklandet av en populärfiktion för ungdom
(DJ), eller på ett produktionsbolag (EK) som t f fiktionchef respektive exekutiv producent. Dessutom tenderar vissa huvudförfattare eller idégivare att
vara involverade i flera populärfiktionsserier och också vandra mellan kanaler. I både ”Rederiet” (SVT) och ”Tre Kronor” (TV 4) var t ex samma person inblandad vid starten, och en huvudförfattare för ”Rederiet” 1996 återfinns sedan som huvudförfattare för ”Vänner och fiender” (2000). Producent
FL och produktionsbolaget Jarowskij producerade dessutom den 1999 introducerade ”Nya tider”, som t f fiktionchef DJ initialt var huvudförfattare för.
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Detta betyder att ”track record”-fenomenet har mycket stor betydelse. På en
annan nivå, networks och serier producerade också för export, finns samma
koncentrationstendens beskriven hos Newcomb (1983) för författarproducenterna i USA under sent 1970-tal och tidigt 80-tal. Ett litet antal ”stjärnproducenter” efterfrågades och skrev ett stort antal serier.
I detta kapitel finns exempel på flera konkurrenter bland de kommersiella
producenterna som berättar om kontinuerliga populärfiktionsserier med varierande framgång. Producent EK:s serie på TV 3 har t ex utkonkurrerat producent FL:s (Kanal 5) på samma sändningstid, och t f fiktionchef DJ:s 1999
introducerade serie fick tittarsiffror som var närmare 1 miljon, vilket måste
anses vara en framgång. Producent FL:s serie sände sina aviserade, sista
avsnitt i maj 2000, men hennes produktionsbolag är å andra sidan också det
bolag som producerar denna serie. Det är ett ekonomiskt spel med stora
pengar involverade och intervjuerna beskriver att produktionsbolag bjuds in
och /eller kommer med förslag till kanalerna som selekterar bland förslagen.
Men som i exemplet ovan (FL), ett produktionsbolag har också friheten att
anta ett anbud från en konkurrentkanal och producera konkurrentens serie.
Vad gäller ekonomiska faktorer och budgetramar är alla projektledare/producenter eniga om att de är viktiga eller t o m avgörande för en produktion, och styr på flera sätt vad som kan göras och inte göras. På Sveriges
Television Drama i Stockholm fungerade den delegerade produktionsekonomin rationellt, dvs budgeten bör hållas, men det har inte alltid varit så. På
monopolets tid kunde man ansöka om mer pengar när medel tagit slut, men
därefter gick överdrag, enligt flera intervjuer (AA, AG) ut över andra produktioner som därmed riskerade att inte kunna finansieras. Projektledare/producenter vill som regel inte nämna direkta siffror för produktionerna, och dessa summor går inte heller att få tag på på annat sätt av samma
skäl, dvs av sekretess- eller konfidentialitetsskäl. Dokument, protokoll eller
liknande var inte tillgängliga för en 10-årsperiod bakåt i tiden inom Sveriges
Television, dvs i praktiken hela 1990-talet, och var därmed undandragna
möjligheten för forskning. Det finns en produktion i materialet som är ett
utmärkt exempel på hur oförutsedda händelser och olyckor kan inträffa och
som fördyrar en produktion (AG). Olyckshändelser med personal, här en
regissör, eller med utrustning, här en hyrd bassäng i en hyrd studio, för med
sig konsekvenser, där bolag och myndigheter dras in och agerar, t ex försäkringsbolag och Yrkesinspektionen, i likhet med när olyckor inträffar i vilken
verksamhet som helst. Producenten eller projektledaren kan då riskera att
göras direkt ansvarig i egenskap av arbetsledare. Inom den kommersiella
sektorn finns ett exempel på att producenten (FL), även om personen inte har
någon författarfunktion, ändå kan ha intresse av att bevaka innehållet i en
serie och ha synpunkter på innehåll, eftersom producenten i ett produktionsbolag är ansvarig inför beställaren, en kanal, också för innehållet.
En förbisedd i tidigare litteratur, men viktig omständighet när manus omarbetas till film och/eller serier, är att projektledaren/producenten har i upp379

gift att ekonomiskt kunna skatta manusets nedbrytning i scener, dvs vad
olika iscensättningar i form av inspelningsmiljöer, personal, utrustning etc.
kostar. Här träder den logistiska funktionen in och som är av betydelse, att
TV-serier inte på ett magiskt sätt i produktionen omvandlas från manus till
film, utan att logistik, ekonomi, teknik och personal är samverkande faktorer
i arbete i team, som det vanligtvis eller ofta är projektledaren/producentens
ansvar att rekrytera. Ledningsnivåer ovanför har givetvis också en roll i
dessa processer i mer eller mindre utsträckning, som t ex att samarbeta om
en idé med en regissör (AE) eller ha synpunkter på/rekrytera skådespelare
(AD).
På frågan om vilka villkor eller svårigheter som är förknippade med just
dramaproduktion poängterar producenter/projektledare just manus, personer
i arbetsteam, t ex i arbetsledande funktion som en regissör, och man hänvisar
också i flera intervjuer att det är en svårighet att få tag i bra manus, som kan
lämpa sig för television. Andra faktorer är förstås att det ofta är tunga, långdragna och dyra produktioner, där man vid inspelning ofta är beroende av en
inte helt kontrollerbar omgivning, t ex vissa platser på andra orter i utemiljöer.
Vad gäller ledningsnivåns betydelse är ofta de närmaste cheferna av störst
betydelse, medan högre chefer är mer distanserade, men av avgörande betydelse för att t ex godkänna en idé eller avsätta utrymme i budget för en produktion. På Sveriges Television och eventuellt TV 4 är dessa förhållanden
mer hierarkiska. På produktionsbolag kan istället högste chefen vara ansvarig för ”införsäljning till kanalerna” medan produktionsbolagets medarbetare
kan vara involverade i program- och idéutveckling (EK, FL).
Vad gäller tekniska faktorer har också digital teknik tagits i anspråk under
1990-talet i vad som kan betecknas som små, dolda revolutioner på området
film- och TV-produktioner. Digitala redigeringspraktiker i system som
AVID, Heavyworks har förändrat processen för klippning, och bilder kombineras ihop via en hårddisk istället för i ett traditionellt klippbord. Detta ger
fler valmöjligheter och sparar tid rent praktiskt. Möjligen har denna medverkat till att en större rationalitet i produktionsarbetet totalt blivit följden, och
inte bara i efterbearbetningsprocessen. Vid sidan av digital redigering så
finns ju givetvis också digitala filmkameror och ljudläggning. Ändå finns
exempel på att man kan föredra konventionell teknik i vissa fall, som en
flerkamerateknik med direktredigering med konventionell utrustning, som
också är en rationell och snabb teknik. Nya möjligheter till datamanipulation
av film kan utnyttjas och används av vissa projektledare/producenter (AD,
AE). Det finns bolag både utomlands och i Sverige som utför denna tjänst att
manipulera i synnerhet inspelningsmiljöerna. För en medförfattare som dessutom är producent ger detta givetvis möjligheter att berätta eller beskriva ett
innehåll, som skiljer sig från det vardagsrealistiska (AD). Men vid tiden för
intervjuerna finns flera exempel på att man försökte kombinera traditionell,
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sekventiell teknik med en då nyare, digital, och inte sällan fick man då problem i den processen (t ex AF).
Hur manusbundet man arbetar kan skilja sig mellan typer av produktioner. Det finns exempel i intervjuerna både på helt inköpa manus som man
översätter och anpassar (AB), till att man skriver om av ekonomiska (eller
andra) skäl i kontinuerlig populärfiktion (AG), och att man inte alls kan
ändra i manus utan istället manipulerar inspelningsmiljöerna med avseende
på t ex tidsperiod eller årstid, eller t o m inväntar rätt inspelningstillfälle för
solens placering (AC, AE).
Publikmätningars betydelse är av olika vikt inom Sveriges Television. I
avtalet med staten finns ett åliggande om ett visst kulturellt ansvar, viktig
dramatik och kulturella evenemang ska produceras likaväl som populära,
breda serier. Vissa av projektledarna hanterade sådana produktioner där publiksiffrorna inte var höga, singelpjäser/originaldramatik, opera- eller dansföreställningar (AA, AC). Andra produktioner hade en stor publik, som den
kontinuerliga populärfiktionsserien sedan nära 10 år eller den återkommande
serien i radhusmiljö från Göteborg (AG, BH). Vissa produktioner fanns på
en mellannivå av publik framgång i siffror, som projektledare AD:s USAinspirerade produktion i svensk dräkt, eller producent CI:s fyradelarsfilm
med manus av en svensk författare. Fler exempel finns också inom Sveriges
Television att man kan tänka sig att producera en andra omgång av en serie
om tittarsiffror når eller överskrider den målsiffra som man har för produktionen (AB, AD).
För den kommersiella televisionens tre snabbproducerade, kontinuerliga
populärfiktioner finns, som redan nämnts, ett klart samband, där tittarsiffrorna har inte bara en avgörande betydelse, utan också en stor ekonomisk
betydelse, eftersom de avgör intäkterna från reklam. T f fiktionchef DJ:s
serie lyckades publikt bli störst av de tre senare, men kanalen har också rikstäckning. Producent FL:s serie konkurrerades ut av i huvudsak producent
EK:s serie, som långa perioder har haft samma sändningstid.
Man kan också nämna att aktörer/finansiärer utanför televisionen kan ha
haft avgörande betydelse för produktioner, vid sidan av sådana finansierande
instanser som har detta som sin funktion, EU nämns i flera intervjuer (AD,
FL) med representation både inom public service och kommersiell television, och i inspelningsmiljön Hollyhammar var kommunen också intressent.
I projektledare AD:s intervju redovisas ett öppet erkänt inflytande från lärare, utländska producenter/författare och serier, huvudsakligen amerikanska, som inverkat på handling, karaktärer i en svensk serie. Att se andras
produktioner på TV hade också en påverkan i denna intervju. Producent FL
beskriver hur man ”importerade” en engelsk serieförfattare som initialt skrev
synopsis för den svenska populärfiktionsserien. En annan svensk populärfiktion hade australiensisk förlaga, och vann ”pitchen” där FL:s serie istället
antogs av en annan kanal. Det finns således flera vägar för påverkan från
annan TV-produktion att också prägla den svenskproducerade, också när den
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verkar som allra mest svensk och inom public service. Men ett motstånd kan
också finnas hos högre chefsnvåer för innovationer (AD).
Vad gäller huvudförfattare eller motsvarande så finns flera styrmedel vad
gäller just villkor för berättande inom televisionen. Ett exempel är angivande
av målgrupp vad gäller t ex kön och ålder (AD, EK). Undersökningar kan
också utföras som mer detaljerat undersöker publikpreferenser vad gäller till
exempel karaktärer eller annat (AG). Men författarledet styr ändå berättelsen i ovanligt hög utsträckning inom kontinuerlig populärfiktion (DJ). Ramarna för berättelsen och villkoren finns redan angivna, dels i berättarkonventioner och de element som ska känneteckna drama, dels i de av televisionen mer precisa anvisningarna. Det finns emellertid en tendens till att det
är medelålders män med höga positioner i TV-världen som skriver populärfiktion för en yngre publik, som huvudsakligen består av kvinnor, alltid med
en medvetenhet om publiksiffror i en kommersiell TV-miljö, och, även om
det inte nämns explicit i någon intervju, med annonsörernas samtycke i bakhuvudet.
Vad gäller svaret på de frågor som handlar om de bästa produktionerna i
något avseende som producenter själva vill nämna, nämner projektledare/producenter ofta produktioner som lyckats erövra något pris, t ex en
Emmy, Guldbagge, juryns hedersomnämnande eller t ex kritikerpriset i Cannes (AC, AD), men inte alltid. Ibland hänvisar man kanske t o m till låga
tittarsiffror (AG) eller till produktioner som varit ”komplicerade” eller slitsamma, föremål för problem eller förhandling med t ex chefsnivåer eller
uppdragsgivare (AD, AG). I andra fall är det produktioner som kan tyckas
blygsamma, t ex en singelpjäs för barnfamiljer (AE). När det gäller anledningen till att en produktion blir lyckosam eller ett bra program eller serie
hänvisar man gärna till rekryteringen av teamet, bra manus eller goda förutsättningar på annat sätt (AA, AB, AE), eller gott om tid och bra ekonomi
(AC), eller självständighet och kontroll över produktionen (AE, AG) eller en
bra arbetsorganisation (DJ). Man hänvisar alltså till planering, tid, arbetseller inspelningsteam eller personal i teamet, t ex en regissör, eller manus
och ekonomi. Eller kortfattat, manus, planering, arbetsorganisationen och
dess personal. Det finns också ett visst mått av självständighet i bedömningarna, t ex ”jag proddade det helt själv” (AE) eller att programmet blev ”precis som jag hade tänkt mig” (AG). Ändå kan man i bedömningarna räkna
upp en del svårigheter, som att ”bygga om” inspelningsmiljöer, så att det blir
60-tal, med ingrepp som man måste betala Elverket för (AE), att medla mellan uppdragsgivare och hålla reda på stora grupper av medverkande (AG),
att kämpa för regissörer och skådespelare (AD), eller en mycket stor produktion med många avsnitt, som måste lyckas publikt och där man inte gör
t ex en pilot (DJ). Det finns alltså moment av risk eller utmaning i flera av de
beskrivna projekten.
Vad gäller programidéer som varit på väg eller t o m drivits av producenter/projektledare eller motsvarande, men inte blivit färdiga program eller
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serier, så handlar det i flera fall om att ledningsnivåer inte bifallit projektidéer (AA, AD, AE, DJ) på kanaler, men på produktionsbolag är det del av
verksamheten, att presentera, ”pitcha”, programidéer, som kanaler kan säga
ja eller nej till i egenskap av kunder. Dessa kan vara ganska långt gångna i
planeringsstadier, men kanaler kan ändra sig (EK, FL), och kanske har man
t o m spelat in en pilot (FL). Flera exempel finns på andra omständigheter,
som gjort att programidéer som kommit ganska långt på väg till en produktion avbryts eller läggs ned, t ex att inte hitta formen från en tecknad förlaga,
eller rätt medverkande (AB), strejk eller oenighet bland medverkande (AC),
en kvalitet eller form som man inte bedömde hålla för fortsatt produktion
efter ett pilotavsnitt (CI). Några direkt censurerande exempel finns inte i
materialet, själva selektionsmomentet eller –kontrollen utan ligger i så fall i
att högre ledningsnivåer eller uppdragsgivare refuserar eller väljer att inte
anta programidéer och förslag. Detta är också en akt av selektion som förekommer också kontinuerligt i producenter/projektledares (eller motsvarande)
egen verksamhet, eftersom man får in förslag utifrån hela tiden, från författare, allmänheten eller intressegrupper av olika slag. Produktionsbolagen
uppvaktar också hela tiden kanaler med nya idéer, eller blir kontaktade, har
en egen programutveckling, samt får i sin tur idéer utifrån. Selektionen sker
ständigt och på olika nivåer, men man kan säga att de högre ledningsnivåerna har störst makt att selektera, och att också iscensätta idéer med t ex regissörer, författare, artist- och författarkollektiv som man t ex ger en ny serie i
uppdrag, kanske som man har samarbetat med tidigare (AC, AE, AF, se
också kap 11). Rekryteringen av kreatörer till televisionen är i det här perspektivet inte regeln utan undantaget. Men väl etablerade manusförfattare
inom t ex kontinuerlig populärfiktion, har goda möjligheter att rekryteras
också till konkurrentkanalers produktioner, och kan därigenom sätta sin prägel på flera serier. ”Track record” visar sig vara betydelsefullt, att ha erfarenhet av samma typ av verksamhet och helst ett lyckosamt samarbete som
redan visats i TV. I televiserat drama rekryterar man gärna samma personer
om igen därför att det är en garanti för ett lyckat resultat.
Också kvalitet är en selekterad egenskap. Flera intervjusvar hänvisar till
det starka sambandet mellan inspelningstid och kostnad, och att man med
mindre inspelningstid per dag kan selektera fram kvalitet, man väljer mellan
fler bildrutor, man arbetar mer med val av inspelningsmiljöer och dess förhållanden, man repeterar mer med skådespelare, man omarbetar manus eller
låter manusbearbetningen ta tid (AB, AC, AD, AE, AF). Men i selektionen
av den önskade egenskapen kvalitet så är ett av de viktigaste stegen valet av
programprojekt, och selektionen av programidéer som går vidare till färdiga
produktioner, och där är ledningen på en kanal mycket styrande, inom public
service särskilt genrechefer/dramaledningen. Men inom en kommersiell kanal är t o m manusförfattaren till en populärfiktion initialt t f fiktionchef där,
som också ingår i en liten grupp av ledningspersoner för kanalen (DJ).
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KAPITEL 10. KONKURRENS OCH
PROFESSIONALISM

De 12 projektledarna/producenterna eller motsvarande fick också frågor om
konkurrensen och hur den påverkade dem, eller inte, och om professionalism, hur de definierade professionalism, och hur de skulle vilja beskriva sig
själva som professionella. Liksom tidigare intervjuades de på SVT Drama i
Stockholm (AA-AG) våren 1996, och de övriga, i SVT:s regionala distrikt
Göteborg och Malmö (BH, CI), på TV 4 (DJ) och i produktionsbolag (EK,
FL) våren 1999. De fick också frågor som handlade om möjligheten att förändra genom sin programverksamhet, om det fanns någon avdelnings- eller
bolagspolicy som syftade till förändring samt om de kunde nämna ett exempel på något program eller någon serie som medverkat till förändring. Våren
1999 intervjuades projektledarna på SVT Drama i Stockholm på nytt med
bl a dessa frågor, oavsett om de bytt arbetsplats eller avdelning (AE, AG),
medan uppföljningsfrågorna ställdes i direkt anslutning till huvudintervjun
för de övriga.

Uppfattningar om konkurrens 1996, SVT Drama,
Stockholm
Projektledare AA svarar på följande sätt på frågor som handlar om konkurrens från olika kanaler våren 1996:
”I: TV 3:s start 1988 och konkurrensen från TV 3 innebar det någon förändring i dina arbetsvillkor, direkt eller indirekt?
Nej, det kan jag inte säga.
I: TV 4:s start 1990 och konkurrensen från TV 4, har det inneburit någon
förändring i dina arbetsvillkor, direkt eller indirekt?
Ja, det tycker jag det börjar göra nu (1996), eftersom dom också drar in i
dramaserier och vi måste börja vakta på oss och se vad vi gör, och också så
att säga förnya oss (…) både ’Tre kronor’ och att dom har gjort ett par singlar utan överföringar och nu senast också ’Läderlappen’ ifrån Göteborg. Vi
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måste titta på det dom gör och ha någon uppfattning om det hur vi ska ställa
oss till det. På vilket sätt vi ska möta den konkurrensen (…) Det man kan
märka direkt när vi fick konkurrens av TV 3 och TV 4 och satelliterna, det är
ju att vi har en betydande minskning av publikunderlaget (…) Vi kan inte bli
för ’smala’ heller (….) Vi måste ha ett utbud, som kan attrahera publik
(ohörbart), också så att man kan få någon att slå över till vår kanal exempelvis, så stannar dom oftast där (…) Vi måste ha modernare grafik, och då
menar jag själva formgivningen av texter och hur vi lanserar och det har vi
uppmärksammat hur TV 4 har och det initierar så att säga dom funderingarna hos oss (…)”
Projektledare AA, själv producent av mycket smala program som pjäser av
Lars Norén, medger att TV4 och konkurrensen från TV 4 hade haft intern
påverkan, och verkar beskriva lanseringen av de egna programmen, trailers,
men kanske också logotyper o s v. Detta var innan den stora boomen av kontinuerlig, snabbproducerad populärfiktion, boomen av ”såpor”, skulle inträffa c:a några år senare, med flera serier i olika kanaler, vid denna tid fanns
framförallt ”Tre kronor” i TV 4, som en konkurrent till ”Rederiet”, med en
aning lägre, men ändå ganska höga, tittarsiffror. TV 4 hade haft en fiktionavdelning som var ”latent” under en stor del av 1990-talets första hälft, framförallt, och hade sporadiska produktioner vid sidan av ”Tre kronor”, som
”Emma åklagare”, ”Försvunnen” under 1990-talets senare del.
Projektledare AB svarade så här på samma frågor, dvs om TV 3:s start
1988 och TV 4:s start 1990, vad gällde påverkan på de egna arbetsvillkoren,
direkt eller indirekt. Om TV 3:s start 1988, kan man poängtera att det var
första gången som Sveriges Television fick konkurrens av svenskspråkiga
och svensktextade program i en annan kanal:
”Nej, det gjorde den inte, eftersom den sortens produktion, som jag börjat arbeta med hade ingen konkurrens i TV 3 (…)”.

Och om TV 4: start:
”Nej, det är samma sak där (…) i och med att dom inte gör eller har gjort den
sortens produktion som jag arbetar med (…) Nu har dom börjat litegrann, nu
kan man fundera på (…) vad dom håller på med. Dom gör en komediserie
som har premiär här nu, och jag har varit och tittat på den produktionen i Göteborg (…) ’En fyra för tre’ (…)och den är ju någonting i stil med ”Sjukan”
(egna produktionen) (…) Men eftersom 4:an lägger ut alla produktioner på
produktionsbolag (…) (med) en jävligt snål budget dessutom, så måste dom
göra ännu mer rationellt än vad vi gör (…) Dom gjorde en serie som hette
’Rena rama Rolf’ som också producerades med ännu större rationalitet än vad
vi gör här, och jag tycker nog att kvalitén blir lidande på det”.
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Producent AB, som bl a producerat rationellt producerade lågbudgetproduktioner av sit com-typ har varit i Göteborg och sett en konkurrentkanals serie
under inspelning, dvs en produktion som påminner om den typ han själv
producerat. Konkurrensen är inte heller här betydelselös, även om de inledande svaren blev ”nej” på frågor om konkurrentkanalers start och påverkan.
Projektledare AC svarar på följande sätt på ovanstående frågor om betydelsen av konkurrentkanaler för de egna arbetsvillkoren, och TV 3 och
TV 4:s start och etablering:
”Indirekt, så att när konkurrensen skärps, så skärps också kraven och villkoren här. Det är ju helt klart att det blir nya villkor med marknaden som partner (…) Dom hade nya grepp vad gäller nyheter (…) som var bra (…) (men)
vad gäller dramatiken så såg man direkt att dom inte hade det hantverkskunnande, som vi hade, att de inte hade dom pengar som vi hade (…) även om
det finns ett krav att vi skall tävla med TV 4, så är det inget race som jag har
behövt köra hittills (…) I och med att dom anslöt till marknätet, så fick dom
också ett avtal med staten som reglerade vissa av deras villkor (…) Vissa av
deras pengar skulle då komma oss tillgodo (...) det som vi var glada över och
trodde på, en lättnad, och nu med de nya sparkraven så är det ju förändrat
(…)”

Projektledare AC, med en ungdomsserie och överföringar från opera och
dansscen i sin produktion, menar att TV 4:s koncessionsavgift skulle ha
medfört pengar till ”kvalitetsproduktion” förlagd till Sveriges Television,
men att detta togs tillbaka i och med sparkraven på 11 %:s nedskärningar
1996, då en omorganisation baserad på regionindelning var helt ny.
Projektledare AD hade en kortare erfarenhet än de redan nämnda, som
alla hade varit på Sveriges Television i närmare tre decennier vid tiden för
intervjun, men AD hade erfarenhet under 1990-talets första år av TV 4:s
etablering som rikstäckande kanal. Han svarar på följande sätt vad gäller
betydelsen av konkurrentkanalerna och dess påverkan på de egna arbetsvillkoren, direkt eller indirekt:
”(…) jag insåg helt plötsligt att jag skulle kunna jobba någon annanstans,
också, vilket kan påverka mina arbetsvillkor (...) om man tittar lite mer allmänt på mina arbetsvillkor, så är det ju att det finns konkurrens, författare
som vi utbildar här eller folk som vi tar in på manussidan (...) är inte givet
våra längre (...) Om man vill göra sig pengar idag skall man bli manusförfattare. Alla som kan skriva mera än sitt eget namn kan tjäna otroligt mycket
pengar just nu (...) TV 4 kommer via ett annat bolag att producera en 5dagars såpa (…) 5:an gör en sit com, 4:an gör en sit com och gör en annan serie (…) 3:an vill producera egen drama. Någon måste skriva allt det här, och
det finns ett enormt behov (…) Alla som kan skriva manus kommer att skriva
manus inom ett eller två år (…)”

Projektledare AD visade sig vara välinformerad, och ovanstående ”profetia”
kan så här i efterhand ses som något som beskrev en utveckling som skulle
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följa åren efter 1996, då intervjun gjordes. Projektledare AD tillfrågades
också om manusförfattares ekonomiska möjligheter, men anledningen av
svaret ovan, och eftersom han själv har erfarenhet som manusförfattare:
”I: Vad får en manusförfattare för ett avsnitt?
Det beror på, finns det en storyline (…) hur lång tid tar det att skriva det, hur
långt är programmet, är det med repris, utan repris. Är det utköpta rättigheter
eller inte. Det är en otrolig djungel (…) En manusförfattare som är driven
och har koll på läget, som kan hålla många bollar i luften, kan i alla fall ligga
över hundra tusen i månaden idag (…) jag tjänar definitivt inte så mycket
(…) ”Radioskugga’ är lite mer åt det klassiska sättet att skriva. Vi har en
storyline, men det är ändå avslutade avsnitt. Det finns rätt mycket att göra
där (…) man kunde göra 3 avsnitt à 45 minuter på en månad, men jag tror att
dom för ett avsnitt av ”Rederiet” fakturerar en etablerad författare 45 000:(…) Det gäller inte bara manusförfattare utan även produktionspersonal
(dock ej summan). Det finns helt enkelt jobb att göra på andra ställen, därmed finns det inte den anställningstrygghet som SVT innebär.
”I: Tittar man på konkurrenter och tar intryck (…) t ex i ’Tre kronor’, vad
har dom för karaktärer, är det något man ska undvika, så att det inte blir någon upprepning?
Det är klart att det påverkar, och vi känner ju dom, ’Tre kronor’, det är mina
bästa kompisar. Man har rätt bra koll på det som görs.”
Att ”ha koll på det som görs” är ett uttryck som finns också hos andra (t ex
AB, kap 8). Projektledare AD umgås alltså med, troligen författarna, av konkurrentkanalens serie. Vid denna tid, i början av 1996, fanns inte många
svenska kontinuerliga populärfiktionsserier och ”Tre kronor” var TV 4:s
motsvarighet till ”Rederiet”, därför var det naturligt att ta just denna serie
som ett exempel.
Projektledare AD är inte negativt inställd till kommersiell finansiering
utan visar, som flera av de medelålders yngre projektledarna/producenterna
en slags syn på utbytbarhet mellan kanaler och kontext:
”I: Vad är din inställning till kommersiell finansiering?
Fint, fint, det beror på vad det betyder. Det är bara en fråga om vad produkten skall vara (…) amerikansk TV är väldigt kommersiell, men den bästa
TV-dramatiken görs i Amerika, den mest speciella, den mest udda, den mest
nydanande. Det är ju inte alla som håller med mig.”
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Det kan i sammanhanget vara intressant att veta att projektledare AD redan
satt i ledningsgruppen, och hade befordrats till biträdande programchef vid
ett uppföljande intervjusamtal tre år senare (våren 1999, se senare i detta
kapitel).
Projektledare AE är också en av de yngre medelålders, som arbetade/kommit in på SVT:s Dramaavdelning i Stockholm som frilans, och som
också hade erfarenhet av arbete i en kommersiell kontext, men hade inte lång
erfarenhet av att arbeta på SVT. AE svarar så här generellt vad gäller konkurrens från andra kanaler:
” (…) (Jag) tittar förstås (på) vad konkurrerande bolag gör, men jag är mån
om att producera bra film, sedan spelar det inte så stor roll vem som sänder ut
den (…) Det känns bättre att jobba för ettan och tvåan än att jobba för fyran,
det tycker jag (…)”

AE tillägger emellertid att om hon skulle tillfrågas om ”en bra produkt som
inte bryts av reklam”, så spelar det inte så stor roll om det sänds i TV 4. Just
risk för reklamavbrott eller övertydlig produktplacering i programmen eller
tryck från sponsorer är en återkommande reservation bland flera av intervjuade projektledare och producenter.
Projektledare AF hade en kortare erfarenhet av programverksamhet i direkt konkurrens med andra kanaler, men svarar på följande sätt vad gäller
konkurrensen från TV 4, och dess möjliga inverkan på arbetsvillkor, direkt
eller indirekt:
”Det gör jag nog inte ännu (…) men jag är övertygad om innan dom kommer
att börja (…) ju mer dom börjar producera, desto mer (blir det) en kamp
också om upphovsmän och regissörer och duktiga medarbetare. Vi blir fler på
banan.”

Projektledare AG, då projektledare för ”Rederiet”, svarar på följande sätt
vad gäller frågor om konkurrens:
”(…) det finns någon form av ’gullig’ konkurrens mellan oss (’Rederiet’ vs
’Tre kronor’), för jag tror inte ett ögonblick på att vi konkurrerar, om vi sände
på samma tid skulle vi vara riktiga konkurrenter (…) Dom som tittar på ’Tre
kronor’, är som regel (dom som tittar på ’Rederiet’), jag vet inte, men jag tror
att det är samma människor (…) Det finns ju en annan form av konkurrens
också, och det är konkurrens om skådespelare och bra produktionspersonal,
regissörer, manusförfattare. Den konkurrensen tycker jag egentligen är jobbigare än konkurrensen om tittarna (…) Den konkurrens man kan ha, det är om
man hittar på en spektakulär historia (…) säg att vi hittar på ett incestfall (…)
och så tittar man på ’Tre kronor’ två veckor efter vi har spelat in det , så kör
dom en så’n där likadan story. Det är frustrerande (…)

I: En innehållskonkurrens, så att säga?
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Javisst, för att någonstans oavsett om en sådan här berättelse utspelar sig på
en båt, i ett bostadsområde, i ett rymdskepp eller varsomhelst, så handlar det
ändå om samma saker. Det handlar om kärlek och svek, samma komponenter i all dramatik (…) Däremot tycker jag att den här matchen om tittarna
(…) så länge vi är över 20 % i snitt, (…) då har vi ändå en försvarlig grupp
som tittar på oss.”

Uppfattningar om konkurrens, regional verksamhet
Regissör BH vid SVT Drama i Göteborg, intervjuades våren 1999, och hade
flera decenniers erfarenhet av manusförfattande och regisserande av filmer
och serier, men var huvudsakligen leverantör åt Sveriges Television, och
anställd där. BH hade också lång erfarenhet av serier i egenskap av manusförfattare, då konkurrens saknades under 1970-, och större delen av 1980talet. Om frågorna om konkurrentkanaler start, TV 3 1988 och TV 4 1990,
svarar hon. ”Nej, ingen förändring, med avseende på båda de kommersiella
kanalernas start. Vad gäller TV 4:s anslutning till marknätet 1992, som
tredje, rikstäckande kanal, svarar BH följande:
”Nej, det gjorde det inte, mer än att jag möjligen tycker att i och med att alla
såpoperorna kom, så blev det en allmän utslätning i journalisternas sätt att
skriva om TV-drama (…) Man definierar allt som såpa”.

Regissör BH vidhåller att andra serier på kanaler inte påverkat hennes sätt att
arbeta utan att hon arbetar på samma sätt som hon alltid gjort, men medger
att chefer har ett intresse för tittarsiffror: ”(…) ens chefer blir intresserade av
det man gör, om man når en stor publik.
I: (…) är det en skillnad (som inträffat) under 90-talet?
Det är en skillnad, definitivt (…) när jag började allra först, så fanns det bara
en enda kanal. Man visste att man hade stor publik (…) sedan kom dom här
mätningarna och det är klart dom har blivit viktigare och viktigare (…) i takt
med att konkurrensen har ökat.”
Producent CI vid SVT i Malmö blev fast anställd 1987, och hade varit frilans
en längre period dessförinnan. TV 3:s start 1988 hade enligt CI ingen speciell betydelse för hennes arbetsvillkor, men vad gäller TV 4 svarar producent
CI på följande sätt:
”Inte från början, men efterhand. Jag tycker att TV 4 har (…) ju kommit väldigt starkt och gjort ganska mycket bra grejer (…) Det är klart att dom har tagit tittare, dom andra kanalerna, men jag tycker inte dom har ändrat min arbetssituation (…)”.
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Uppfattningar om konkurrens, kommersiella villkor
Vad gäller producenter eller motsvarande inom kommersiell television finns
inte anledning att ställa samma frågor. Konkurrensen från Sveriges Television har ju varit given från början, men frågor ställdes till producenter eller
motsvarande om de kunde jämföra skillnader i villkor, och flera av dem hade
också erfarenhet av samarbeten med Sveriges Television under längre perioder under 1980-talet (med undantag för FL). T f fiktionchef DJ på TV 4
svarar på följande sätt om hans arbetsvillkor förändrades när TV 4 blev en
markbunden kanal 1992:
”Ja, det hade en avgörande betydelse, såtillvida att när TV 4 blev markbundet
så fanns det plötsligen en oerhört mycket större publik tillgänglig (…) Det
innebar radikalt andra ekonomiska förutsättningar, vilket i sin tur naturligtvis
öppnade för helt andra krav för vad den här kanalen måste prestera i form av
program gentemot tittaren, så att trycket på programavdelningarna att bredda
utbudet, att fördjupa det, att göra det större och bättre och mer varierat (…)
Det fanns en period när TV 4 av ekonomiska skäl lade den nyproducerade
fiktionen på is, därför att man hade helt enkelt inte råd (…) under den perioden jobbade jag med annat som frilans (…)”

Eftersom DJ också hade arbetat som frilans med Sveriges Television som
beställare hade han också möjligheten att jämföra villkoren mellan en licensfinansierad och kommersiell kontext:
”Ja, alltså, för mina egna villkor, tycker jag egentligen inte (att det) innebär
någon skillnad. Den stora skillnaden för mig är ju programpolitisk, i den meningen att licensfinansierad verksamhet har ett annat grundläggande uppdrag
och (…) ansvar för ett programutbud som inte bara har tittarsiffror som grund
(…) Det är alldeles säkert så att om jag hade motsvarande funktion på Sveriges Television som jag har här på TV 4, så skulle det ingå i mitt uppdrag att
också göra andra program utöver dom vi gör på TV 4 (…)”.

Exekutive producenten EK på MTV Productions arbetade huvudsakligen
kommersiellt via kommersiella kanaler, men hade också erfarenhet som frilans eller motsvarande åt Sveriges Television under hela 1980-talet vid sidan
av sitt arbete på tidning. Och på frågan om en jämförelse:
”Inom SVT finns det en attityd som är 11:e och 12:e budet (…) Ett av buden
är, ’så har vi alltid gjort och så har vi aldrig gjort’ (…) och så har vi det där
extremfackliga tjafset (…) och en otrolig besserwisser-attityd, som gör att
man gärna skryter om vem som började 1953, det är mycket bättre än den
som började 1956. Jag skulle kunna berätta många historier om sådana möten, men det finns eftersom det är ett gammalt monopol, som nu har väldiga
problem att anpassa sig till en öppen marknad, så blir det väldigt mycket
friktion internt också i den mån det inte redan var det innan”.
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Också producent EK betonade att typen av finansiering inte spelade någon
roll på frågan om inställning till kommersiell respektive licensfinansiering:
”Jag tycker inte att för mig spelar det någon roll. Den ena eller den andra typen av finansiering är inte bättre eftersom det är två olika former som jag
tycker båda har förbättringar (…) Det är två sätt att göra TV och dom behövs
båda två”.

Sammanfattningsvis, man anser inom den kommersiella sektorn att public
service bör samexistera med kommersiellt finansierade kanaler, även om
man uttalar viss kritik. Producent FL på Jarowskij har också producerat underhållning, och har inte arbetat inom Sveriges Television, utan tillhör de
medelålders producenter som har en karriär, ”yrkesskola”, med utgångspunkt i flera andra verksamheter, t ex resor, reklam, och som kom in på TV
genom ett sidospår i samband med expansionen för kommersiell TV i Sverige, dvs som projektledare i en bransch (resor) och över till en annan (reklam) och vidare till TV-produktion. Eftersom FL hade erfarenhet av produktion av reklam fick hon en fråga om skillnaden mellan att producera TVreklam och reklamfilm och programproduktion för TV:
”Ja, det är det (att) man laddar in väldigt stora resurser i någonting som
rinner ut i 30 sekunder i allmänhet (…) Det är väldigt olika arbetsbetingelser
även om det naturligtvis (är) i grunden någonting som är likt. Man ska slå
igenom med ett budskap (….) på den där korta tiden och i allmänhet jobbar
man med en helt annan teknik, man jobbar med 35 mm:s film och ljussättningar och mera som långfilm, fast mer exakt.
I: När TV 4 anslöts till marknätet, så var du på Jarowskij (…) innebar det
några förändringar för dina arbetsvillkor, direkt eller indirekt, att här kom en
ny kanal (…)?
Ja, det gjorde det. Marknaden blev ju större, sedan har vi vuxit. Vi var ett
litet företag, Jarowskij, som gjorde mest reklam och egentligen bara lite TV.
Det var innan jag började här, som dom gjorde deckarserier för barn till
SVT, som hette ’Barnens detektivbyrå’, och lite mindre produktioner, så vi
var inte någon renodlat TV-bolag (…) 4:an frågade oss om vi ville ha
’Fångarna på fortet’. Vi tackade ja, och det blev en succé. Det var ju deras
första, riktigt bra tittarsiffror på 4:an, som vände. Vi låg ju bra till, naturligtvis, eftersom vi hade gjort ’Fångarna på fortet’, så vi har ju vuxit med.”
Det kan tilläggas att producent FL var producent också för ”Fångarna på
fortet”. Citatet ovan illustrerar också produktionsbolagens beroende av tittarsiffror, i det här fallet för underhållning, och ger också ett exempel på en
underhållningsserie som också medförde stora fördelar för en tämligen nyetablerad, rikstäckande kanal, som var uppdragsgivaren. Men också för pro391

duktionsbolaget, som bl a genom denna underhållningssuccé kunde expandera.

Frågor kring professionalism, Sveriges Television,
Stockholm
Producenterna fick också frågor som handlade om professionalism i yrket, är
det viktigt och hur skulle de vilja definiera professionalism och beskriva sig
själva som professionella samt om de ansåg att synen på ett professionellt
program förändrats sedan 1970-talet (i egenskap av yrkesutövare eller TVtittare som sedan blev utövare), och om sådana synsätt förändrats de senaste
fem åren. För de intervjuade 1996, avsåg denna fråga 1990-talets första hälft.
Åtminstone fyra av de intervjuade hade varit i programverksamhet också
under 1970-talet, men de yngre hade självfallet inte varit det, men kunde
ändå uttrycka åsikter. Men om producenterna hade svårt att svara på de tillbakablickande frågorna om förändring över tid har deras svar uteslutits.
Projektledare AA svarade på följande sätt på frågan om vad professionalism är:
”Det var ju så att när TV 1 och Kanal 2 (TV 2) startades en gång i tiden, så
var Håkan Unsgaard, som dåvarande TV-chef för ettans kanal, han hade honnörsordet i deras programförklaring, och det var professionalism, och det innebar att det kunde vara en lyckad operation även om patienten dog. Det var
hans svar på den frågan, när jag ställde den till honom (…) jag kan ju svara
(…) det är att få ut (det) maximalt möjliga utav det kapital som du har skottat in i form av pengar och människor (…) och det innebär då att du får ett
stort genomslag på den produktionen (…) (det) är också att du kan jobba under så olika arbetsförhållanden som möjligt, som det är med TV-produktion
(…) Varenda projekt är ju unikt (…)”

På frågan om hur AA skulle vilja definiera sig själv som professionell blev
svaret följande:
”(…) Jag tycker att jag har jobbat här så länge (…) så att jag tycker att jag har
fått så mycket kunskaper så att jag klarar det här jobbet (…) allt som heter
grundkunskaper, så (att) jag kan ge mig in på det mesta, och vill gärna göra
det också. Det är det som är utmaningen (…) för min del vore det skamligt att
lämna ett projekt och liksom ha dragit över budget (…) utan att ha kunnat
signalera det i god tid till ledningen (…) Jag tycker också att det är ett mått
av professionalism att kunna (…) beledsaga människor som har mindre kunskaper om TV, och försöka förstå deras intentioner och genomföra dem (om
en manusförfattare)”.

På frågan om synen på professionalism och ett professionellt program har
förändrats sedan 1970-talet svarar AA följande:
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”Jag tror inte att det har förändrats sig på något sätt (…) Det enda jag kan
säga är att vi har mycket strängare krav (…) idag på att (ohörbart) hålla budgeten och så (…) på 70-talet (…) så behövde du inte göra en budget knappt,
för det var nästan löpande räkning (…) Blev det inte klart i tid, så fortsatte
man att jobba, så är det inte idag (…) Jag har x antal timmar, x antal pengar,
det ska hållas.”

På samma fråga, fast tidsperspektivet kortat till de sista 5 åren (här 1990talets första hälft), svarar projektledare AA: ”(…) Det enda jag kan säga det
är att konkurrensen har skärpts. Vi måste, så att säga, göra bättre och mer på
kortare tid för mindre pengar (…) Och det är ju ett mått på vår professionalism, (att) den också vässats då, eller kommer att vässas, vare sig vi vill eller
inte.”
Sammanfattningsvis, projektledare AA ser gärna professionalism i termer
av, dels erfarenhet, dels rationalitet, dvs att kunna hålla budget och ge valuta
för investerade pengar.
Projektledare AB svarar på frågan om vad professionalism är på följande
sätt:
”(Professionalism är) A och O. Är du inte en professionell person så kan du
inte göra ett bra jobb här heller (…) om vi börjar med manus igen, vilket är
(…) hela basen för verksamheten, så är det (…) kunskapen om hur det går till
att läsa manus, och den kunskapen kan man tyvärr inte lära sig på någon
skola (…) Man kan inte gå (en) 10-poängskurs i manusläsning (…) utan man
måste lära sig själv hur man läser ett manus, och det är (…) bland det svåraste.”

På frågan om hur AB ville definiera sig själv som professionell svarar han så
här:
”Ja, det är klart att jag upplever mig själv som en professionell person (…)
Kvittot på det är väl i så fall just att jag har haft förmånen att få så stort förtroende för min verksamhet, att jag har fått operera så fritt under alla år (…)

På frågan om synen på ett professionalism och ett professionellt program och
dess förändring över tid, sedan 1970-talet och under 1990-talet, svarar AB
sammanfattningsvis på följande sätt: ”Nej, i grunden inte (…) Åke Falck
gjorde mycket professionell produktion under sin tid som TV-producent (…)
Sedan kan man då säga att den ena kan jobba rationellare än den andra (…)
(ha) bättre omdöme än den tredje, men synen på professionalism är nog
ganska gemensam (…) med den man hade för länge sedan, kanske (på) 60talet”.
Projektledare AB ser sin egen självständighet baserad på kunskaper och
erfarenheter som tecken på professionalism visad av den organisation där
han är anställd, och tror att synen på professionalism och ett professionellt
program är oförändrad över tid.
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Projektledare AC svarar på följande sätt på frågan om vad professionalism är:
”Det är viktigt med professionalism, men vad är professionalism? Ja, det är
väl att kunna hantera en idé utifrån givna förutsättningar (...) kunna hantverket (...) låta idéns essens komma fram (…) på bästa sätt i och med dom
pengar och (den) tid man har till förfogande (…)”

På frågan om synen på professionalism eller ett professionellt program har
förändrats svarar AC följande: ”(…) Synen på professionalism har naturligtvis förändrats sedan 70-talet, synen på professionalism idag är ju kopplad
till ett rationellt tänkande. Det var det inte på 70-talet (…) det är inte heller
bra att en produktion (…) får kosta hur mycket som helst, eller ta hur mycket
tid som helst (…) det måste ha en relevans i förhållande till sitt innehåll, och
det tänkandet fanns inte alltid på 70-talet”.
På samma fråga, men avseende de senaste fem åren (alltså 1990-talets
första hälft) svarar AC så här: ”(…) vårt hantverk förändras och för att vara
professionell så måste vi lära oss nya hantverk och då tänker jag på datautvecklingen och sådant. Där kan man ju säga att professionalism eller synen
på professionalism förändrats oerhört (…) snabbt och oerhört radikalt.”
Projektledare AC poängterar också hanterandet av en projektidé med avseende på tid och kapital (i likhet med AA), och hänvisar också till en högre
grad av rationalitet i förhållande till i synnerhet 1970-talets sätt att producera. ”Dataprofessionalismen” eller teknisk professionalism ska senare återkomma i fler svar, som ett tecken på förändring.
Projektledare AD svarar på frågan om vad professionalism är, och hur
viktigt det är, på följande sätt: ”(…) jag kanske inte vet vad professionalism
betyder, men det betyder att man är bra i sitt jobb (…) (det) är en förutsättning för att produkten ska bli bra.
I: Hur är man bra när man är professionell i sitt jobb när man jobbar med
drama?
Man är idérik (…) och lite visionär, och har någon sorts näsa för vad som
händer i mediet i allmänhet och kan sia lite om vad som ska vara gångbart
längre fram (…) att kunna arbetsleda och ha många bollar i luften (och) att
entusiasmera dom man jobbar med (…) Många människor som jobbar med
ett mål. Det gäller att göra dom delaktiga i det målet (…) Delegera, inte tro
att man kan göra allt själv (…)”
På frågan om hur AD upplever sig själv som professionell, svarar han med
det sist nämnda i den egna definitionen: ”(…) att delegera (…) sedan har jag
möjligen viss koll på vad som är en bra idé eller inte (…)”
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På frågan om förändring sedan 1970-talet i synen på professionalism eller
ett professionellt program, svarar AD på följande sätt, trots att han då inte
var med i programverksamhet:
”Ja, absolut, på 70-talet fanns det inget annat än SVT (…) kraven var helt enkelt mycket lägre (…) det var helt enkelt mycket mer pengar per minut. Det
var mycket längre tid på att planera, och det var inte lika mycket tid som
skulle fyllas i rutan. Det fanns bara en kanal” (Det sistnämnda är felaktigt,
AD avser antagligen i så fall 1960-talet i sitt svar).

Och fortsättningsvis:
”(…) jag tror att det finns vissa kvalitéter som krävs idag som kanske inte
krävdes då (…) vissa grejer har gått förlorade också (…) Det kanske är ett
större (…) mera långsiktigt engagemang i dom sakerna man gör. Jag tänkte
på hela det som var 68-rörelsens bas (…) att förändra samhället som idé (…)
så tar det ganska lång tid (…) Det går inte att sitta på ett rum, fem man, OK,
nu drainar vi lite här och tar fram ett sjysst koncept. Det finns det man kallar
kommersialisering av mediet. Nu tycker inte jag det har så mycket (med)
kommersialisering att göra. Det är snarare trender och visioner (…) Det finns
lite mer politikerförakt, som inte fanns då. Att förändra världen kräver ett annat tempo och ett annat sinnelag än det som idag krävs, på så sätt tror jag att
professionalismen har ändrat sig (…)”

Vad gäller utvecklingen de sista 5 åren säger AD att han tror att ”det är
kanske bara 10 % av dom totalt 100 från 70-talet som då har ändrats, men
det som har hänt dom sista 5 åren (…) har kanske gjort att ett professionellt
program idag (i) ännu större utsträckning än förut behöver vara lite mer speciellt (…)”
Projektledare AD visar en tilltro till utvecklingen, men förnekar att kommersialisering skulle ha med det att göra, och har också tidigare medgivit att
han själv är påverkad av amerikanska serier, som han ser som föredömen,
och som också påverkat honom i hans roll som medförfattare till en serie.
Analysen av etermedier och politik kan man bortse ifrån, eftersom den saknas, men kärnan i resonemanget är att 70-talet hade det långsiktiga tänkandet
som präglade programverksamhet som syftade till förändring, men det saknas nu, och det är ingen stor affär. Man kan ändå inte förändra världen i en
arbetsgrupp som tar fram ett koncept till en produktion. Det finns anledning
att tro att projektledare AD inte ändrat sin syn i grunden när han tre år senare
avancerat till biträdande programchef (se senare i detta kapitel), även om
positionsbyten kan ha en tendens att göra det.
Projektledare AE diskuterar professionalism som ett förhållningssätt både
till projektet under arbete och i sina arbetsrelationer: ”(…) man måste vara
professionell (…) man måste kunna få distans till det man gör, man får inte
blandas in rent personligen (…) om det blir dispyter (…) kan det vara
oproffsigt om man inte kan diskutera det på basnivå (…) speciellt sådana här
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stora filmer dom har mycket pengar, där alla har ett jättestort ansvar för det
man har åtagit sig för att utföra (…) det är viktigt med bra kommunikation i
teamarbete och (…) att man har raka rör och säger vad man tycker och tänker (…) om det är någon som utger sig för att vara en viss funktion och inte
klarar av det (...) Saken är den att vi känner varandra i branschen, man vet
vad folk kan och inte kan. Man ska välja en fotograf med en viss inriktning
eller som filmar på ett visst sätt. Alla filmar ju olika, så väljer man den, för
att han arbetar så eller så."
På frågan om hur AE upplever sig själv som professionell svarar AE
också i termer av förhållningssätt: ”Ja, jag tycker jag är rätt professionell,
(men) (…) jag kan ha svårt för att skilja på vad jag ska egentligen uppnå som
krav på att vara professionell. Jag tycker att jag ska utföra allt och kunna allt
(…) Jag vill kunna utläsa ur ett manus hur det här ser ut kanske lättare än
vad jag kan göra (…) Vad är det som inte är så filmiskt i det här. Vad är det
man egentligen ska ta bort. Det är svårt, tycker jag (…)”.
Sammanfattningsvis, projektledare AE använder begreppet professionalism som egenskaper, ställningstaganden, förhållningssätt, dels till projektet,
dels i arbetsrelationer, och menar att professionalism också gäller för andra
yrkesgrupper i ett team, t ex fotografer, där fotografer har sin egen stil, igenkännbar för folk i branschen. Att bättre läsa och visuellt ”översätta” manus
tycker AE är svårt i likhet med andra, som påpekat denna kritiska uppgift för
ett programprojekt som också är producentens ansvar, men inte bara producentens/ projektledarens utan också chefsnivåer över, regissörer, dramaturger, lektörer eller personer med sådana beteckningar i manusarbetet och
annan personal på manusavdelningar, fiktion-, dramaavdelningar, filmbolag
eller motsvarande. Man kan dock understryka att vad gäller bedömningar av
eller expertis på ”översättningen” av manus till visuell gestaltning så finns en
hel flora av sådana beteckningar, som ovan anges, där personer har detta till
uppgift, eller som en del av sin uppgift.
Projektledare AF hade nyligen börjat i yrket vid intervjutillfället och sade
att frågorna om professionalism var svåra att svara på, men ”det är väl att
kunna skapa så bra förutsättningar som möjligt för det här projektet som man
håller på med” och
”Jag är säkert ingen fullfjädrad professionell producent alltså, i och med
att jag inte har 100-årig erfarenhet (…)Med mer erfarenhet då har man ju
upplevt flera situationer och som återkommer, kanske så att man vet snabbbare hur man ska agera för att få ett bra resultat. (…) Det kommer att ställas större krav, ökade krav på att man ska effektivisera arbetet och göra lika
bra program, fast dom får kosta mindre, och att man måste se över hur man
producerar".
Projektledare AF menar emellertid att man kan vara professionell som
nybörjare också, dvs ha en viss talang och vissa egenskaper som gör att man
passar för yrket, ”men man är liksom inte fullfjädrad”.
396

Sammanfattningsvis, projektledare AF tror att professionalism kan vara
en grund att stå på, även som nybörjare kan man ha talang, vissa egenskaper,
kanske organisationsförmåga, men att man också uppnår ytterligare professionalism med ökad erfarenhet inom yrket.
På frågor om vad professionalism är svarar projektledare AG på följande
sätt: ”(…) Professionalism i mitt yrke, (…) det är naturligtvis att kunna göra
den här avvägningen mellan konstnärlighet och produktivitet, för att det är
ofta dom svåraste besluten, det är just det här att samtidigt tänka strikt rationellt och tänka känslomässigt, ihop på något sätt (…)”
AG kommer sedan in på en diskussion om ”production value” som har
just med denna avvägning att göra, dvs att man kan välja en dyrare inspelningslösning därför att det finns ett ”production value” i en viss miljö eller i
andra faktorer, t ex en särskild skådespelare eller i andra faktorer, som gör
att man inte alltid väljer de billigaste eller mest rationella lösningarna. På
frågan om hur AG skulle vilja beskriva sig själv som professionell blir svaret
följande: ”Ibland jätteprofessionell och ibland fullständig amatör, skulle jag
vilja säga.”
På frågorna om synen på ett professionellt program och professionalism
förändrats svarar AG generellt: ”Jag kan ju hålla med om att kommersiell
TV tyvärr har sänkt nivån vad gäller underhållningsprogram, för jag kan ju
hålla med om att ”Tutti frutti” och ”Sikta mot stjärnorna”, det är lite ’freak
show’ över dom alltså (…) Man har sänkt den etiska gränsen ganska betänkligt, så på så sätt har väl synen på ett professionellt program mer inriktats på
(tittarsiffror), (…) när det var monopol så var ju bara att göra vadsomhelst så
(tittade folk), Men då var det ju så, har jag hört berättas att, folk kunde gå in
och säga: Du, nu vill jag göra ett program om Guatemalas krokodiler. Ja, här
har du 1 miljon, åk till Guatemala, (...) och det kan man verkligen inte göra
nu. Och sedan tror jag, att nu är man mycket mer inriktad på att göra program till olika målgrupper (…)”
Projektledare AG beskriver professionalism som en avvägning mellan
konstnärlighet och produktivitet, beskriver begreppet ”production value” i
sådana typer av avvägningar, och anser, helt kort, att kommersiell TV bidragit till att sänka etiska gränser inom underhållning, samt att tittarsiffrors betydelse också idag räknas som en slags professionalism. Det kommer senare
att finnas fler liknande synpunkter på just en förändring av hur professionalism kan ha uppfattats.

Frågor kring professionalism, regional verksamhet
Regissör BH vid SVT Göteborg vidhåller att professionalism är viktigt och:
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”Det är dels att veta vad man själv gör (…) men det är ju också att känna till
villkoren och hur alla andra runtomkring i en filminspelning arbetar och
vilka krav man har rätt att ställa på dom.(...)
I: I vilken utsträckning skulle du vilja beskriva dig själv som professionell?
Förhoppningsvis 100 %-igt professionell, annars vet jag inte vad jag har i
branschen att göra, men (ohörbart) miljoner, och låter mig arbeta på det här
sättet om jag inte vore professionell, vilket är en grundförutsättning.”
På frågan om professionalism och ett professionellt program på 70-talet
och om förändring skett sedan dess svarar BH följande:
”(…) det var ju lättare då naturligtvis på många sätt och vis, därför att
man arbetade med svartvitt (…) så att på många sätt kan man säga att vi
prövade oss fram mera (...). Det var ju en ny bransch också (ohörbart), nytt
medium, så det är klart att man hela tiden lärde sig medan man arbetade i
väldigt stor utsträckning, men det berodde ju på att ingen kunde (ohörbart).
I: Professionalismen har alltså växt?
Oh ja, den har växt definitivt, och jag menar att tekniken har blivit mer och
mer avancerad och blivit svårare och svårare att handha (…)”
På frågan om det finns en förändring under 1990-talet svarar regissör BH:
”Nej, jag tycker inte att det är någon skillnad mellan 80- och 90-talet (…) det
har utvecklats en estetik, där man håller på med tekniken och (man) tycker att
det är roligt att leka med den, därför att den är oerhört avancerad med dataanimationer (…) (men) det finns många som bara vill gå tillbaka till ett ansikte i rutan och tycker att det räcker (…)”

Regissör BH är inte producent, däremot ensamförfattare till manus, och regissör. Det är därför inte underligt om hon också hänvisar till de yrkesgrupper hon arbetar med, och deras professionalism, och också till förändrade
visuella uttrycksformer, t ex dataanimationer. Regissör BH beskriver 1970talet som en tid där man lärde sig kontinuerligt i ett tämligen nytt medium,
och hänvisar också till organisationens förtroende för hennes förmåga att
göra serier eller produktioner av anförtrodda medel (i likhet med AB).
Producent CI vid SVT Malmös Dramaavdelning svarar på detta sätt på
frågan om vad professionalism är:
”Ja, det är viktigt (…)för att kunna producera dom här tunga dramaproduktionerna, så tror jag det är (…) ganska bra om man har jobbat på olika funktioner, det är en stor organisation (…) Sedan är det ett tufft jobb. Sedan tror
jag att man måste ha lite förståelse för människor (…) det är en väldigt stor
bit att iaktta hur personalen mår (…) har man som vi nu varit i filminspel-
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ning, så kommer ju svackor i olika faser för dom olika personerna. Det är ju
en del, tycker jag, i producentens roller (att) se till så att dom kommer över
dem.”

Producent CI var inte anställd i programverksamhet under 1970-talet, däremot under 1980-talet, men har några idéer om förändringar de senaste åren:
”(…) dramaproduktion (…) det är då (ohörbart) ungefär samma stil, tycker
jag, det har inte förändrats så mycket som övriga program”.

Producent CI nämner roller för producentens som arbetsledande i ett team
som exempel på roller som man bör ha ett professionellt förhållningssätt i,
och att det är funktionellt att ha arbetat i funktioner ”below the line”. CI tror
att drama genomgått mindre förändringar vad gäller professionalism och
synen på ett professionellt program än andra genrer.

Frågor kring professionalism, kommersiella villkor
T f fiktionchef DJ på TV 4 beskriver professionalismen på följande sätt:
”Det är oerhört viktigt vad det är (…) En stor del av mitt jobb handlar om
manuskript, och att läsa, bedöma manuskript och manusredogörelser, så är
den professionella kunskapen kring berättartekniska frågor naturligtvis oerhört central. Sedan finns det därutöver kunskaper som har mera (med) bred
erfarenhet som grund, insikter i produktion är också viktigt för den här typen
av jobb som jag gör. Men A och O för det som jag gör nu, det är (…) kunskaper, insikter, erfarenheter, inte minst i berättartekniska spörsmål.
På frågan om sin egen professionalism svarar DJ helt kort: ”Ja, jag skulle
nog betrakta mig som väldigt professionell, väldigt mycket i kraft av min
oerhörda ålder, 48 år, och jag har jobbat i branschen 20 år slarvigt räknat
(…)”
På frågan om synen på professionalism och ett professionellt program förändrats sedan 70-talet svarar DJ så här:
”Både ja och nej (…) Ja, på det viset att jag uppfattar som att det är ofta
mycket större programkonkurrens idag. Utbudet är mycket större och samtliga kanaler oavsett om det är (en) public service-kanal eller om det är kommersiella kanaler (som) har ett mycket aktivare förhållningssätt till sin
publik. Programkonkurrensen är därigenom, tror jag, oerhört mycket större
och det gör naturligtvis också att dom som gör programmen eller hittar på
programmen, planerar programmen, måste stå på tårna lite mera (…) än vad
man behövde göra i en mindre konkurrensutsatt situation. Så att konkurrensen leder nog till högre krav. Sedan är det naturligtvis så att utvecklingen berättartekniskt, programmakarmässigt, har ju lett till att program idag i många
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avseenden är mycket mera raffinerade, uttänkta i sina detaljer än vad som
kanske var fallet på 70-talet. Å andra sidan är det en massa andra aspekter på
programproduktion som naturligtvis var starkare på 70-talet än (…) idag (…)
Den politiska atmosfären på 70-talet var ju sådan att man värderade programinnehåll och programinriktning på ett mycket mera samhällspolitiskt
sätt än vad man gör idag. På 70-talet var det ju mycket mer den sociala eller
politiska relevansen utav ett program eller en programserie (som var) en
fråga, (mer) än vad det är idag. Idag är det mera underhållningsaspekten
(som) är starkare, kraven är väl högre i vissa avseenden (…)”

Vad gäller samma fråga, med tidsperspektivet kortat till de sista fem åren
(dvs 1990-talets slut), svarar DJ: ”Ja, det här med konkurrensen tycker jag
gäller även i det korta perspektivet, för att det har hänt ganska mycket faktiskt, också de sista 5 åren. Programledningarna på olika kanaler och programmakare tvingas till en jämförelse med varandra på ett, tycker jag, tydligare sätt. Det finns en mycket hårdare jakt på bra programformat, på höga
tittarsiffror i ett mycket större utbud.”
DJ instämmer i att det är just på fiktionssidan som en förändring inträffat:
”(…) det har ju exploderat idag och det hänger också samman med, tror jag,
att dom olika kanalerna har värderat fiktionsmaterial, som väldigt viktigt
programmaterial i sina respektive kanaler (…) TV 3 hade, liksom TV 4 (…)
för ett visst antal år sedan inte den ekonomiska grund som krävs för att bära
kostnaden för en sådan stor dramaproduktion (…)”

Hur skall man tolka det sista yttrandet, att de kommersiella kanalerna tjänat
pengar under 1990-talet och hade råd med stora satsningar? Men varför då
så mycket och så billigt som möjligt så att man förändrar produktionsvillkoren för en hel genre? Sammanfattningsvis, t f fiktionchef DJ hänvisar till sin
egen erfarenhet, kunskaper etc i bedömningen av sin egen professionalism,
och hänvisar, också liksom en del andra oavsett organisatorisk kontext, till
manusbedömningen vad gäller fiktion. I likhet med projektledare AD tar han
upp samhälls- och politiskt engagemang också i programverksamhet som ett
exempel på förändring, då han själv var i branschen åtminstone i det begynnande 80-talet, men till skillnad från producent CI tror han att just fiktion
förändrats mer under 1990-talets slut än andra genrer. Det är antagligen så
att i dessa båda bedömningar så är syftningen på typ av fiktion olika, standard- eller kvalitetsdrama (CI) och kontinuerlig populärfiktion (DJ). DJ avser de snabbproducerade, kontinuerliga populärfiktionsseriernas allt större
(an)del av ett totalt utbud, än tidigare varit fallet. Var man är positionerad,
inom public service eller i kommersiell television, kan alltså ha betydelse för
det svar man ger.
(Exekutive) producenten EK hade varit aktiv sedan 1980-talet vid sidan
av sin (arbetsledande) funktion i tidningsbranschen och gav svar med hänvisning till Sveriges Television, men svarar helt kort på frågan om vad pro-
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fessionalism är i yrket: ”Professionalism inom det här yrket är lagarbete och
hantverk, det är vad som behövs”.
På frågan om hur EK skulle vilja beskriva sig själv som professionell svarar EK på följande sätt: ”Min brist, den är ju på den tekniska sidan. Jag har
på ganska kort tid tvingats lära mig hur man insertar på digital-Beta (…) Jag
måste (nämligen) veta vad folk sysslar med, för att kunna snacka med dom.
Så får man inte respekt om man inte vet hur det går till runt omkring en
(…)”
Vad gäller frågan om synen på professionalism och ett professionellt program hade EK i likhet med AD, inte varit i programverksamhet under 1970talet, men hade, liksom DJ, erfarenhet av samarbeten med Sveriges Television under 1980-talet, även ganska tidigt:
”(…) Jag har en känsla av att det (SVT) var en skyddad verkstad på den tiden
och självgodheten var lite mer oomdiskuterad. Det fanns bara en sak och därför var man bäst. Det var ingen annan som kunde bevisa motsatsen. Jag har
en känsla av att professionaliteten har ju tvingats upp i nivå på grund av att
det finns fler konkurrenter. Konkurrensen har ju ökat och antalet professionellt verksamma människor har ju ökat, vilket också sätter press på dom som
harvar på i samma hjulspår. Det dyker upp nya, unga, som har andra idéer
och som har jobbat under andra produktionsformer, tror jag.”

Vad gäller samma fråga, men nu avseende 1990-talets sista fem år, svarar
EK så här:
”(…) Det som har förändrats är ju att hela branschen har ju gått mot snävare
budgetramar, eftersom konkurrensen har ökat. Få avkastning för sina program och så där, det innebär att man konkurrerar med låga priser och det påverkar i förlängningen inte professionaliteten, men det (…) (gäller att) försöka vara professionell med mindre pengar. Det tror jag är genomgående i
hela branschen, alla kanaler, alla produktionsbolag, att numera konkurrerar
man med priset på varan (…) Det var mera på Åke Falck’s tid så var det guld
och rosor som gällde, då fanns inte många begränsningar när det gällde budget. Nu för att ett produktionsbolag ska sälja in ett programförslag, måste det
vara extremt marknadsanpassat rent prismässigt.”

Sammanfattningsvis, (exekutive) producenten EK hänvisar också till implementeringen av teknisk, digital utrustning i TV-produktion av populärfiktion, och också att det är producentens ansvar att vara insatt i hur den fungerar (jämför svar från t ex AD, AF). EK hänvisar också till konkurrens och
ekonomiska konsekvenser av den, att budgeten begränsas ytterligare när man
tävlar om uppdrag från kanalerna. Det är annars mest konkurrens mellan
kanaler som uppmärksammas, men parallellt finns ju också en konkurrens
mellan produktionsbolag.
Producent FL, också på ett produktionsbolag, beskriver professionalism
på följande sätt:
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”Det är jätteviktigt, oftast bygger det på en kombination av begåvning och erfarenhet (…) och att man då kanske kan sätta ihop begåvning och erfarenhet.
Det kanske inte alltid finns samma människor vid ett och samma tillfälle. Det
kan vara kul att sätta ihop unga begåvade hjärnor med en äldre, erfaren. Det
kan mynna ut i bra saker, sådant är kul”.

På frågan om hur FL skulle vilja beskriva sig själv som professionell svarar
FL så här, och relaterar därmed till arbetsrelation: ”Jag har bra hand med
människor. Jag har en (ohörbart) för vilka människor som passar ihop i en
produktion (…) Jag gillar att jobba ihop med folk, jag gillar att dom presterar bra saker och mår bra när dom gör det”.
På frågan om synen på professionalism och ett professionellt program har
förändrats sedan 1970-talet svarar FL: "Ja, det anser jag (...) framförallt till
formen och sedan inte så mycket till innehåll (…) och det här med tittarmätningar som har blivit allt viktigare ”.
Och på samma fråga, men avseende 1990-talet, svarar FL: ”Ja, absolut,
och framförallt (…) att det har dykt upp ett antal kommersiella kanaler och
en tävling om tittarsiffror (…) att bra program drar tittare, vilket man kanske
inte sa förut (…) Man kanske inte tyckte det var professionellt att ’Hylands
Hörna’ drog fruktansvärt mycket tittare. Det uppfattades kanske inte som ett
professionellt program, men om man pratar om ”Hylands Hörna” idag, så
tycker man det var ett otroligt professionellt program”.
Producent FL ser professionalismen i ljuset av att hon i rollen som arbetsledare är med om att komponera ihop arbetsgrupper, dvs team i produktionen, och hänvisar också till sin egen roll i teamet. Tittarmätningar och konkurrens är den sista tidens stora förändringar och idag kan det anses professionellt att göra program som drar tittare.

Förändring inom Sveriges Television, Drama,
Stockholm
De tolv producenterna fick också frågor om möjligheten att förändra genom
programverksamheten, om de kunde nämna en produktion som i något avseende orsakat förändring, samt om det fanns en avdelningspolicy, skriver eller
oskriven, formell eller informell, som hade ett sådant syfte. De ombads
också att skatta sin egen makt att påverka eller förändra, som mycket stor,
ganska stor, bidragande eller försumbar. De sju projektledarna på SVT
Drama i Stockholm uppsöktes på nytt med dessa frågor, och också med frågor som handlade om omorganisationen, de övriga tillfrågades vid ett och
samma intervjutillfälle våren 1999. Följande intervjusvar är således alla från
våren 1999.
Projektledare AA beskriver den nya organisationen som SVT hade genomgått med formell start 1996-01-01, som en organisation med flera fri402

hetsgrader, och SVT Drama blev också en egen region vid sidan av Region
Nyheter & Sport och Region Stockholm i Stockholm (den gamla Kanal 1),
där båda dessa innefattade en mängd genrer och avdelningar. Men Region
Drama beskrivs också av flera projektledare som en avdelning som fick fler
yrkesgrupper knutna till sig (AC, AF). Man hade redan tidigare sådana medarbetare för just drama, men nu hade dessa blivit fler. Vad gäller andra genrer delade man t ex tekniker med andra genom SVT Productions, som också
hade möjlighet att gå ut ”på sta’n” dvs arbeta också åt kommersiella kanaler
och produktionsbolag. Projektledare AA ansåg detta vara i princip fel. AA
ansåg däremot att det var bra att man kunde ”inteckna” t ex tekniska investeringar, och ger ett exempel på ett inköp: ”Vi har köpt 4 AVIDer och tecknat
in dom (från) budget 1 år framåt i tiden, utan att ha dom pengarna, utan att
exakt veta, och den friheten skulle vi aldrig kunna ha haft om vi hade varit
bunden till organisationen som en underavdelning till linjeorganisationen, till
TV-chefen, då måste beslutet behandlas i direktion”.
På frågan om AA kunde nämna eller beskriva någon situation där ett av
honom producerat program eller programserie hade orsakat eller bidragit till
förändring, svarar AA på följande sätt: ”Jag har ju medverkat i, gjort en del
debattprogram som har förorsakat rätt så omfattande diskussioner i pressen i
varje fall, och massmedia överhuvudtaget på flera plan (…) Jag tycker Nöjesmaskinen var en sådan produktion. Jag var inte projektledare för det, men
jag var i alla fall formgivare för det. Förändringen där var ju att vi band
svenska folket på fredagskvällarna, så att dom slutade gå på bio och höjde
CD-försäljningen i Sverige på dom artister som vi hade med till 1000 % (…)
Efter första och tredje programmet hade vi haft några amerikanska artister
med, och då ringer det amerikanska skivbolaget till Europa och frågar: ’Hej,
vad i helvete händer däruppe i norr, i Sverige, vi säljer skivor som fan’, och
plötsligt kunde vi få praktiskt taget vilka artister som helst, inklusive Barbara
Streisand.”
AA nämner också ett annat exempel: ”(…) Vi gjorde en barnserie, och
där vid ett tillfälle hade vi (…) plogbillrörelsen med. Och uppmanade till
civil olydnad, och det fick stort utrymme i massmedia på ett positivt sätt,
eftersom det inte låg på pamflett-planet. (…) Programmet var inte gjort som
en brandfackla, utan det var bara egentligen en uppmaning till ett humant
tänkande. Och det var ett väldigt bra sätt att göra det (på), att inte gå ut och
revolutionera, utan sitta och föra ett samtal (med en representant för rörelsen) (…) Det var inget debattprogram. Det var ett program för barn. Det
hette ’På direkten’, där barn fick ringa in och få frågeställningar klarlagda av
en expertpanel, och den ena frågeställningen alltså (…) (var) varför är det
krig i världen (…)”
Men AA reflekterar också över dramatikerns Lars Noréns pjäser: ”(…)
Jag vet inte hur ’Personkrets (3:1)’ funkar på allmänheten. Jag menar, jag
kan föreställa mig att Lars Noréns pjäser på ett eller annat sätt skakar om
människor (…) Vi har ju haft, på ’Hades’ hade vi otroligt höga tittarsiffror,
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på ’Personkrets’ hade vi otroligt låga tittarsiffror (…) Vi hade 7 % på första
eller andra sändningen (av ’Hades’), vilket är, menar jag, ett bra resultat på
en så lång pjäs, en kväll, eller som i det här fallet en lördagseftermiddag (…)
’Personkrets’ hade mycket dåliga tittarsiffror (…) Jag tro det var 1,5 % när
vi började, och efter’ Aktuellt’, så var det 0,7 % eller någonting sådant, vilket knappast kan räknas som en mätbar siffra.”
AA menar emellertid att det är svårt att uppfatta ’impact’ av produktionerna. Reaktionerna kan ses i t ex pressen och i tittarsiffror, och det är ju
sådana exempel som AA också ger: ”(…) Jag kan se i andra massmedier, i
tidningar, att det här har reflekterats (…) och då blir min uppfattning, utan
att den behöver vara sann, att många människor tagit del av problematiken.
Det är många gånger en turbulens i pressen, som inte är någonting som angår
gemene man (…) Det är det sorgliga med jobbet, att jag inte kan ha någon
uppfattning om vad är det man har fått ut av det här. Vad är det man har
träffats av. Vad är det man tycker om, vad är det man tycker illa om. Det vet
ju inte jag hur man har uppfattat pjäsen (…)”
På frågan om vilken möjlighet som finns i sin helhet att förändra på avdelningen, i det här fallet Region Drama i Stockholm svarar AA: ”(…) I alla
fall känns det som att det håller på att laddas upp för en förändring och då
handlar det (om) både organisationsmässigt och metodmässigt, hur vi ska
jobba (…) Det här bygget (SVT, min anm)(…) Det finns en maximal tröghet
och också rädsla för förändring, som har varit formidabel (…) Vi är förändringsbenägna just nu här. Vi tror på en teknikutveckling och ligger långt
framme (…) Men det räcker inte, vi måste hitta andra sätt att göra program,
vi måste hitta andra programtyper, vi måste hitta andra typer av pjäser (…)”
Vad gäller avsikt, intention o s v att förändra på avdelningen svarar AA
följande: ”Nej, det finns det inte (…) Vi har i projektledargruppen totalt
divergerande uppfattningar om vi ska syssla med sådan verksamhet eller
inte. Det finns ju dom som tycker att vi ska göra dom typer av produktioner
som vi gör idag, resten får väl andra hålla på med i källare ’på sta’n’ . Jag
kan inte ha det synsättet (…)”.
AA säger sig inte veta hur stor makt att förändra, som han själv anser sig
ha. I svaret ovan kan man se att de mediediskussioner som man hade på
europeisk (t ex genom EU, se t ex Findahl 1999) och nationell nivå, om public service ska producera enbart ”smala” program och överlåta till kommersiell TV att producera resten, eller om public service ska producera allt,
också har sin motsvarighet i diskussioner på avdelningsnivå, och i princip är
det inget som hindrar att man ”populariserar” sitt utbud i en viss riktning
även om man har en del ”pliktproduktioner”, men också att det finns en hållning hos vissa ’public servicemedarbetare’ att ”hålla emot”.
Nästa projektledare, som var specialiserad på underhållning och situationskomedier, projektledare AB svarar på följande sätt om han kan nämna
någon situation där ett program eller en serie medverkat eller bidragit till
förändring.: ”Nej, den respons som jag möjligen har det är att det är en väl404

digt massa människor som tycker att det är roligt och underhållande det som
jag gör, men jag kan ju inte med bästa vilja i världen påstå att jag har påverkat samhället på något sätt, eller att jag har påverkat människorna så att det
har hänt något hos människorna med mina program (…) Jag jobbar ju inte
alls med den sortens program”.
AB menar emellertid att det finns drama som kan påverka: ”(…) och inte
minst ungdomar, som är ganska lättpåverkade. Det finns säkert väldigt
många ungdomar som blir påverkade av dom där såpaserierna som går.(…)
Jag tycker inte att vi i första hand är ute efter att påverka. Jag tycker att vårt
uppdrag är i första hand att underhålla, men dels (…) i bästa fall beröra
människorna”
Vad gäller frågan om uttalad avsikt, intention eller policy som syftar till
förändring svarar AB: ”Inte till förändring, kanske (…) jag tror inte att det
finns en sådan avsikt att förändra samhället, däremot vårt uppdrag är ju att
spegla nutid och påminna om dåtid, möjligen (…)”
AB nämner sedan en produktion från ett regionalt distrikt: ”(…) Vi gjorde
ju inte ’Hammarkullen’, men det är ett bra exempel på en dramaproduktion
som skildrar nutid och som både berör och faktiskt också skapar lite debatt
(…)”
AB säger sig ju inte ha någon möjlighet att förändra samhället, men medger att han har möjlighet att bidra i programverksamheten, att lyfta fram
områden, ämnen o s v.
Projektledare AC, som huvudsakligen berättade om, dels en ungdomsserie, dels opera- och dansföreställningar, svarar på följande sätt vad gäller
exempel på en situation, där hennes produktion kan ha medverkat till eller
orsakat förändring:
”Ja, men det där ser jag ju alltid, att man gör företeelser kända för en allmänhet, och det är ju en förändring. Jag tror inte att Cullberg-baletten, som jobbar
här nu, att dom hade varit den stora Cullberg-baletten om inte vi hade gjort
flera produktioner med dom. Jag tror att det är en väsentlig förändring för
dom att vi faktiskt har gjort detta. Så är det också med många artister och
verk, som vi gör. Vi ska ju spegla och lyfta fram, det är ju public servicebegreppet, vilket jag tycker att vi gör alldeles för lite numera. Spegla en kulturell verklighet, och lyfta fram den (…)”

AC tar också upp en annan aspekt: ”(…) Om vi kör operan ”Staden” i television, vilket vi gjorde i höstas (…) då är det ju inte bara jag själv som lär
mig verket ’Staden’, det är ju väsentligt för framtiden (…) att dom får en
verkskunskap också, för att inte tala om hur mycket jag har lärt mig av att se
’Stormen’ i television (…) du läser en text, men du förstår den ofta inte (…)
om den är gestaltad så får du ju någonting väsentligt i dig både av kunskap
och kanske av lärdom för livet (…) så att det är klart att i sina bästa stunder
så förändrar det här väldigt mycket för många”.
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Vad anser AC att det finns för möjlighet på avdelningen att förändra:
”(…) Jag tror att min avdelning kan förändra väldigt mycket (…) vi kanske
inte förändrar så mycket som vi skulle kunna (…) man kan (…) vara mera
polariserad, man kan vara både väldigt bred och väldigt smal i en högre grad,
sådana förändringar tror jag att man kan genomföra om man vill (…) Det
finns ju en organisationsplan, organisationsmål, som syftar till förändring,
det gör det ju alltså. (Som) syftar till att organisationen ständigt ska förändras, utifrån (paus) omvärldens krav och önskemål och för att ständigt förbättras (…)”
AC syftar på det mål- och visionsdokument, som AD också kommer att
nämna, för dramaavdelningen i Stockholm. På frågan om den egna makten
att förändra svarar AC följande: ”Jag tror att om … jag vill förändra någonting, så tror jag att jag har ganska stor möjlighet att åtminstone diskutera det
(…)”
Biträdande programchef AD (som var projektledare 1996) svarar på följande sätt vid uppföljningsintervjun 24/2 1999 om han kunde nämna eller
beskriva någon situation där hans produktion orsakat eller medverkat till
förändring. Han hänvisar då till att han inte längre är i direkt programverksamhet utan har en mer övergripande funktion:
”(…) om vi fortsätter den här diskussionen och ser det som SVT Dramas
program (…) är viktigt för att folk ska i bästa fall kunna se den tillvaro dom
lever i på ett annat sätt, öppna ögonen och se det på ett nytt sätt. Ett exempel
är ’Den tatuerade änkan’ (TV-film av Lars Molin), som många tycker om.
Jag tror kanske att vi här på Drama i Stockholm via den och via andra program ger alla en hjälte att identifiera sig med, vilket jag menar är ett sätt.
Underhållningen kan faktiskt förändra andra strömningar i samhället. Det
skulle ju vara tråkigt om det bara var unga, snygga tjejer i huvudrollerna (…)
vilket är lätt att det blir på bio och i viss mån även i TV, när man är tvungen
att jobba i ett kommersiellt klimat, därför att det är ofta dom köpstarka grupperna man vill nå, då är det ju lättare att sälja med snygga tjejer (…) Man
kan säga att Lars Noréns ’Personkrets’ är ett annat exempel, där jag tycker vi
har fyllt en funktion (…) (att visa dramatik) som ger röst åt utslagna människor vilket aldrig, vilket inte har gjorts sedan tidigt 70-tal. Det känns viktigt
(…) Utgångspunkten är ju inte att förändra, det är inte vårt syfte här, men vi
vill berätta bra och starka, engagerande historier. När vi är som bäst, tycker
jag (att) vi även kan ändra vissa attityder mot vissa människor. ’S:t Mikael’,
är en läkar- eller sjukhusserie, som vi har gjort. Ett av skälen till att vi har
gjort det var bl a att det kändes intressant att visa på hur jävla illa det är ställt
med resurser inom vården (...)
I: Du menar att man kan åskådliggöra samhällsproblem via drama?
Absolut, det är då drama är som bäst (…)”
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På frågan om möjligheten att förändra på avdelningen i sin helhet svarar AD
följande:
”Den är ju skrämmande stor. Ibland är det lätt att glömma vilket inflytande
bra dramatik kan ha (…) Vi är just det som är det starka med public service,
vi visar samhället från många sidor, rent underhållande eller rent provokativt
eller satir (…)”

På frågan om det finns någon uttalad eller outtalade avsikt, intention eller
policy svarar AD så här: ”(…) vi har en vision att en del av vårt utbud ska
belysa delar av samhället, eller människor i samhället som kanske inte
kommer till tals annars (…) Jag säger inte att den tar så stort utrymme, men
den finns (…) Alltså vi har här på Drama något som vi kallar för mål- och
visionsdokument, som ständigt ska vara under förnyelse. Där finns t ex också
det att vi (ska…) försöka göra kanske program som riktar sig till unga,
vuxna i större utsträckning än vad vi gör idag (…) SVT tappar väldigt mycket av den publiken till andra kanaler (…)”
AD beskriver alltså ett målgruppstänkande också inom public service. På
en fråga om det finns målsiffror för de enskilda produktionerna svarar AD:
”Ja, alla. Vi gör väldigt tydliga projektöverenskommelser mellan någon av
oss tre, alltså programchef och projektledare, där man sätter upp mål. Det är
ju i olika grad man uppfyller dom målen. Och det är både storlek och till
vilken del av publiken (…) (t ex) kvinnopubliken, som berättar om kvinnor
med möjligen ett kvinnligt berättande, vad det nu är (…) ’Längtans blå
blomma’ var ett exempel (…) det fanns en uttalad ambition att göra en produktion med en kvinnlig huvudroll, om kärlek och kärlekens villkor, vilket
möjligen fördomsfullt, men ofta, har en större dragningskraft på kvinnor än
på män. Den gick mot ’Trafikmagasinet’, som ett litet kuriosa.”
I ovanstående svar finns ett exempel på hur public service-TV kan ha en
tendens att motarbeta sig själv. Flera projektledare eller liknande nämner
50 %:s målet för hur många tittare man ska sträva efter att nå, men om man
lägger den dåtida publikmagneten ’Trafikmagasinet’ mot en kostsam dramaproduktion har man konkurrerat med sig själv. Denna dramaserie nådde
emellertid ändå höga tittarsiffror, ”som ’Rederiet’”.
På frågan om AD:s egen makt att förändra blir svaret ambivalent. Han
tycker att den möjligheten är ”bidragande (…) eftersom jag är kluven över
hur mycket vi faktiskt kan förändra med den produkt vi levererar (…) Däremot har jag ju mycket makt över vårt utbud, men det är fortfarande ett frågetecken huruvida det förändrar i övrigt (…)”
Projektledare AE var vikarie 1996, hade slutat och arbetat i annan projektverksamhet och i samband med film, men var tillbaka på Sveriges Television vid intervjutillfället våren 1999 och arbetade på en dramaserie för
barn i förskoleåldern, ’Barnens detektivbyrå’.
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På frågan om den egna makten att förändra svarar emellertid AE bland alternativ från ”mycket stor” till ”försumbar” att den är ”ganska stor”. AE
beskriver ansvarsfördelningen över innehållsbeskrivningen (i serien) på följande sätt: ” (…) man kan förhindra att det går i en viss riktning (…) för det
är en manusförfattare och en regissör som utformar innehållet (...) sedan är
det upp till min producent att tycka att det verkligen måste ändras. Jag kan
inte tvinga fram en förändring (…) Hon har en s k ’final cut’ (…) om hon
anser att det inte håller måttet, så kan hon gå in och ändra eller tycka att det
ska klippas om (…)”
Projektledare AF hade börjat tämligen nyligen vid intervjutillfället 1996,
blivit fast anställd, och hade vid intervjutillfället 8/4 1999 varit anställd i
drygt 3 år på Region Drama vid Sveriges Television i Stockholm. Region
Drama flyttade till nya lokaler i Värtahamnen i augusti 1998, men hade även
1996 suttit i egna lokaler skilda från Sveriges Televisions programavdelningar i övrigt. AF hade tagit över som projektledare för ”Rederiet” under
1997, och hade vid uppföljningsintervjun i april 1999 slutat med serien sedan 2 månader. AF: s nuvarande uppgift var följande: ”(…) idag jobbar jag
med att utveckla en ny TV-serie. Idag arbetar jag med idéer som ska bli
någonting (…)”
På frågan om AF kan nämna eller beskriva en situation som medverkat eller bidragit till förändring svarar AF följande: ”(…) Jag är väldigt intresserad
av dramatik för unga (…) Jag vet ju att ’Bert’-serien blev väl mottagen (…)
sedan har jag ju också gjort en publikundersökning på ’Rederiets’ publik,
och den fick ju ett fantastiskt gensvar alltså, det finns ett väldigt engagemang
(…) alla är ju ’Rederiet’-fans så att säga.”
Det finns emellertid ingen möjlighet att ta del av undersökningen, och,
som så ofta, så hänvisar man till sina egna undersökningar som ett hemligt
material, som man inte vill delge forskning. Vilken motivation fanns då för
att göra undersökningen: ”(…)Man kan säga att det var ett sätt att försöka få
reda på vad det är i ’Rederiet’ som publiken tycker om. Man kan säga att till
största delen så fick vi väl saker bekräftade (…) det var ju inte så att vi ville
förändra saker, utan det var mer att man ville veta lite om dom som tittar på
’Rederiet’”.
På frågan om vilken möjlighet som fanns i sin helhet på avdelningen att
förändra svarar AF följande: ”Jag tycker nog att det finns möjlighet till inflytande på min avdelning (…) För min del som projektledare så blir det väl en
form av överläggningar om mina produktioner i form av programidéer och
som det som jag håller på med nu blir någonting som jag själv har velat och
som också ledningen är överens om att det är någonting som är väldigt bra
för oss att jobba med.”
Också AF bekräftar att det finns en nedskriven policy på avdelningen: ”Vi
har ett visionsdokument på Drama (…) Dels så finns det ju programmålen
som är Sveriges Televisions i sin helhet, men sedan har ju också Dramas
ledning i samarbete med projektledare tagit fram ett mål- och visionsdoku408

ment som alla anställda har fått, som tanken ska vara (att det är) ett föränderligt dokument”.
AF fortsätter: ”SVT:s grundsyn är att det är publiken som är uppdragsgivare, alltså det är dom som vi ytterst ska känna ansvar för, och välja program
för ifrån deras tycke och smak, och att vi ska erbjuda program inom olika
genrer för olika åldrar och olika intresseriktningar och att publiken ska
kunna hitta dramaproduktioner som dom finner värdefulla och underhållande. Och att det inte är störst total publik, som alltid är det viktigaste (…)
Tanken är ju också att det här ska diskuteras ute i projekten och på avdelningarna för delaktighet i dramas verksamhet.”
Vad gäller AF:s makt att förändra, mycket stor, ganska stor, bidragande
eller försumbar svarar AF att den är ”(…)ganska stor (…) Ja, det har med
mitt mandat att göra i projekten (…) en stor frihet att lägga upp arbetet. Man
får ett uppdrag både i projekt och det som jag håller på med nu, att ta fram
en serie.”
Också AF medger att hon har en roll i utvecklingsprocessen även om hon
inte har någon författarfunktion: ”(…) här har projektledaren ett stort ansvar
i att vara med, även färdiga manus måste ju bearbetas, av regissörer och
projektledaren har ett stort ansvar att se till att det blir det bästa möjliga.”
Projektledare AG hade varit projektledare för ”Rederiet” vid intervjutillfället våren 1996, och hade övergått till SVT Nöje, där han blev fast anställd
hösten 1997. Men i januari 1998 hade AG övergått till en tjänst som programchef på ett större produktionsbolag. AG beskriver sin tämligen nya roll
vid intervjutillfället 14/4 1999 (anställd drygt 14 månader) på följande sätt:
”(…) på sätt och vis har jag mera övergripande ansvar för ett företag nu,
vad gäller utveckling av idéer, och det här med införsäljning av idéer det
finns inte riktigt på en sändande kanal, där man faktiskt får ett uppdrag. Gör
ett underhållningsprogram, gör ett dramaprojekt, sedan utifrån det hittar man
på det man ska göra , så att säga. Här är själva införsäljningen en väldigt stor
del. (…)
I: Betyder införsäljning då att man presenterar idéerna för kanalerna?
Ja, det gör det, och det idéer i olika stadier. Det kan vara allt från att man har
en synopsisidé, nästan bara en rubrik, till att man kommer med ett fullständigt färdigt programförslag, där man har programledare och körscheman
klara i stort sett. Det är lite olika nivåer.
I: Och idéerna, dom kommer från det egna företagens producenter?
Ja, det är blandat, det kommer dels på den vägen, dels kommer det från färdiga utländska TV-format (…) Man mutar in, så att säga, utländska TVformat och skaffar sig rätten, det är ju en ’rättighetsmarknad’ också.”
409

AG beskriver också ägandeförhållanden på det produktionsbolag som han
jobbar på, Meter Film & Produktion ingår i den större koncernen Metronom,
som i sin tur ägdes, vid intervjutillfället, till 35 % av holländska Endemol,
och också norska koncernen Schibstedt var delägare. Två privatpersoner,
som startade Metronom från början, var minoritetsägare.
På frågan om AG kan nämna en situation eller ett konkret exempel, där
hans produktion medverkat eller bidragit till förändring ger han exempel från
sin tid på ”Rederiet”. Det han beskriver är en introduktion av ett homosexuellt förhållande, där man visade kärleksparet i bild. Han beskriver också att
detta hamnade på kvällstidningarnas löpsedlar, samt att det kom brev från
tittare som reagerade negativt på denna situation och inte sade sig följa serien mer:
”(…) och det var ett steg i någon form av debatt i alla fall, trots att det handlar om något så banalt som en såpopera, så blev det diskussion kring det.”

På frågan om vilken möjlighet det fanns på avdelningen/bolaget att förändra
svarar AG följande: ”Möjligheten att förändra är ju enormt stor. Det finns ju
sån’t fokus. Det är faktiskt alla människor som har jobb i medier, (dom) har
ju givetvis otroligt större möjlighet att förändra än vad andra människor har
(…)”
Och på frågan om det fanns någon särskild avsikt, intention eller policy
som syftade till förändring svarar AG med exempel från SVT:s Dramaavdelning, som han lämnat, dvs att det fanns ett visionsdokument tidigare, som
var utfärdat av Sam Nilsson. Flera projektledare har ovan beskrivit det måloch visionsdokument som man hade 1999 (AC, AD, AF). Vad gäller frågan
om sin egen makt att förändra, mycket stor, ganska stor, bidragande eller
försumbar:
”Bidragande (…) Dom produktioner som jag och Meter producerar är, bidrar
ju till att förändra på något sätt (…)”

Förändring vid SVT Göteborg och Malmö
Regissör BH svarar på följande sätt om sin möjlighet att förändra genom sin
programverksamhet: ”Ja, det är ju svårt att säga. Jag hade ju en stor skolserie
i mitten på 70-talet som hette ’Lära för livet’ som förorsakade en (ohörbart)
debatt, men skolan blev väl inte bättre av den (…) Jag minns att jag debatterade med Olof Palme i något TV-program, men jag tror inte att det blev någon förändring (…)”
Regissör BH tror att möjligheten att förändra idag är liten därför att ”idag
är människor så blasé inför TV-mediet (och) jag tror inte att man kan förändra någonting genom ett TV-program (…)”
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Man kan således orsaka debatt, men inte förändra, enligt BH. På frågan
om det finns någon avsikt, intention eller policy, som syftar till förändring,
svarar BH: ”Ja, en målsättning är väl att vi ska skildra nutiden och, ja, helt
enkelt, inte mer än så”.
På frågan om egen makt att förändra, mycket stor, ganska stor, bidragande
eller försumbar, svarar BH: ”Ja, om du menar min roll som avsändare, så är
den mycket stor naturligtvis, men så handlar det ju om det allmänna samhällsklimat som det hamnar i, och där har väl TV trivialiserats oerhört mycket från, kan man säga, 70-talet, när alla människor såg samma program (…)
(man) talade om folkstorm förr i världen, det tror jag inte man kan åstadkomma idag (…) på 70-talet betydde televisionen oerhört mycket, det var
nästan som att stå i predikstolen på något sätt (…) då blev man ju anmäld
till Radionämnden om någon dog eller blev sjuk i ett TV-program, oerhört
känsligt, idag ser man det inte (…)”
Regissör BH säger sig ha blivit anmäld till Radionämnden ”många gånger
(…) men jag har aldrig blivit fälld”, och att det ofta har varit frågan om moralismer med avseende på rollkaraktärerna, att vara för avklädd o s v.
Producent CI på SVT Malmö svarar på följande sätt på frågan vilken möjlighet det finns att förändra på avdelningen och om hon kan nämna ett konkret exempel: ”Förändring, nej, jag tror inte att dramaproduktion medverkar
till någon förändring (…) Det är nog mer samhällsprogram (…) Det känns
som om det både finns möjlighet (att förändra) och inte. Dom lyssnar ju väldigt mycket på en, och det är lite långt till beslut ibland (…)”
På frågan om intention, avsikt till förändring eller policy på avdelningen
svarar CI på följande sätt: ”Alltså vi har ju en målsättning, att göra ganska
mycket drama. Vi har en planering framöver ganska intensivt på, att det här
är vårt mål. (...) Vi har ju sit com (ohörbart), och det har vi blivit ålagda att
göra (…) Naturligtvis har vi målsättningar, men det känns inte som om dom
är styrande (…) Man kan få ett åläggande, att göra en ungdomsserie t ex
eller vi ska göra julkalendern, som vi ska göra nästa år (…)”
Vad gäller den egna makten till förändring svarar CI också med hänvisning till interna villkor: ”Jag tror att den är ganska stor, om jag har tid att
kämpa lite.
I: Menar du då att utforma ett innehåll, att välja vad som ska gå ut i rutan, att
välja mellan komedi, eller nå’nting annat?
Nej, då tror jag inte att den är så stor, den är mer bidragande (…)
I: Du menar alltså när du är arbetsledare?
Ja, där kan jag styra rätt mycket (…)”
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Förändring vid TV 4 och i produktionsbolag
T f fiktionchef DJ på TV 4 svarar på följande sätt vad gäller möjligheten att
förändra och vad gäller ett konkret exempel tar han däremot ett exempel från
sin tid som frilansfilmare:
”Jag tror att det är de små stegens förändringar i den lilla utsträckning som i
fiktionsprogram är en del av en människas utveckling, erfarenhetsbas, så
kommer (det) naturligtvis att påverka hur folk tänker nästa dag, på mänskliga
relationer eller så, men på ett oerhört icke förutsägbart sätt (…) när jag producerade en film från en soptipp utanför Manilla tillsammans med Vilgot
Sjöman, som väckte väldigt mycket gensvar hos publiken, det blev rätt
mycket tittarreaktioner (…) Någon slags avtryck i människors hjärtan är vad
man strävar efter naturligtvis, men någon konkret förändring , det kan jag inte
peka på (…) en annan dokumentär som jag gjorde från Lindesberg, väckte en
hel del rabalder kring ungdomars spritvanor, men jag kan inte tro att det
ledde till några bestående förändringar på något sätt, annat (än) den förändring som det innebär att människor deltar i en diskussion, funderar, reflekterar.”

Vad gäller möjligheten att förändra på avdelningen svarar DJ: ”Mycket liten.
Jag tror att makten att förändra är väldigt liten på en sådan här avdelning
(…) vi kan låna ut i någon mening (…) något slags dramatiskt material som
publiken sedan använder, tror jag, oerhört självsvåldigt för sina egna syften
(…)”
DJ förnekar också att det finns någon uttalade eller outtalad avsikt, intention eller policy på avdelningen som syftar till förändring, och ser sin egen
makt som försumbar, trots att han är huvudförfattare för en serie och har
skrivit karaktärer, men medger ”Jag kan påverka och förändra utbudet, de
faktiska programmen, där har jag stort inflytande, men programmens inflytande och förändringskraft i den verkliga världen, där tror jag att jag har
mycket litet inflytande.”
Producent EK på produktionsbolag svarar i mer marknadsmässiga termer
på frågan om möjligheten att förändra: ”Det är ju svårt att säga att det här har
gjort det, förändringen, den är ju att en konkurrent flyttar sig och att få fler
och fler tittare, vi är ju en del i den allmänna såpadebatten, naturligtvis (…)”
Och beskriver också sin avdelning och vad gäller avsikt, intention, policy,
som:
”Det är en hel liten fabrik i fabriken” och ”(…) jag tar hela målsättningsbollen (…) Vi vill inom våra ramar göra en så professionell produkt som
möjligt, som kan locka så många tittare som möjligt, och då är målet eller
medlet ett underhållningsvärde, som gör att TV 3 är nöjda med oss och vill
fortsätta att visa den här serien i 50 år. Och det ger även mitt företag en
flagga, eftersom det är många miljoner om året det handlar om ” (enligt uppgift 40 miljoner för två säsonger).
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EK vill emellertid beskriva sin makt att förändra som ”mycket stor” när
det gäller innehåll, men även ”casting, och allting sån’t”, men inte i avtalsvillkoren med kunden.
Också producent FL, på ett annat produktionsbolag, svarar på frågan om
förändring i mer marknadsmässiga termer: ”Ja, jag tror att vår produktionsform, för att göra daglig såpa har skapat en förändring i synen på produktion
(…) Det har visat sig att man kan leverera en bra kvalitét, så att man jobbar
snabbt och effektivt och relativt billigt, vilket har gjort att andra produktionsbolag idag har fått krav på sig att göra något liknande (…) Alltså vi har
pressat priset på marknaden och det är en tävling. Det är synen på hur man
ser den tekniska kvalitéten i rutan gentemot vad man betalar (för hur det) kan
se ut.”
Vad gäller frågan om intention, avsikt eller policy på avdelningen/bolaget
svarar FL följande: ”Ändamålet helgar medlen (…) det är inte att uppfinna
hjulet, utan det finns ju mer, plötsligt blir ’Fucking Åmål’ Sveriges största
film. Den har en bra historia och ett bra manus, sedan är den otroligt enkelt
gjord, men man skiter i det. Det är som i Danmark, dom har ’dogma’, som
håller på att prova nya sätt att göra film på, som är helt utanför traditionella
krav, därför att man tycker att det är innehållet som är det viktiga.”
Vad gäller den egna makten att förändra säger FL att den är ”Ganska stor
(…) det är ofta ett lagarbete (…) även om det inte är jag som skriver innehållet, så driver jag ju fram det (…) som producent har man ju det yttersta ansvaret för beställaren. Det är inte någon annan som blir hängd utan det är
producenten som står ansvarig för produktionen (…) tycker jag någonting är
fel eller har ett förslag på förbättring som jag känner mig väldigt övertygad
om, då försöker jag ju genomdriva det. Men sen lyssnar jag på om det är
många röster som är av en helt annan åsikt, än vad jag är, då inser jag någonstans att jag kanske har fel.”

Konkurrens och professionalism inom public service
och kommersiell television – Sammanfattning
Vad gäller frågor om konkurrensens betydelse för producenter eller projektledare inom SVT, svarar man nästan uteslutande att TV 3:s start 1988 inte
medförde någon förändring, men i ett flertal svar ses TV 4:s start och etablering, i synnerhet några år efter starten, som en förändring som medförde viss
skillnad, och i synnerhet tittar man på de program som liknar den subgenre
man själv arbetar med, t ex operaöverföringar, sit com eller populärfiktionsserier. Kanske att man t o m varit med och delvis observerat inspelningen av
en konkurrerande serie (som projektledare AB). Att publikunderlaget minskat vid ökad konkurrens och fler kanaler som alternativ har man förstås noterat. Man hänvisar till mer rationella produktionsmetoder och ökad betydelse
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för tittarsiffror, men i synnerhet de yngre, medelålders projektledarna hänvisar till att det kanske egentligen inte spelar så stor roll vem som sänder ut en
produktion, och en del pendlar mellan public service och kommersiella villkor (AE), eller är inte främmande för att se nya möjligheter för sin egen räkning också med en alternativ, kommersiell arbetsmarknad (AD). Man poängterar i flera fall att man också konkurrerar om upphovsmän, regissörer etc
(AD, AF), medan de äldre, sedan flera decennier heltidsanställda på SVT
kanske hellre poängterar att SVT måste hålla jämna steg i konkurrensen
(AA), att man följer upp konkurrentproduktioner (AB) eller att man önskat
en lösning med ”kvalitetssäkrad” verksamhet inom ramen för SVT istället
för sparkrav (AC). De fem inom TV 2, på TV 4 och i produktionsbolag
intervjuades våren 1999. Regissör BH kunde jämföra sina produktioner i en
kontext med större delen av den svenska befolkningen som tittare, och det
sena 1990-talets ”fiktionboom” med flera löpande serier på de kommersiella
kanalerna. BH medgav att chefer inom SVT visade intresse för höga tittarsiffror, vilket hennes produktioner hade. De tre producenterna eller motsvarande verksamma inom den kommersiella sektorn av kanaler och produktionsbolag fick nya möjligheter för sin verksamhet i samband med starten för
kommersiell TV. TV 4:s anslutning till marknätet var en viktig händelse,
som gav en mycket större potentiell publik, och ett exempel fanns på en produktion som genom sin publikframgång givit produktionsbolaget möjlighet
att växa (FL). Men man kunde också betona att båda kontexten, det licensfinansierade och det kommersiella, behövdes, också inom kommersiell television (EK), och kunde ses som komplementära, vilket är ett återkommande
svar också inom andra genrer.
Vad gäller frågor om professionalismen, så finns ett par olika typer av
svar som utkristalliserade sig och som har att göra med producentens olika
roller, i organisationen (AB, BH), i arbetsteamet (AE, CI, FL), eller i ett
inledande stadium vid t ex manusläsning (AB, AE, DJ). Inom Sveriges Television hänvisar man gärna till professionalism med avseende på att kunna
maximera en produktion vad gäller anförtrodda medel, och också att hålla
budget eller på annat sätt infria förväntningar, t ex vad gäller kvalitet eller
tittarsiffror i de fall detta krävs (AA, AC, AF, BH). Att kunna läsa och bedöma manus nämndes också återkommande och beskrevs också som en svårighet samt något man lär sig genom erfarenhet (AB, AE, DJ), detta inom
både public service och kommersiell television. Några projektledare/producenter betonade sin roll i arbetsteamet, att välja ut eller få folk att
fungera ihop, eller att få personal att komma över ”svackor” (AE, CI, FL),
och också här fanns exempel både från public service och kommersiell television. Vissa producenter eller motsvarande betonade också vikten av andra
yrkesgruppers eller funktioners professionalism i produktionen (AE, BH).
Flera producenter/projektledare kom också in på en datateknisk aspekt i nya
definitioner av professionalism, att man måste lära sig digital teknik (AC,
EK). Flera nämnde också en ändrad professionalism i en ökad konkurrens
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(AD, DJ, EK), eller en ekonomiskt ökad rationalitet, att vara professionell
”med mindre pengar” (AA, EK). På frågan om hur man definierade sig själv
som professionell hänvisade man ofta till erfarenhet, kunskaper, insikter man
fått genom yrket (AA, AB, BH, CI, DJ) eller till egenskaper, som att ha bra
hand med folk, vara kreativ, idérik, visionär etc (AD, AF, EK, FL). Att ha
fått förtroendet av organisationen att arbeta självständigt med stora summor
pengar var också en typ av svar (AB, BH). Vad gäller förändringar i synen
på professionalism och ett professionellt program, fanns bland de intervjuade
fyra som var i programverksamhet också under 1970-talet (AA, AB, AC,
BH), och ytterligare två, båda i kommersiell television, som hade erfarenhet
av samarbeten med Sveriges Television under större delen av 1980-talet. De
övriga gav bedömningsmässiga svar. Flera hänvisar till att man numer hade
ett mer rationellt, ekonomiskt synsätt på att producera enligt budget (AA,
AC), vilket inte var fallet under monopoltiden. En projektledare trodde inte
att synen på professionalism eller ett professionellt program hade förändrats
alls (AB). Flera hänvisade till en programverksamhet mer präglad av politiska och sociala frågor under 1970-talet (AD, DJ). Ett flertal producenter
eller motsvarande hänvisade också till ett mindre publikunderlag för enskilda
kanaler (t ex SVT:s), ökad konkurrens och större betydelse för tittarsiffror
(AA, AD, AF, BH, DJ, EK, FL), och till krav på en mer rationellt ekonomisk
produktion, där programavdelningar på olika kanaler tvingas till jämförelse
(DJ), där man konkurrerar med allt lägre priser (EK), eller där man gör program som behöver vara lite mer ”speciella” (AD). Svaren skiftar en del vad
gäller betydelsen av konkurrensen de senaste åren och dess konsekvenser,
dels i sin helhet, dels för drama. En producent anser att dramagenren inte
förändrats mycket, däremot andra genrer (CI). I andra svar är det däremot
just dramagenren, som genomgått omfattande förändringar i och med att
kommersiell TV satsat på fler kontinuerliga populärfiktionsserier (DJ, EK,
FL). T f fiktionchef DJ tror också att underhållningsaspekten totalt har blivit
mer dominerande. Det finns vissa antydningar i vissa svar att professionalism definieras annorlunda idag, att man är mer ekonomiskt rationell, att det
inte längre är ”fel” att presentera sådana program som når en stor publik eller
att man satsar på sådana genrer (AD, AG, DJ, EK FL). I vissa svar är man
också övertygad om att konkurrens ger bättre program (DJ, EK).
Sammanfattningsvis, i definitioner av professionalism för producentyrket
är man ofta överens om att det är viktigt, men definitionerna kan skifta eller
avse olika delar av producentens ansvarsområden, manusbedömning, arbetsledning i team, ekonomi eller budgetansvar. Man definierar eller beskriver
sig själv som professionell ofta i termer av erfarenhet i yrket och förvärvade
kunskaper eller egenskaper som ”ha hand med folk”, vara kreativ, idérik,
men man hänvisar inte alls till den utbildning man har som ligger till grund,
kanske hellre då att man har fyllt andra funktioner, ofta ”below the line”.
Kanske att man hellre hänvisar till kurser och utbildning som inte finns, t ex
”en 10-poängskurs i manusläsning” eller till den bredd av produktioner man
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har erfarenhet av (inom Sveriges Television). Att det har skett en förändring
under de sista decennierna är man ofta överens om, men ibland anser man att
det inte är professionalismen i sig som har undergått förändring, däremot
produktionsbetingelser i riktning mot ökad ekonomisk rationalitet, en utveckling som dessutom accelererat under 1990-talets slut med allt lägre
budget och högre inspelningstakt för kontinuerlig populärfiktion som visas
på kommersiella kanaler. Är det professionalismen som förändrats så är det i
så fall att det ställs nya krav i anslutning till dessa nya produktionsbetingelser i medielandskapet, med ett mer aktivt förhållningssätt till publiken, större
marknadsanpassning vad gäller förslag som läggs hos kanaler, större krav att
hålla jämna steg med digital utveckling vad gäller teknik. Kanske blir det
professionellt framöver att producera mer med bibehållen kvalitet för mindre
pengar, med hjälp av digital teknik som instrument i en TV-värld, där det
blivit alltmer möjligt att manipulera film och miljöer genom speciella företag
inriktade på sådana tjänster? Eller att man med hjälp av digital teknik i produktionsteamet själv kan göra sådana manipulationer. Underhållningsaspekten har blivit viktigare på bekostnad av program med social eller politisk relevans, en tendens som utmärkte 1970-talets television, var förekommande åsikter. Det är också inom underhållning som lönsamhetspotentialen
är störst bland produktionsbolag, och det finns också fler produktionsbolag
som ägnar sig åt underhållning än t ex åt samhällsprogram.
Vad gäller frågor om avdelningspolicy kan man se en tydlig skillnad vad
gäller de olika produktionskontexten, och också inom dem om man tänker på
att det fanns regionala dramaavdelningar i Göteborg och Malmö inom Sveriges Television, och en skillnad i organisation i jämförelse med den stora
dramaavdelningen med en bredd av subgenrer som 1/1 1996 blev en egen
region i den då nya organisationen, region Drama i Stockholm. På denna
redovisar man en högre grad av önskad inriktning på att uppfylla målsiffror,
som finns för varje produktion (AD), men att man vid en regional dramaavdelning kan bli ålagd att genomföra vissa produktioner (CI). Inom region
Drama utfärdar man skriftliga dokument, visions- eller mål- och visionsdokument, och försöker också mer aktivt implementera och följa upp denna
policy. Man har målsiffror för produktioner, men också målgrupper vad gäller t ex ålder. Eventuellt betraktar man också kvinnor som en målgrupp
bland andra, t ex ungdomar, pensionärer etc. Kommersiella kanaler och produktionsbolag är präglade av denna kontext och att tittarsiffror också styr
ekonomi. Svaren kan bli allmänna, att man avser att växa eller få förnyade
uppdrag (EK, FL). Vad gäller frågan om man kan nämna en situation där
produktioner orsakat eller medverkat till förändring tolkar man frågan och
svarar med hänvisning till olika förändringsmiljöer, är det samhället, dramats
innehåll eller utbud, produktionsmiljön eller organisationen internt, eller
förändring för tittare eller enskilda människor. De flesta svaren avspeglar att
man inte tror att man orsakar förändring i dramats form. Däremot kan man
medge att man kan gestalta samhällsproblematik, sociala eller enskilda frå416

gor i dramats form eller t o m förmedla önskade budskap, och ett flertal exempel nämns på serier eller program, inom drama eller andra genrer, där en
debatt initierats i andra medier eller genrer (t ex press- eller studiodebatt).
Vad gäller förändring av utbud medger i synnerhet chefer i detta material att
de har (stor) makt att påverka utbudet (AD, DJ). Vad gäller huvud- eller
ensamförfattare medger dessa givetvis att de har stor makt att förändra innehåll i de serier de skrivit, eller lagt grunden till, om de inte lämnat serien
(BH, EK). Vad gäller producenter /projektledare medger dessa emellertid
ofta att de kan ingripa eller diskutera handling eller gestaltning i serier, ofta i
egenskap av att vara ansvarig arbetsledare (AG, FL). Producenter eller motsvarande delaktiga i kommersiell produktion kan ge exempel i företagsekonomiska och produktionsmiljömässiga termer och med hänvisning till konkurrenter. Kommersiella producenter har också lättare att tala om serier eller
program i varutermer, som t ex produkter som ska levereras till en
kund/beställare (EK, FL), men detta förekommer också inom public service
(AB, kap 9, AD), där man kan ge beskrivningar som är påminnande om en
marknad också internt med produkter, som är de program som beställs (av
ledningen), produceras och levereras/sänds. Vad gäller uppfattning om den
egna makten är svaren också avhängiga den aspekt man avser, är det samhället och/eller en speciell företeelse, dramats innehåll eller utbud, produktionsmiljön och dess förändring, för publik eller enskilda tittare, eller internt
organisatoriskt. Avser man samhället är svaret ofta att den egna makten att
förändra är mycket liten, är man huvud- eller ensamförfattare är givetvis
möjligheten att påverka dramats innehåll stor, är man i chefsposition har
man stor möjlighet att påverka utbud, och om man avser förändring för
publik eller enskilda tittare så kan man vanligtvis inte göra någon bedömning, eftersom sådana instrument eller sådan feedback saknas, med undantag
för enskilda brev eller mer systematiska undersökningar för längre serier
(AF, AG), men en debatt i press eller studio ses ofta som en indikator på att
man gjort en produktion som väckt uppmärksamhet eller fått folk att reagera,
dvs uppmärksamheten från andra eller det egna mediet.
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KAPITEL 11. TV-PRODUCENTER 1992 I
PUBLIC SERVICE OCH I KOMMERSIELL
TELEVISION OCH I OLIKA GENRER

Det finns också en pilotundersökning som omfattade samma frågor som
utfördes med åtta TV-producenter eller motsvarande under augustiseptember 1992. Producenterna var fördelade över olika kontext och genrer,
varav fyra inom Sveriges Televisions dåvarande Kanal 1 i Stockholm, men
på olika avdelningar, Nöje, Dokumentär, Drama samt en redaktion för undersökande journalistik, som fanns temporärt. Två av de intervjuade var
verksamma på TV4, på en avdelning för underhållning respektive undersökande journalistik, eller samhällsmagasin. Två av de intervjuade var verksamma inom då oberoende produktionsbolag, för film- och TV-program
och/eller TV-reklam, samt ett mer renodlat filmbolag. Även om möjligheterna inte räcker till för en direkt jämförelse, kan svaren ändå illustrera att en
förändring skett under 1990-talet. De intervjuade är inte samma personer
som i de övriga materialet och istället för beteckningar har jag använt
pseydonym-namn, för att de inte ska förväxlas med personer i det övriga
materialet. Varken för- eller efternamn stämmer således med de verkliga
personernas namn i nedanstående presentation. De intervjuades bakgrund
presenteras först kort, genom deras intervjusvar, och sedan deras svar på
frågor om programverksamheten, konkurrens och professionalism.

PUBLIC SERVICE 1992
Projektledare Eva Larsson var projektledare på Sveriges Televisions nöjesavdelning inom dåvarande Kanal 1 i Stockholm. Hon var veteran i branschen
och hade varit med sedan svensk televisions tidiga år. Hon beskriver sin roll
på följande sätt om arbetsuppgifter i den dagliga verksamheten:
”Det varierar från projekt till projekt men nu är jag projektledare, vilket hittills har inneburit att jag även i vissa projekt fungerat som producent. Den
rollen förskjuts nu mer och mer för att projekten blir större, och löper längre,
och i framtiden kommer nog en projektledare att inte vara nere på studiogolvet eller sitta i ett kontrollrum längre. Vad man gör är att man får sig tilldelat
ett projekt, som man ska göra (...) Jag kan ta det projekt som vi sätter igång
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just nu, som är (...) ett ungdomsprogram. Målgruppen är 18-30 år, men det är
ju meningen att folk i alla åldrar ska titta på det (...)”.

Projektledare Eva Larsson beskriver också skillnaden mellan projektledaroch producentrollen:
”(...)Projektledare är alltså en roll som är ganska ny, förut var man producent.
Man arbetade producent-scripta och man gjorde ett program och tog in folk
runtomkring sig, och ofta var det så att idén kom från producenten. Det har
alltså förändrats väldigt mycket. Det är väldigt sällan som programidéer
kommer (från producenter idag). Dom kommer alltså utifrån eller man köper
koncept från andra länder (dvs från produktionsbolag i andra länder/ internationellt, min anm). Vi har ju vissa originalidéer, men skillnaden är väldigt,
väldigt stor jämfört med hur det var för ett par år sedan (...). Det var när Ingemar Leijonborg blev chef för fiktion, det var då projektledarrollen dök
upp.”

Projektledare Eva Larsson beskriver sin bakgrund och (till en början bristande) ambition till att bli TV-producent helt kort under svensk televisions
första decennium:
”(...) Vi var ju inte så många då i TV:s begynnelse. Jag scriptade åt Åke
Falck, och vi gjorde stora grejer. Jag visste att jag var en bra scripta. Sedan
hade jag en kompis som var scripta är Hasse Lagercrantz, som var den andre,
stora producenten (...)Sedan slutade både Hasse och Åke Falck, eller Hasse
blev chef för underhållningen, och då kallade Hasse Lagercrantz in oss och
sa: ”Nu måste ni bli producenter, för ni kan inte hålla på och scripta dom här
små som går här”. Då sa vi: ”Aldrig i livet”, men han sparkade oss i baken.
Året är 1964 (...) ”Hylands hörna” producerade jag 1966, och då trodde alla
att det var väl det största man någonsin kunde få göra, men det var ju bara att
göra som Hyland sa. Jag visste precis hur det var. Jag hade ju scriptat för honom. Vi var en redaktion, men han bestämde: ”Det var dåligt, det var bra”,
men han var snäll.”

Projektledare Eva Larsson berättade om sin senaste produktion, en lördagsunderhållning som hette ”Tjocka släkten”, som då fortfarande drog 30 % av
publiken, dvs c:a 2,5 – 3 miljoner tittare (hennes egen uppgift, min anm).
Den kommersiella televisionens helgunderhållningar utgjorde ännu inte ett
allvarligt hot mot Sveriges Television. Denna underhållningsserie var en
”ren kopia av det engelska ´Generation games'”, och det var den dåvarande
underhållningschefen Monika Eek som hade köpt konceptet, enligt Eva Larsson. Vid en fråga om vilket program som Eva Larsson skulle vilja nämna
som sin bästa produktion, nämner hon en ganska oansenlig produktion på
70-talet, ”Triss i Lasse”, med följande motivering:
”(...) förr var det ju så att man kunde beställa originalmaterial till en lördagsunderhållning. Det fanns en budget, man hade råd (...) Man beställde olika
saker från författarna, som skrev direkt (...) det var alltså en singel (ett en-
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staka program, min anm). Singlar får vi inte göra längre, för det är för dyrt
(...) Det här arbetet är nästan alltid en fråga om kemi. Att det ska stämma. Jag
ska inte ta bort ”Jacob's stege” eller ”Caramba” (större, mer kända underhållningsserier under 1980-talet, min anm), som jag har jobbat med så länge (...)
'Jacob's stege' var Jacob's (Dahlins) originalidé(...)”Triss i Lasse” var mitt
eget (program). 'Jacob's stege' var Jacobs. Han var en bestämd person och
visste precis vad han ville ha med, så vi andra var ju hantverkare.”

Projektledare Eva Larsson beskriver alltså 1980-talsproduktioner, som blev
väldigt centrala, därför att man antingen ännu inte hade kommersiell konkurrens med svenskspråkiga program inom samma genre, eller också var konkurrensen blygsam och fortsatte att betraktas som inte så hotande några år in
på 1990-talet, som en hel del av svaren nedan ska avspegla. De personer som
Eva Larsson beskriver som centrala vid helgunderhållningsserier, kunde
också bli centrala vid andra tillfällen. Eva Larsson beskriver t ex en programidé med en nyårsafton som skulle ”ses ur en kvinnlig aspekt”, som en
idé som hon haft, som (då 1992) inte gått igenom (ännu. Senare sändes en
sådan nyårsafton, men huruvida det var Eva Larssons idé eller någon annans,
kan inte verifieras här). Hon beskriver sitt programförslag på följande sätt:
”En massa roliga saker var det i det programförslaget (...)det var bara
'nej'(...) Kanalledningen ville att nyårsafton skulle se ut på ett annorlunda sätt
(...)Det var kanske lite nostalgi också. Annika (Hagström), Jacob (Dahlin)
och jag gjorde ju tre nyårsaftnar med studion full med folk, politiker, artister
och alltihopa, och att återuppliva samma arbetsgrupp som skulle jobba med
det”.
Om programförslag generellt vid den här tiden, säger Eva Larsson:
”(...)här lämnas programförslag kontinuerligt, det är en vana från förr. Det
kan komma folk utifrån också som har förslag, och då skriver man på, och
skickar in. Men man får inget svar (...) alla har fullt upp. Det är det som är
problemet, att få igång en 'brainstorming' på en sådan här avdelning”.

Projektledare Eva Larsson beskriver sedan organisatoriska försök att strukturera programidéer, med grupper som skulle till ett visst datum presentera ett
antal idéer och där ”gruppcheferna” tillsammans med underhållningschefen
skulle diskutera förslagen, bra eller dåliga. På frågan om den kommersiella
konkurrensens betydelse vid denna tid fick Eva Larsson också frågan om vad
TV 3:s start 1988 hade betytt:
”(...)Quizerna (frågesporterna, min anm) blev av en oerhörd betydelse, och
det förutsågs att Lyckohjulet skulle bli en oerhörd succé. Det kom från Danmark. Tittarsiffrorna är inte stora, cirka 300 000. Det är inte mycket (...)det är
inga siffror på TV3 eller TV4 som har varit så farliga. Kan det ha varit på
Miss World-tävlingen, som det var över 1 miljon? Men i övrigt ligger dom ju
väldigt lågt.”
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Vad gäller TV4:s start 1990, på samma fråga, så svarade Eva Larsson inte
heller på ett sätt som tydde på att hon uppfattade sina arbetsvillkor påverkade av denna nya konkurrens, direkt eller indirekt: ”(...)Nej, inte arbetsvillkor, absolut inte arbetsvillkor(...)Då höll vi på med 'Caramba', det bara
löpte(...)Vad jag inte kan svara på är om de projekt som man har fått sig
tilldelade har varit påverkade av det (...)”.
På frågan om satellitkonkurrensens betydelse generellt sett och om det
medfört någon förändring svarar Eva Larsson på detta sätt redan 1992:
”Jag tror att man här har blivit oerhört medveten om publiksiffror och att
innan man drar igång ett projekt ska man veta målgruppen och ha ett sikte på
att det ska nå så och så många tittare.
I: Och sedan får ni veta det på ett indirekt sätt?
Nej, publiksiffrorna kommer ju hit kontinuerligt, och det har dom alltid
gjort, men nu har dom gjort om dom så att man inte begriper dom riktigt,
med tjocka pärmar, mer detaljerade och svårlästa.”
Eva Larsson har också andra synpunkter på konkurrensen:
”(...)jag tror att ettan och tvåan (SVT:s kanaler, min anm) måste samarbeta på
ett annat sätt, och att vi kunde 'traila' (sända trailers för, min anm) för varandras program på ett annat sätt, vilket har varit stört omöjligt. Vi är ju dock en
enhet som kämpar mot dom utomstående(...)”

Det kan poängteras att det var precis vad man började göra efter omorganisationen 1996, när kanalindelningen som organisatorisk struktur ersattes av
en regionindelning, och den interna konkurrensen formellt upphörde, som
varit inskriven på politisk nivå i lagstiftning sedan 1960-talets senare hälft.
Det fanns också tendenser till en ökad rationalitet inom underhållning
inom SVT redan under 1992, som Eva Larsson uttrycker på följande sätt:
”Jag tycker att det är farligt det här att vi ska producera som en fabrik(...) I
det här sättet att arbeta kör vi långa säsonger i en framtid, så att det fyller 19
höstveckor och 19 vårveckor (...) 38 'Söndagsöppet'. 38 quizer och en singel
av typ nyårsafton eller Cancergala. Att ledningen bara tycker att det är ett positivt sätt att arbeta på. Medan vi tyckte (...) bara vi slipper vara med om det
(...)har du gått från den förändringen att du kunde göra 4 st repeterade och
ordentligt arbetade program som på 70-talet, och idag ska göra 38 + 38 plus 1
på en säsong(...)Det är proffsigt att kunna göra det, men (...)Hur ser det ut?
Vad är det för känslor?(...)Nu vill dom ju också, bl a till följd av hur dom
andra kanalerna jobbar gå igång med våra säsonger tidigare, vilket gör att
höstsäsongen är 19 veckor och vårsäsongen 19 veckor, där det förut var 12
(...)”.
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Denna producent gick i pension under 1990-talet, men svaret indikerar att en
förändring mot ökad rationalitet och kvantitet av programproduktion inom
underhållning fanns redan under tidigt 1990-tal, redan innan den kommersiella konkurrensen vuxit sig stark och erbjöd Sveriges Television en allvarlig
utmaning på underhållningssidan, och att en mobilisering i förhållande till
kommersiell konkurrens också fanns. Publikmätningarna hade blivit allt
viktigare och att man redan då introducerat en starkare medvetenhet om
målgruppstänkande också inom public service, men man kan hålla i minnet
att underhållningen som genre skulle visa sig bli en av de mest konkurrensutsatta.
Sammanfattningsvis, historiskt hade programidéer introducerade av positionerade och selekterade TV-medarbetare och producenter internt inom
televisionen på enkanals- och tvåkanalstiden tonats ner och andra inflytanden hade vuxit sig starkare, koncept från andra länder (även om även tidigare
program haft angloamerikanska förebilder), högre ledningsnivåers delegerade idéer m m, åtminstone enligt uppgifter i denna intervju. Även under
1980-talet var de exempel som Eva Larsson nämner på underhållningssidan
mycket idéer från enskilda kreatörer eller koncept som komponerats ihop av
TV- (eller radio-)-medarbetare på olika nivåer och med olika bakgrund.
Samtidigt finns exempel på att man anförtrodde samma personer hög grad av
uppmärksamhet och förtroende att skapa innehållet och profilera svensk
public service-TV på underhållningssidan, t ex Jacob Dahlin som manusförfattare, programledare och i producentliknande funktion både i helgunderhållningsserier och vid flera nyårsaftnar.
Projektledare Anders Andersson är intervjuad 26 augusti 1992 och hade
också en lång erfarenhet inom Sveriges Television, inom främst underhållning och drama. Han hade också varit författare till en fiktionsserie under
senare delen av 1980-talet, ”Det var då”, som profilerade tre tonårsflickor
under slutet av 1950-talet. Han beskriver sin bakgrund på följande sätt:
”Jag började som barnskådis i en radioföljetong inom Sveriges Radio, när jag
var tretton år. ”Radioteatern ger”, det var olika roller. Sedan blev det TVprogram. Jag var programledare när jag var sjutton år. Jag konstaterade i ett
reportage i DN Junior, att jag nog ville bli TV-producent, och det blev
jag(...)Jag gick på Handels. Den första anställningen på TV var som forskningsassistent på publikundersökningarna inför TV2:s start i dec 1969 med
Sune Westling. Sedan blev jag anställd på TV 1. Det är en slingrig väg, det
gäller många medarbetare.”

Projektledaren Anders Andersson tillhör Drama-avdelningen vid intervjutillfället, men skulle senare övergå till underhållning, och stod i internkatalogen
för Sveriges Radio som projektledare på SVT Nöje i Stockholm 1998. Projektledaren Anders Andersson beskriver sin senaste produktion vid intervjutillfället 1992 på följande sätt:
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”'Jonas Gardell får oväntat besök'. Det var en ganska lätt produktion, tekniskt. Den hamnade hos oss p g a rena personkontakter, han vände sig till
Drama. Vi gjorde 'Kim och Jonas' för tre-fyra år sedan (dvs 1988-89 vid intervjutillfället). Det var först kontakten med Jonas Gardell så (personkontakt)kanalerna var uppkörda. Ingrid Dahlberg (dåvarande chef för Drama)
(...) ville att Jonas Gardell skulle göra något, och det blev naturligt att sätta
mig som projektledare. Jonas Gardell skulle skriva lite texter, plocka nummer
och annat, och ville ha Richard Wulff med (...)Jag valde gästartister, bestämde format som en halvtimmes direktsändning (först), och föreslog 2-3
gästartister varav en skulle vara okänd (för Jonas Gardell). Jonas föreslog att
båda skulle vara okända. Då bestämdes att det inte skulle bli direktsändning
på grund av bl a teknisk osäkerhet, risk för longörer etc. (...)Vidare valdes
bildproducent, gäster, redaktionella medarbetare och Tomas Alfredsson som
regissör. Avtal syddes med teater, vi genomförde och bandade. En föreställning sändes inte. Eller rättare sagt, vi bandade med råge. Sådana beslut ligger
också på projektledaren. Det berodde på gäster (en gäst), som inte gav det vi
hoppats på. Det fanns en diskussion om att omedelbart fortsätta. Ledningen
ville det, men Jonas och jag beslutade att inte sända. Det var en bedömningsfråga. Vad maxar programmen? Sådana beslut har projektledaren också ett
avgörande inflytande på. Jonas Gardell är en personlighet. Man ”köper ett
paket”.

Under 1992 fanns en medvetenhet om konkurrensens betydelse för publiksiffror. Anders Andersson svarar så här på en fråga vad som är mycket respektive lite vad gäller publiksiffror:
”(...)en Shakespeare eller en brännande aktuell pjäs med hög kvalitét, kanske
3-7 % ner till 2 %. 1 % når 80 000 personer. 20 % är oerhört mycket. För Rederiet är målsättningen 20-25 %, kanske 30 %. Detta har förändrats med
TV 4 och konkurrensen. 'Varuhuset' drog 40-50, kanske ända upp till 60 %.
”Det var då” drog 50 %. Dom här siffrorna är historiska. 25 % idag är vad
50 % var då”

På frågan om vilket exempel han ville ge för sitt bästa program svarar Anders Andersson:
”(...) en av mina större framgångar var ”Razzel” som gavs helkvällar med
bl a Gun Hägglund och Tommy Engstrand (sportjournalist, min anm). Det
var direktsändningar från 19.00 till ett-tiden på natten, och (det programmet)
nådde över 50 %. Det var kul, kombinationen lyckades publikt och (det var
en) rolig redaktionell tid(...) Ola Olsson var ansvarig för konceptet(...) inslag
utgick och jag var ”bakjour”, dvs skulle fånga upp problemen. Vid direktsändning är hela organisationen absorberad av vad som sker. En bakjour avgör vad som ska hända när inslag 47 utgår om 13 minuter, och ger generalkommando så alla hör vad som sker istället, som en coach i ishockey.”

En förändring som skett sedan tvåkanalsmonopolets tid och i dagens blandsystem med många kanaler är risken för produktioner att de inte uppmärksammas eller får en publik. På tvåkanalsmonopoltiden blev däremot upp423

levda eller kritiserade misslyckanden så mycket mer uppmärksammade.
Anders Andersson beskriver ett sådant exempel:
”(...)Denna idé drevs av en medarbetare som hade stor erfarenhet av saker.
Det gäller att i tid hitta svagheter i projekten(...)Idén bestod av tävlingar och
annat innehåll. Det fanns inte tillräckligt erfarna människor. Uppdragsställaren var för sluten. Bra idé, men för låst. Personerna kommer inte att kunna
öppna sig(...)Jag såg precis i stora stycken vad jag befarat och kritiserat för
just detta. Publiken vet inte vad den reagerar på(...)I min funktion blir man
påmind om personer i specialistfunktioner hur lite dom vet om funktioner
(andras)(...)När man bytt roller, då är det jävligt förvånande med ett annat
perspektiv. Förslagsställaren hade inte den erfarenheten, men den hade jag.”

Citatet ovan pekar i huvudsak på två omständigheter värda att kommentera.
Dels att det under 1980-talets senare del fortfarande ”konstruerades koncept”, dvs programkoncept, ”i huset”, dvs inom Sveriges Television, vilket
också föregående programbeskrivning pekar på. För det andra, denna satsning, som beskrivs som misslyckad, uppmärksammades, av publik och kritiker, och kanske också medier. Tyvärr får man inte veta hur det tog sig uttryck, utan intervjupersonens analys av situationen tar över i svaret.
Följande svar om konkurrensens betydelse år 1992 från Anders Andersson präglas inte av oro över ökad konkurrens. På frågan om TV3:start 1988
och konkurrensen från TV3 har haft betydelse svarar Anders Andersson så
här:
”(...)Jag tyckte att det var kul och spännande. Det påverkade inte Drama.”

På samma fråga avseende TV4:s start 1990 och betydelsen av den konkurrensen svarar Anders Andersson mer utförligt:
”Det påverkade avdelningarna genom att rekrytera folk. Drama följde
med spänning TV4:s fiktion, den här serien med Nordsjöoljan och Rosenholm, som blev en katastrof publikt. Jag tyckte själv att det var dålig kvalitét.
Vi gjorde såpopera bättre. Dom hade givetvis en annan budget, och hade
svårt tekniskt att nå en stor publik genom att det var satellitsändningar, men
dom hade reklam och sponsorer(...)Men det var första gången Sveriges Television mätte sig med annan svensk konkurrens, och det var skoj, för då
kunde folk förstå hur bra den i alla fall är.
Och vad gäller konkurrensen generellt: ”(...) dock har publiksiffrorna gått
ned. Publiken får ett perspektiv, men kommer att bli så in i döden trött på ett
visst utbud. Publiken kommer att tröttna på kopior av kopior, och inse att
alla plagierar alla(...)”
Således, publiken vet inte vad den reagerar på, men kommer att vara
medveten nog att tröttna på kommersiella plagiat. Man kan emellertid notera
att plagiat, i motsats till original, kan ses som format eller koncept, som har
vuxit i betydelse som internationell industri.
424

På frågor om professionalism ger Anders Andersson en del målande beskrivningar och exempel, som illustrerar att idén om att den professionelle
producenten är den producent som hushållar med anförtrodda medel inte är
ny:
”(...)Man behöver inte vara professionell om man har 100 miljoner och lyfter
på luren och ringer Ingmar Bergman. Då kan man vara en bilhandlare i
Kumla och stå som producent för denna fantastiska produktion, men man anlitar professionalism. Det är motsatsen till att vara professionell. För mig är
en professionell person en person som är så djupt insiktsfull, kunnig och erfaren i det här, så att den personen vågar ringa och säga: 'Hördu, jag har tre
kronor till den här produktionen, och det ska vara stor underhållning och balett och det är det som verkligen ska glittra på lördagskvällarna i Kanal 1
(...)alla pengarna är slut. Den enda som kan fixa det är det sanna proffset(...)Du tar en tant som dansar framför speglar i tre minuter, och sedan fixar
scenografen, så att det blir 88 kärringar som dansar. (...) Du måste ha professionella ljussättare, kameramän och det är bara proffs som har en oerhörd kunskap om stora effekter med små medel(...)Alla funktioner maxar sina bitar. Vi
har haft nöd- produktioner som blev häpnadsväckande bra, trots att de var lite
förberedda(...) professionalism är viktigt, det sparar konflikter och pengar,
och höjer kvalitéten.”

Också Anders Andersson hänvisar till sin egen erfarenhet vad gäller den
egna professionalismen:
”Jag hade en period under(...)flera decennier faktiskt, då jag upplevde mig
som att jag gick omkring och lärde mig. Jag gjorde olika saker och olika
uppgifter. Men sedan har jag omärkligt börjat se mig som en professionell
person, lärotiden är förbi. Jag vet vad television handlar om. Det är inte det
att jag kan den tekniska utvecklingen, dvs tekniken, men min professionalism
är mognare. Där är det möjligt att göra saker. Jag sammanför Sune, som kan
all den nya tekniken, med regissören osv (…).”

Och avslutningsvis:
”(...)verksamheten är oerhört människointensiv. Det är människor som gör
programmen, och tekniken är ett hjälpmedel. Människorna är en brokig samling i en brokig organisation. Det finns inga låsta gränser att sortera producenterna. Den här luddigheten (med olika funktionsbeteckningar) är ett rationellt sätt att utnyttja människors förmågor. Det är inte en organisatorisk
oreda utan uttryck för att utnyttja folk väl och distribuera pengar, sändningstider etc. Det är ett uttryck för en frihet på den mänskliga sidan, därför är det
ett virrvarr”.

Giltigheten i citatet ovan kan man säkert argumentera kring. Mycket kritik
genom åren mot Sveriges Radio och Television har istället handlat om att
organisationen fungerat (alltför) byråkratiskt. Sammanfattningsvis, Anders
Anderssons svar 1992 visar att han inte oroar sig för kommersiell konkur425

rens, men har noterat vissa förändringar, framförallt vad gäller påverkan på
publiksiffror. Han hänvisar till en egen professionalism uppnådd genom
erfarenhet, samt betonar den ekonomiska sidan av professionalism inom
detta område, enligt svar ovan.
Producent Bengt Bengtsson på Dokumentärfilmredaktionen, Kanal 1, var
i sin producentroll också regissör, och han hade en gång i tiden anställts som
researcher. Han hade arbetat i par med en annan producent drygt tjugofem år
vid intervjutillfället, med i huvudsak historiska dokumentärer. Bengt Bengtsson hade en licentiat-examen i historia från Uppsala Universitet, och han
kom till radion 1964, som anställd på ”OBS Kulturkvarten”. Bengt Bengtsson hade en släkting som var radioman, en farbror, ”så att det fanns en sådan
tanke”. Men det var professorn på den historiska institutionen som under
1960-talets början såg till att Bengt Bengtsson fick anställning på radion:
”Han tipsade en annan av sina gamla elever på radion.” Som chef på radion
hade han en annan producent vid samma redaktion, också en historiker, som
han alltsedan dess arbetat ihop med, men som senare pensionerades.
Det senaste programmet, dvs dokumentären, 1992 beskriver Bengt
Bengtsson på följande sätt:
”Det var en dokumentär, som var 50 minuter lång. Den hette ”Sjön där Frida
Magnusson drunknade”(...)sjön var det centrala, och allt som hade hänt omkring den berättades. En av anledningarna till att jag ville göra den var att det
var min egen barndoms sjö(...)Ett tema var dom gamla gubbar som hade jobbat på ett skiljeställe i flottningen(...)som var alltså en del av vad sjön hade
använts till under alla år. Det andra temat handlade om Ådalen-31. Det var
alltså det politiska temat(...)Vad som hände efter Ådalen var att det påverkade starkt förhållandena kring den här sjön, och det var t o m så att Ådalen
provocerades fram, därför att man sympatistrejkade med arbetarna vid den
här sjön, vid Marma-verken(...)dom som var pigor och drängar, och som
fanns på dom små boställena runt sjön, det var alltså ett tredje tema(...)”

Bengt Bengtsson säger följande vad gäller ekonomin i projektet:
”(...)Jag har ju sysslat med TV i 25 år, så jag vet ungefär vad program kommer att kosta(...)Det blev ett kraftigt överdrag, ska jag säga, som ingen har
sagt någonting om (Jämför svar vid intervjuer genomförda 1996 och 1999,
min anm)(...)Det blev det lite av olika skäl, bl a därför att det var så dåligt
väder, så att vi måste tillbaka en vecka(...)och det som kostar pengar är ju
ofta dramatiseringar(...)vi fick fel på en kamerakassett, som gjorde att flera
dagars filmning måste göras om(...)Jag jobbar alltid i film, inte i video(...)”

Som nämnt arbetade Bengt Bengtsson tillsammans med en annan historisk
producent mycket, men på en fråga om varifrån idéerna kom till dokumentärerna så var det i huvudsak duons egna idéer. Det hade emellertid hänt några
gånger att man genomfört förslag som kom från kanalledningen:
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”T ex så gjorde vi för inte så länge sedan en, dock snabbt tillverkad, dokumentär som hette ”Igår röd”, som var Sovjets historia. Det var ett sådant tillfälle då kanalledningen kom och sa att 'nu måste vi göra någonting' och vi
fick en vecka på oss att göra det(...)Vi hade gjort så många program förut om
Sovjet, så vi hade ett underlag, vi visste ungefär hur historien skulle kunna
berättas(...)”

Ett annat exempel på idéer från ledningen som Bengt Bengtsson ger är: ”(...)
att kanalledningen för länge sedan kom och sa att nu ska ni göra ett program
om IB, när IB-affären just hade börjat ebba ut och försöka ta reda på vad
som verkligen hände. Det gjorde vi(...)”
Men Bengt Bengtsson ger också exempel på, vid frågan om programidéer
som inte blivit av, flera serier där researcharbete gjorts, eller att programmet/serien skjutits upp:
”Ja, många sådana idéer kan jag beskriva (…) ”(...)vi bestämde oss för att
göra Sveriges historia i en serie(...)Vi började så ambitiöst med att bestämma
oss för att vända oss till olika specialister för olika tidsperioder, en medeltidsspecialist eller förhistorisk specialist, en specialist på 1600-talet o s v,
och så hade vi statsvetare för det moderna. Och så satte vi oss tillsammans,
och så gjorde vi någonting som liknade en synopsis (skrivet programförslag)
till ett program, där var och en hade en struktur, eller en idé(...)Det fungerade alltså inte. Och det tror jag har att göra med att jag kände att det var inte
min idé(...)Jag hade inte tillräckligt med fantasi för att sätta mig in i deras
sätt att tänka och göra det till mitt(...)
I: Det blev alltså akademikernas idé mer än din egen?
Just precis vad det blev, och det fungerade inte. Och det har hänt vid flera
tillfällen(...)Vi gjorde ett program för inte så länge sedan (...)det handlade
om Petra, den här ökenstaden i Jordanien(...)Och då åkte vi dit med en brittisk arkeolog, som var specialist på det(...)Och så gjorde vi ett program med
honom(...)som berättare(...)Men även där var det så att hans ambition och
min stämde inte. Det blev program tillslut, men det blev inte bra, tyckte jag
själv(...)Vi stack åt olika håll(...)det blev inte ett riktigt bra program, och det
var mitt fel.”
Bengt Bengtsson ger exempel på fler produktioner som har ”en stor struktur”
som t ex ”kvinnans historia” eller ”järnets historia”, som vid intervjutillfället
inte blivit av.
Dokumentärprogram är kanske den genre som förlorat mest på de senaste
decenniernas konkurrens och mångkanalssystem, åtminstone i allmäntelevisionen och även i satellitsända eller marksända kommersiellt finansierade
kanaler, där de inte har någon plats för att de är för dyra, om man med dokumentär menar ”klassisk dokumentär”, som Bengt Bengtsson producerar
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vid intervjutillfället. Dokumentärfilmsredaktionen på BBC lades ned, och
Dramatiska Institutets utbildningsinriktning på dokumentär finns inte heller
kvar. 1992 spelade det emellertid fortfarande ingen roll om produktionen
gick över budget p g a tekniskt problem, dåligt väder, som orsakade omtagningar och en extra veckas resa tillbaka till inspelningsplatsen för att göra
programmet färdigt. Bengt Bengtsson erinrar sig också att programmet inte
hade höga tittarsiffror, 3 % på en bra sändningstid, vilket leder in på följdfrågorna om tittarsiffrornas betydelse:
”I: Om man ser till de publiksiffror som var då(...) påverkade det dej på något sätt så att du tänker exempelvis att du ska göra något som drar en större
publik för nästa program eller något liknande?
Bengt Bengtsson: Jag tror absolut att det påverkar på det sättet(...)det kan ju
hända att man bestämmer sig för att göra ett program som drar en större
publik, men sedan när man väl kommer in i själva programarbetet så glömmer man det igen(...)jag tror att det är psykologiska fakta som ligger
bakom(...)du tror att det finns en vilja hos kanalledningen att det är många
som ska se programmet, och då tänker du att man kanske ska göra sådana
program som många ser, och det är t o m roligt att ha många tittare. Men
när du väl kommer in i själva programarbetet, så glömmer du det(...)det
finns vissa ämnen som alltid når ut, och man kan ju inte alltid göra program
om drottningars kärleksaffärer eller andra världskriget, utan man måste ju
syssla med annat också(...)Vi har fört en lång diskussion här nu inom redaktionen vad gäller just tittarsiffrorna, och om vi borde ha fler som ser på oss.
Det har också att göra med sändningstider och sådant.
I: Men det kommer inte direkta påtryckningar eller förfrågningar?
Aldrig. Det är klart, det förekommer aldrig påtryckningar på det sättet, nej
men det är klart att om man alltid gör program som har 0 procent, så gissar
jag att man känner att det inte är bra.”
Det är högst troligt att TV-program med mycket låga tittarsiffror har försvunnit från TV-tablåerna också inom public service. Krav på högre publiksiffror eller krav på ökad produktion för samma budget kan driva iväg udda
ämnen till mer av en större publik uppmärksammade produktioner. Kostnaden är förstås av avgörande karaktär, den klassiska, organisatoriska ”formeln” för traditionell dokumentär har varit en dokumentär per år. Under
1970-talet kunde ämnen t ex handla om nedläggningen av ett gammalt bryggeri. Men man saknade då också all konkurrens i televisionen. Och att denna
konkurrens också inverkar som en faktor redan innan ämnet är valt också
för enskilda dokumentärproducenter, som vanligtvis valde sina ämnen/programidéer själva. Den policy som är den ram man arbetar inom i en
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organisatorisk kontext är förstås styrmedel av magnifik amplitud. Det kan
emellertid poängteras att Dokumentärfilmredaktionen i Stockholm vid omorganisationen 1996 inte beskars kraftigt med avskedanden och liknande,
utan man förlorade medarbetare genom naturlig avgång, och hade t o m nyanställt vid uppföljande intervjuer 1999. Men redaktionen lades successivt
ned. Den ”klassiska” dokumentären med lång produktionstid (ett år) och
begränsade tittarsiffror samt krav på ”konstnärlighet” har ersatts av andra
dokumentärformer, som gränsar till underhållning, journalistik eller
”livsstilsprogram” inom televisionens organisatoriska ram. Men 1992 producerades fortfarande ”klassisk” dokumentär.
Vad innebär då konkurrensen från kommersiella kanaler för en dokumentärproducent 1992, t ex vid TV3:s start 1988 i retroperspektiv?
Bengt Bengtsson: ”Vad TV3 har inneburit det är att man vid många tillfällen(...)för diskussioner om tittarsiffror(...)Man tittar på dom som har tillgång till TV3 och TV4 och jämför där(...)de ser att du har fått mindre tittare
beroende på att Aschberg ligger en viss tid o s v på vissa kvällar, och våra
program ligger emot(...)en sådan diskussion påverkar en naturligtvis(...)man
tänker att nu får vi se till så att det blir mer än 3 (%) nästa gång, nu ska det
vara 5 (%) eller 7(%)(...)det förs en diskussion som kanske påverkar en i det
långa loppet, även om man inte är medveten om den (påverkan)(...)
När det gäller TV4:s start 1990, så svarar Bengt Bengtsson på följande
sätt:
”(..)Det faktum att man får ytterligare en (konkurrent) accentuerar det här, det
gör att diskussionen kanske dyker upp ännu lite oftare(...)Jag ser aldrig på
TV4, det måste jag erkänna. Det känns inte som ett hot än. Dom kanske har
tagit över imorgon(...)”

Vad är då professionalism enligt Bengt Bengtsson:
”För det första innebär det att du (...)är kunnig,(...)du ska veta(...)vad du gör
program om. Du ska göra det på ett sätt som inte vädjar till fördomar, utan du
ska vara intellektuellt redlig också(...)Du ska presentera, i den mån du orkar,
motståndare med hans, eller hennes, bästa argument(...)det är hantverket du
måste kunna, du ska veta hur bilderna ska se ut(...)du ska veta(...)hur du ska
använda pengarna. Du får inte göra av med 19 gånger bilderna, om du bara
behöver 6 gånger, därför att då gör du av med pengarna på fel sätt(...)”

För Bengt Bengtsson är professionalismen, i likhet med andra svarande, att
anse som viktig, men eftersom Bengt Bengtsson skriver sina texter själv, är
också argumentationen viktig, vid sidan av hantverk, bildkunnande och ekonomi. På frågan om sin egen professionalism svarar Bengt Bengtsson:
”(...)Jag är universitetsutbildad historiker, som har sysslat med det under lång
tid, och jag tycker att jag har lärt mig ett sätt att nå ut till en bred publik för
att berätta en historia(...)Jag tycker att jag är bra på att skriva tex-
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ter(...)speciellt när du dessutom är regissör, så är det en fråga om
(...)simultankapacitet t ex. Du måste veta vad du sysslar med, och kunna hålla
reda på många saker samtidigt, och alla sorters yrkeskategorier kommer och
kräver besked(...)”

Bengt Bengtsson hänvisar alltså till sin utbildning, som en av få på denna
fråga, och till kunskapen om historieberättande och arbetsledande roll, dels
som producent, dels som regissör, dels med totalt ansvar också för bildbeskrivningen.
På frågan om hur synen på ett professionalism och ett professionellt program har förändrats sedan 1970-talet svara Bengt Bengtsson:
”Jag tror inte att den har gjort det här inom företaget(...)Det här är ett konstverk, du kan inte hantera det hursomhelst(...) När jag börjar(...)kan jag säga
att det här programmet kommer att bli 50 minuter(...)Programmet har alltså
en inneboende (...)struktur som det får av sig själv av konstnärlig art, som gör
att det inte kan bli längre eller kortare, därför att då tappar det i kvalitét avsevärt(...)”

Vad gäller samma slags förändringar de sista fem åren (dvs ungefär från
1987 vid intervjutillfället), svarar Bengt Bengtsson på följande sätt: ”Jag
tror att det finns ett större intresse för tittarsiffror(...)vi har alltid varit rätt
dåliga i att nå en bred publik, vi har misslyckats med det oftast(...)”
I resten av Bengt Bengtssons svar framgår det att han talar om Kanal 1,
och i en jämförelse med tvåan, som hade mer publikdragande program. De
kommersiella kanalerna var ännu inget hot:
”I: Så tvåan är fortfarande den främsta konkurrenten om publiksiffrorna?
Ja, naturligtvis, det är inget snack. Hela tiden är det så.”
Svaret avspeglar att den interna kanalkonkurrensen inom SVT ännu inte
hade avskaffats 1992.
Producent Carl Carlsson var egentligen redaktionschef på en liten redaktion som producerade undersökande journalistik vid Sveriges Television vid
intervjutillfället 31 aug 1992. Denna redaktion lades senare ned, och Carl
Carlsson slutade också på Sveriges Television och övergick till annan verksamhet (dvs han fanns inte med i internkatalogen 1998). Carl Carlsson var en
av dem som rekryterades till producent genom de två större rekryteringstillfällena i slutet av 1960-talet. ”(...)Jag började alltså direkt på kulturavdelningen som producent 1968/69 (...)Då var min uppgift att både vara ansvarig
utgivare för programmet(...)och sitta i programkontrollen(...)men jag var
också en sorts tekniker (och)(...)satt ofta i kontrollrummet och skrek åt kameramän(...)Det ingick i min utbildning att jag skulle kunna vara teknisk
producent för ett nyårsprogram likaväl som jag skulle kunna dra igång ett
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kulturprojekt. Det var en mycket bred och omfattande roll som TVproducent (...)Sedan har den rollen alltmer specialiserats, och fler och fler
färdigheter som en TV-producent skulle ha har övergått i händerna på olika
typer av specialister. Bildproducenter sköter detta med bild, redigerare sköter
redigering. Manusförfattare skriver manus. Nyhetsuppläsare läser nyheter
som andra skriver(...)den breda producenten som skulle kunna allt om televisionen(...)har försvunnit(...)På en sån här oerhört liten redaktion, så är man
ju tillbaka i en väldigt bred producentfunktion. Jag vill ha det så.”
Men Carl Carlsson hade också varit aktiv som dokumentärproducent, ofta
i samarbete med en annan producent på en avdelning på SVT, som Carl
Carlsson lämnat, och Carl Carlsson har också varit tjänstledig för annan
verksamhet:
(...)Jag har dels forskat i socialpolitik vid Harvard(...)Jag har också varit lärare vid Harvard(...)Jag har ägnat mig åt tidningsjournalistik (inom) samma
område som jag gör nu(...)undersökande journalistik, främst i DN(...)”

Carl Carlsson hade lämnat dokumentärfilmen av följande skäl:
”Tidigare var det så att man hade program som var mellanformer mellan dokumentär och nyheter och magasin. Det gjordes typ 30-minutersreportage
som var lite på halvdistans, dvs rätt aktuella, gjordes under relativt kort tid
och under ett visst ansvar, dvs vi borde täcka upp vad som skedde inom arbetsmarknad, ekonomi, politik etc. Dom programmen försvann ur utbudet,
vilket är mycket tråkigt. Det var faktiskt också ett av skälen till att jag lämnade dokumentärfilmredaktionen. Jag tyckte inte att redaktionen av egen
kraft tagit tillbaka det förlorade programområdet, vilket vi kunnat göra. Dom
var väldigt nöjda med att göra bra filmer och få snälla klappar av DN:s recensenter. Dom gjorde bra film, men dom betydde ingenting.”

Carl Carlsson berättar också om tillkomsten av den nya avdelningen för undersökande journalistik, en avdelning som visar sig ”vara knuten till honom
själv som person”:
”Den kom till så att flera år efter omorganisationen (1987) så klagade kanaldirektören över att vi inte hade någon s k undersökande journalistik, vilket är
ett statusuttryck. Dom klagade och tyckte att det var för jävla illa att vi inte
hade gjort något i de stora affärerna, Ebbe Carlsson-affären, Palmemordet
etc. TV hade inte betytt någonting i dom här affärerna, utan det var andra
som hade grävt fram det(...)När han (kanaldirektören) klagat ett par år, gjorde
jag ett förslag och då sa han: OK(...)I början låg den här verksamheten sorterad direkt under (...)biträdande kanaldirektören(...) ”

Den lilla redaktionen gjorde program av undersökande karaktär, och blev i
ett fall åtalade, men friades. Redaktionen hade inte en återkommande sändningstid utan ”vi skriker när vi är klara och så lyfter man ut ett program”
som Carl Carlsson uttryckte det. Man var totalt fyra personer vid intervjutill431

fället. Redaktionen lades ned eller fördes in någon annanstans vid mitten av
1990-talet. Carl Carlsson beskriver sitt senast genomförda programprojekt
vid intervjutillfället 1992 på följande sätt:
”Mitt sista avslutade projekt var ett program som hette 'Död på recept', bl a
hade jag en narkoman som går från läkare till läkare, till att han dör av en
överdos, inte av heroin, utan av läkemedel som han, och förskräckande
många andra i hans situation, köper av läkare på recept. Vi följde honom under en researchtid på fyra månader, kartlade hans ”karriär””.

Vad gällde en fråga om hur idén till programmet uppkommit svarar Carl
Carlsson på följande sätt:
”I dom här fallen kan det vara vissa svårigheter att tala om vilka som är källor
och varifrån idéerna kommer. Men i det här fallet kan jag tala om att det var
ett grundligt och anonymt tips. Det berörde folk vi kände igen från tidigare
program (...)På en sån här liten redaktion har vi mycket begränsade resurser,
så(...)det är mycket svårt att se någon beslutshierarki, utan man kommer fram
till saker genom samsnack”

Carl Carlsson ger återkommande exempel på att han anser att bra journalistik
ska förändra:”(...) Dokumentärfilmredaktionen gör bra program. Däremot
tycker jag inte att dom bra programmen gör något större avtryck i samhällsdebatten, och då räcker det inte riktigt ända fram(...)”
När Carl Carlsson ska ge ett exempel på ett program, som han vill föreslå
som sitt bästa, så finns också förändringsaspekten med i detta svar:
”(...)Vi var i Brasilien några månader och följde människor som stod på
dödslistor. Det var advokater och politiker, präster etc som systematiskt sköts
ihjäl av högern i Brasilien, godsägare och andra. Vi följde personerna (...) och
under det här programmet skjuts också mycket riktigt en (person) som vi precis intervjuat(...)Det hade i Sverige inte så stort genomslag (...)Det fick bl a
till effekt att mördandet i Amazonas-regionen åtminstone under ett år mer eller mindre upphörde. Det menar jag då är ett bra program. Dels så finns det
på the American Museum of Television pf Broadcasting, dels så vann det
Amerikas motsvarighet till Prix Italia(...)”

Vad gäller om det fanns några särskilda omständigheter som medverkade till
att programmet blev bra nämner Carl Carlsson särskilt närheten till problematiken:
”(...)Det är sällan som en journalist själv befinner sig så pass involverad i
någonting, att han delar dom personernas villkor(...)Man är oftast en iakttagare(...)”.

Vidare så hänvisar Carl Carlsson till resurser:
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”(...)Det är sällsynt att man anser sig ha råd att åka till ett land som är så pass
avlägset som Brasilien(...)man kostade t o m på oss tre veckors intensivundervisning i brasiliansk portugisiska(...)”

Vad gäller en program- eller reportageidé som inte har gått igenom svarar
Carl Carlsson generellt: ”Om du menar en programidé som fick avslag, så
har jag inget sådant exempel(...)Det skulle i sådana fall vara att(...)vi kan
ägna rätt lång tid åt att bedriva research och göra intervjuer och sedan märker vi att det håller inte(...)sannolikt är det så att vår bärande hypotes för
programmet inte höll.(...)Vi hade den uppfattningen efter att ha talat med en
del källor att den berömda styckmordsrättegången innehöll i sin dom kraftfulla oklarheter. Vi menade att den ena av dom bägge läkarna på goda grunder hade blivit feldömt.
I: Han var skyldig eller icke skyldig?
Icke skyldig. Det var en hypotes som om vi hade kunnat visa den ställt oss i
konflikt med praktiskt taget hela Sverige, framförallt alla Sveriges kvinnor(...)Vi kunde konstatera att det fanns ett spår som det förvånade oss alldeles oerhört att polisen inte alls hade utrett(...)Det här är alltså en person, en
läkare, som försvann ur Sverige, när det här styckmordet uppdagades, som
inte förekommit tidigare, och som inte lämnat några spår efter sig i Sverige
eller någon annanstans. Men vi hittade honom så småningom. Vår hypotes
som formulerades var att det fanns en bevisad kontakt mellan den här läkaren och den styckmördade (...), att Catrin da Costa sannolikt också blivit
beroende av den här läkaren.”
Vilka faktorer anser då Carl Carlsson betydde mest för att produktionen inte
genomfördes:
”(...)Vi ska ju inte fungera som någon domstol, men om vi kunde ge tillräckligt mycket så att man skulle tvingas att pröva det här igen. Det skulle ha varit tillräckligt tycker vi för att vi skulle ha sänt. Det andra övervägandet
gällde att det skulle räcka att påpeka de utomordentliga brister som gjordes i
polisens förundersökning. Att den och åklagarens var så bristfällig att det inte
stod i överensstämmelse med rättssäkerheten(...)”

Man kan utläsa från citatet ovan att anklagelserna i journalistisk form skulle
bli väl starka, att peka ut en tidigare odömd eller oprövad person i polisens
eller domstolens ställe, och att samtidigt ifrågasätta rättssäkerheten. Man
måste också ha tillräcklig ”bevisning”, och det är skillnad mellan journalistiska bevis eller indicier och det juridiska systemets, journalisten måste tala
det juridiska språket och det skiljer sig från journalistens. Men Carl Carlsson
påpekar vid intervjutillfället att det kanske finns anledning att ta upp projektet igen. Det finns flera exempel från intervjuer senare med undersökande
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journalister då man beskriver projektidéer som läggs på is, men tas upp senare, av journalisten eller av andra (Se t ex nästa intervju, med EE).
På frågorna om konkurrensens betydelse för arbetsvillkoren, direkt eller
indirekt, vid TV 3:s start 1988, och vid TV4:s start 1900, så svarar Carl
Carlsson ”nej” på frågan om TV3:s start, som då inte betydde något nämnvärt, men vad gäller TV 4-starten 1990:
”(...)inte direkt, men indirekt gör det ju det, därför att det finns ju ett program
som heter 'Kalla fakta', som är lysande(...)Det är i teorin en konkurrent till oss
(...) en bra konkurrent (...)(Men) det spelar för oss inte den minsta roll vad
'Kalla fakta' och TV 4 gjort, för det följs inte upp (...)det har inte setts, och
har för lite publik, och det har inte följts upp av andra media(...)”

Vad är då professionalism, enligt Carl Carlsson:
”Professionalism i mitt yrke(...)är framförallt förmågan att hantera de instrument som vi har för att göra journalistik och av det också television(...)En
god instrumentkännedom är av största vikt för en professionell TVproducent. Jag menar helt enkelt att man måste vara förfaren i hur man berättar en historia, man måste vara duktig på att strukturera det man kallar dramaturgi, reportagedramaturgi(...)”

Och hur vill Carl Carlsson själv beskriva sig som professionell:
”Jag upplever mig själv som en mycket professionell person(...)eftersom jag
kan luta mig tillbaka mot en lång, lång rutin hur man gör saker(...)Den andra
sidan av det hela är (...)att jag har förvärvat dom priser som finns att få i den
här branschen, Stora Journalistpriset, producentföreningens pris, Expressens
TV-pris, den amerikanska motsvarigheten till Prix Italia(...)Jag har Grävande
Journalisters Guldspade, Klubb 100:s pris(...)Prix Futura i Berlin har jag, sedan har jag motsvarigheten till Pulitzerpriset inom TV-journalistik i Amerika
(...)”

Vad gäller frågan om synen på professionalism och ett professionellt program förändrats sedan 1970-talet svarar Carl Carlsson på följande sätt 1992:
”Nej, inte inom mitt område, tycker jag. Där tycker jag att det ser ungefärligen likadant ut, att man har samma värderingar, samma mått, samma värden.
Däremot har det skett en hel del på underhållningsprogramsidan och inom
drama framförallt, därför att på drama-sidan så har också begreppet professionalism kommit att kopplas till produktionseffektivitet i mycket högre utsträckning än tidigare. Det anses idag starkt professionellt att dra fram en
'Varuhuset', en 'Rederiet'(...)Det skulle ha varit svårt på 70-talet, tror jag, att
använda argumentet att 'En handelsresandes död' var så effektivt producerad(...)utan just detta massproducerade eller effektiva producerandet med
vissa mallar har faktiskt också blivit ett mått på professionalism, och det används också väldigt mycket inom nyheter.”
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Vad gäller de sista fem åren då (dvs vid intervjutillfället 1992), vad är Carl
Carlssons svar på samma fråga:
”(...)Jag kan inte påstå att man skulle ha andra värdemått inom samhällsjournalistiken. Ett av problemen(...)är att teknologin utvecklas oerhört mycket
snabbare än det mänskliga förnuftet eller omdömet. Journalistik är(...)ett filter
mellan det som sker och det som ska förmedlas och sker. Det ska finnas ett
visst mått av analys och urval emellan, och det ska finnas ett visst mått av
begriplighetsgörande och presentation. Det här måttet är mindre inom nyhetsjournalistiken, som oftast är förmedlande, beskrivande kommunikéjournalistik, exempelvis 'Rapport', och det är större inom samhällsjournalistik(...)samtidigt har det skett (en förändring):om man tar den här CNNreportern, som står i Bagdad , och över stjärnhimlen kommer en SCUD-robot
och reportern pratar i direktsändning, men han vet exakt lika lite som tittarna
om det som sker. Han har alltså reducerats, han är inte längre journalist utan
en presentatör av någonting. Det här tidsmässiga filtret finns inte
längre(...)framförallt i nyhetsjournalistiken. Det har alltså förändrats en del.”

KOMMERSIELL TELEVISION 1992
Två intervjuer genomfördes också 1992 på det tidiga TV4, båda var fast
anställda producenter, men på olika programavdelningar. Erik Eriksson arbetade på Fakta-avdelningen och hade vid intervjutillfället arbetsuppgifter ”i en
kombination av att producera och att vara programledare. Det blir hela kedjan.” Programmet var det återkommande magasinet 'Kalla fakta'. Hans
Hansson arbetade med underhållning, främst musik, och hade erfarenhet från
produktionsbolag. Erik Eriksson hade en längre erfarenhet från Sveriges
Television som journalist. Sedan detta intervjutillfälle har Erik Eriksson
avancerat till toppen inom en kanal med högsta ansvar för hela kanalens
programutbud. Erik Eriksson är också ett av de mer intressanta exemplen på
att positionsbyten, i synnerhet uppåt i en hierarki, helt kan förändra den policy man försvarar, beroende på var man är förankrad i sin position med de
intressen som medföljer. Erik Eriksson gick ofta ut i pressen med ståndpunkter, eller satt i TV-paneler och blev alltså delaktig i en offentlig debatt då och
då. 1992 definierade sig Erik Eriksson emellertid som journalist först och
främst, som beskrev 'Kalla fakta'-redaktionen på följande sätt:
”(...)den här redaktionen (jobbar) inom ett mycket begränsat område, som ska
definieras av undersökande journalistik, och det gör att det arbetet bedrivs på
ett väldigt speciellt sätt. (...)En del saker (...)kommer att pågå i 1-1 ½ år (…)
Sedan finns det andra saker som jobbar på kortare sikt. Men grundmodellen
är att ha ett stort antal bollar i luften, och så hoppas att några av dom så
småningom landar rätt.”

Erik Eriksson beskrev som ett exempel på sitt senaste programprojekt som
”ett program om den nya hemlösheten i Europa, med material från Frank435

rike, med material från Sverige (...)sedan skulle vi göra en granskning av den
numera berömda ”Elefantaffären” i Sverige, och det projektet fick ett helt
annat slut än vad vi räknade med från början”. ”Elefantaffären” handlade om
elefanters flyttning mellan djurparker i Sverige och ådrog sig massmedial
uppmärksamhet. På frågan om vem som var uppdragsgivare svarar Erik Eriksson på följande sätt:”(...)idéflödet kan se ut på ett antal olika sätt. Antingen har man idéerna själv. Uppdragsgivaren, som formellt sett är bolaget som
sådant(...)ska inte lägga sig i vår verksamhet. Vi har tilldelats en uppgift från
grunden. Dom ska aldrig intervenera i den löpande verksamheten. Det skulle
jag betrakta som ett hot mot integriteten på redaktionen. Det har inte VD
med att göra. Den högste, som (...)ska blanda sig i, är ansvarig utgivare. Det
är faktachefen, över den nivån ska det inte gå.”
Också Erik Eriksson drar den organisatoriska parallellen vad gäller struktur med en tidningsorganisation: ”Chefredaktören som då är ungefär vad
faktachefen är, finns som ett yttersta skydd, när man kommer till just utgivarfrågor(...)Redaktionssekreteraren, eller i vårt fall projektledaren, är den
som hela tiden jobbar intimt med mig och andra i gruppen(...)”
Om produktionsmätningarnas roll säger Erik Eriksson följande 1992:
”(...)dom spelar tyvärr en alldeles för stor roll, speciellt på ett kommersiellt
företag som TV 4. Och jag skulle nog vilja påstå att det är en nästan daglig
kamp att hålla publikmätningsresonemanget på avstånd, för att inte låta sig
styras av det. Jag skulle kunna konstruera ett program (...)som ofelbart drar
mycket publik(...)Jag skulle kunna intervjua ett antal mycket spektakulära
brottslingar(...)(men)det (är) viktigt att redaktionens grundläggande kriterier
för vad vi ska ta upp, att man håller hårt i det. Den här frågan är egentligen
oerhört stor, eftersom vi ända sedan vår tillkomst för snart två år sedan
(1990) varit nedläggningshotade, och har fått kritik för att vi har för lite
publik trots att vi har (...)t o m mer publik än vissa underhållningsprogram(...)Här är det ”rating” som gäller(...)har man bra publik, så skiter man
egentligen i vad man haft för innehåll(...)”
Vad gällde ekonomi och budgetramar svarar Erik Eriksson generellt och
på följande sätt:
”Jag har jobbat på Sveriges Television i 15-16 år, så jag är förvånad över hur
(...)dåligt avrapporteringssystemen fungerar. Den här ekonomiska feedbacken finns ju nästan inte(...)Det finns en myt om den privata företagsamheten, och i det här fallet att TV4 skulle vara mer rationellt skött, t ex än Sveriges Television, det tycker jag inte att det stämmer.”

Vad gäller andra faktorer som var av avgörande betydelse för reportaget
hänvisar Erik Eriksson till: ”Jag fick t ex en väldigt bra kontakt med en viktig källa, när det gällde 'Elefantaffären'.(...)Under inspelningsarbetet i Paris
kom vi också genom slumpens skördar i kontakt med ett väldigt bra uteliggargäng, som lyfte det reportaget på ett sätt som researchen inte hade
436

lyckats med. I studiosituationen (...) blev Carl Lidbom oväntat intressant,
och inte så bufflig som han brukar vara(...)Man kan säga igenom vårt sätt att
arbeta, att man lägger ut en research, och sedan börjar man bit för bit skaffa
sig kunskap om ett ämne. Det kan pågå under längre eller kortare tid(...)men
sedan kan det alltså ta vägen åt olika håll”.
Erik Eriksson hänvisar alltså en del till slumpen, en källa som gav mycket, ett uteliggargäng som hade lust att tala inför kamerorna, en politiker som
visade en annan sida än en vanlig offentlig bild av personen, dvs medverkandens och intervjuades egenskaper i inspelningssituationen. Inom drama
eller underhållning anlitar man professionella skådespelare och/eller artister
men inom journalistiken är medverkandes egenskaper i inspelningssituationen mer lämnat åt slumpen, dvs är inte en helt förutsägbar entitet. Det finns
alltid moment av osäkerhet vad gäller att låta oprövade eller okända personer
medverka, selekterade för en viss egenskap, t ex bostadslösa i Paris eller
någon annanstans.
När Erik Eriksson ger exempel på ett reportage som han vill beskriva som
sitt bästa, blir svaret detta:
”(...)Jag tycker att det som jag är mest nöjd med är den dokumentär, som jag
gjorde tillsammans med en kollega här, som handlade om det militärindustriella projektet och JAS-projektets historia. Det är ett ämne som jag hållit på
med väldigt länge, i över 10 år nästan(...)och det råkade vara så att jag i februari 1989 var med och filmade när det här JAS-planet havererade. Och det
blev sedan utgångspunkten för en, som jag tycker, rätt lyckad satsning(...)där
vi efter 7-8 månader hade ett bra material om hur politiker, militärer, försvarsindustrin tillsammans hade lotsat igenom den här satsningen på JASplanet, trots att alla inblandade maktgrupper redan från början var oerhört
medvetna om att det var en gigantisk chanstagning. Det var jag ganska nöjd
med. Det ställde till ett jävla liv.”

Den särskilda anledning eller omständighet som medverkade till att reportaget blev bra tror Erik Eriksson var att ”det inte var ett ensamarbete(...)Jag
tror att man måste jobba i lag, därför att det är så tålamodskrävande(...)man
mår väl av att vara två eller flera som kan stötta varandra(...)”.
På frågan om en programidé som (ännu) inte hade genomförts svarar Erik
Eriksson på följande sätt:
”(...)Jag skulle göra en årskrönika som innebar att krönikan skulle spelas in
successivt under årets gång. Den hade arbetsnamnet 'Parkbänken'. Jag skulle
nämligen sitta med Hasse Alfredsson uppe på Skansen en gång var tredje
månad och filosofera över den tid som just passerat, och det gick bra ända till
Hasse Alfredsson hoppade av(...)Han hade inte tid(...)Huvudpersonen backar
ur plötsligt(...)Ett annat exempel är naturligtvis att historien inte håller, när
man sysslar med undersökande journalistik (...)Hypotesen stämmer inte(...)Vi
försökte förra året göra en stor satsning på fringisar och fallskärmsavtal, som
välavlönade människor får, när dom slutar, men vi lyckades aldrig komma åt
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det där riktigt. Inte för att jag tror att hypotesen inte stämmer, utan att det var
så svårfångat, så att vi fick inget bra substantiellt material.”

Man kan poängtera att denna intervju ägde rum innan en större debatt om
fallskärmsavtal och avslöjanden hösten 1994, en debatt som också medverkade till begränsningar i lagstiftning på området.
Vad gäller det egna initiativet till reportage 1992 på 'Kalla Fakta'redaktionen svarar Erik Eriksson på följande sätt:
”(...)Det är en rätt liten redaktion, och det betyder att det är ett fåtal personer
som i grupp diskuterar sig fram till vilka satsningar man ska göra(...)men sedan tycker jag att jag har oerhört stor frihet att driva saker själv. Det är ytterst
sällan som någon chef eller projektledare kommer och säger: Nu gör du såhär(...)”

Erik Eriksson hade också en del verksamhet i tidningar och kunde vara deltagare i offentliga debatter:
”Jag skrev senast igår en artikel i Expressen, där jag skriver att det finns en
tendens där allting antingen förytligas, en annan tendens där allting ska
kommersialiseras, och en tredje tendens där allting snuttifieras. Så sent som
idag i Svenska Dagbladet uttalar sig vår nya programdirektör och säger i stort
sett att innehållet spelar inte någon roll längre, bara man har stjärnor som
framträder som programledare(...)och jag känner mig verkligen som en
(...)främmande fågel(...)journalistisk traditionalism kommer att fungera oerhört bra om man tar god tid på sig(...)Jan Stenbeck går ju ut minst en gång i
halvåret och säger att 'Kalla fakta' ska läggas ner, för vi är inte tillräckligt
lönsamma(...)”

1992 framstår Erik Eriksson som en traditionell, undersökande journalist för
ett program under ständigt nedläggningshot i en kommersiell kontext, men
Erik Eriksson skulle göra karriär inom just denna kommersiella kontext till
högre ansvarsnivåer. När han senare förekom i debatter var ståndpunkten en
annan och han kunde t ex argumentera för längre reklampauser i kommersiell TV. Detta är ett exempel på att positionsbyten mellan eller inom kontext
kan orsaka åsiktsbyten som ser ut som ”personlighetsförändringar” men som
egentligen bara är följden av att positionsbytet medfört andra villkor, krav
och intressen. Men det viktigaste här är positionsbytet uppåt i en hierarki,
och det finns inget som säger att Erik Eriksson skulle ha ändrat uppfattning
om hur undersökande journalistik ska bedrivas.
Erik Eriksson säger så här 1992:
”(...)Jag tycker inte om att ägare, typ Jan Stenbeck, springer ut och säger att
TV4 är en jävla skitkanal, som ingen tittar på, därför att dom gör för lite
tingel-tangel, och att det måste vara mer ”Tur och kärlek”(...)Ägarna driver
en stenhård kommersiell linje, ungefär som om det här vore en spikfa-
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brik(...)Jag kom hit därför att jag tror att gammal hederlig samhällsjournalistik fortfarande är viktig för publiken (...)”.

Erik Eriksson säger så här 1992 på frågan om sin inställning till kommersiell
resp licensfinansiering:
”Ja, rent principiellt tycker jag att licensfinansiering är bättre(...)Den är en
bättre garant för det som jag tycker är viktigt, nämligen publik servicetelevisionen(...)”

På frågorna om professionalism svarar Erik Eriksson på följande sätt, t ex på
frågan om vad professionalism är:
”Professionalism i den bemärkelsen att man som journalist ska vara kunnig i
det ämne som man just håller på med, plus att man ska ha själva yrkeskunnandet, kunna hantverket. Hur disponerar man ett material, hur sovrar man
när man läser en statlig utredning, hur tar man ut det viktigaste(...)”

Sig själv som professionell vill Erik Eriksson beskriva på detta sätt 1992:
”Jag tycker att det är skillnad mellan att jobba med oerhört tidspressade nyheter(...) Vi har inte alls den arbetsstrukturen här. Vi producerar våra reportage och våra projekt när dom är mogna att publicera, helt enkelt” (jämför
svaret med Carls Carlssons på liknande fråga, min anm).

På frågan om synen på professionalism och ett professionellt program förändrats sedan 1970-talet svarar Erik Eriksson, som var aktiv journalist under
1970-talets slut, på följande sätt:
”(...)media har blivit mycket mer trendinriktat. Jag skulle nog vilja beskriva
det som någon slags vindflöjelmentalitet i media, och då menar jag både underhållning och samhälle (...) Om det är så att pengar styr hårdare, eller
(...)media tittar oftare på dom stora länderna som USA, Tyskland, England(...)”

Och på frågan vad gäller de sista fem årens förändring på samma fråga, dvs
från 1992 och bakåt, svarar Erik Eriksson så här:
”Nej, konkurrensen har inte lett till något högre krav på professionalitet(...)det vi pratade om förut har blivit mer betydelsefullt, nämligen stora
tittarsiffror(...)Men jag tror att man ska vara klar över att på det här slagfältet
så leder tyvärr inte konkurrensen till mångfald och ökad professionalitet utan
till (...)enfald i den bemärkelsen att likriktningen ökar(...)”

Erik Eriksson poängterar också att kanalerna tenderar att konkurrera med
liknande program på samma tider:”(...)och så har alla på morgonen frukostTV. Det är enfald, tycker jag tyvärr.”
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Erik Eriksson är alltså från början en journalist med lång erfarenhet från
SVT innan han rekryterades till kommersiell TV, i samband med TV4:s
start. Han har sedan dess avancerat i beslutshierarkin på en kommersiellt
finansierad kanal, och innehar en topposition. Vid intervjutillfället uttryckte
han idéer om journalistiska ideal att hålla fast vid, som väl stämmer överens
med den undersökande journalistens, och tryckte också i flera uttalanden
starkt på den journalistiska integriteten. Erik Eriksson deltog också i offentlig debatt med artiklar och i debatt-paneler.
Hans Hansson arbetade som producent på underhållningsavdelningen på
TV 4 1992 och arbetade främst med musik, artist- och underhållningsprogram. Han hade tidigare varit aktiv i produktionsbolag, och beskriver sin
bakgrund på följande sätt:
”Åt SVT hade jag producerat 'Listan', 'Toppstationen' med Clabbe af Geijerstam, barnprogram som hette 'Berättelser ut bakfickan'. Jag jobbade med en
serie som gick direktsänd från Strängnäs och ungdomsmässan. Jag kom i
första direktsändning i konsert från Norra Bantorget (i Stockholm), 'Naturliga
steget'. Jag gjorde specialprogram åt dom också, Luciakör med Clabbe. Jag
hade gjort program åt SVT i 1 ½ år (...) Hade jobbat som programledare för
'Trekvart' (...) 'Listan' var ett rullande program, (...)Jag tror inte jag gjorde något program där, som var mitt eget förslag, det startade jag när jag kom hit.”

Hans Hansson påpekade också att han jobbade som bildproducent också, och
oftast bildproducerade sina egna program. Däremot hade Hans Hanssons
program på TV4 då inte höga tittarsiffror, men Hans Hansson beskriver programidéer som verkar vara originalkoncept. På frågan om det senaste program han producerat 1992 svarar han:
”(...)Det är ett specialprogram, då kom idén, dels från skivbolaget, och dels
från mig, om att göra konserten med Boppers. Och eftersom den skulle göras
”unplugged”, kom jag på att vi skulle göra som Elvis gjorde 1968, så vi
byggde en sådan dekor i en studio, och spelade in, och sedan lade jag till intervjuer (...)(i en) ny grafisk form, som jag hittade på att göra(...)”.

Den andra programidén, som Hans Hansson vill beskriva, hade en titel som
var en travesti på svenska till en amerikansk serie om en radiopratare, 'En
röst i natten', som tog emot samtal från allmänheten. Hans Hanssons version
fokuserades på en f d sportjournalist som programledare och hette 'Steffo,
din tröst i natten', ett ”journalistiskt program med gäster och med akustisk
musik”.
Hans Hansson nämner olika inslag i programmet(…) 'Glappkäften', en
tävling Steffo kom på, folk som sagt stora grodor, och sedan fick folk skriva
in själva en ännu mer korkad formulering(...)'Nattmackan', där varje gäst
skulle presentera sin egen specialmacka med recept(...)'Nattrepet'(...)att få
Steffo att titta på nattvärlden(...)”.
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Hans Hansson beskriver också andra personer som deltagare i programmet:”(...)jag har ofta tänkt använda Johan Nordberg, gitarristen(...)och jag
pratade med Steffo och han tyckte det var en utmärkt idé att ha (honom) som
bollplank, eftersom han är verbal och snabb i skallen(...)Sedan började man
bygga upp ingredienserna i programmet för att få en slags dramaturgi, så att
det inte blev för långsamt(...)”
Hans Hansson beskriver också hur olika personer (eller personkontakter)
blir programledare eller deltagare i programmet, kanske personer som man
träffat i andra sammanhang, och sättet att bygga upp ett program på det här
sättet är mindre formellt, standardiserat och rationellt även inom kommersiell TV. Men man får hålla i minnet att TV4 var en nystartad kanal som
bara hade varit i drift ett par år. Kanske påminner förfarandet mer om hur
man arbetade i det tidiga Sveriges Television. Programledaren hade också
stort inflytande på programmets form i detta exempel. Vad gäller chefsnivåhierarkin och dess styrning ger Hans Hansson följande beskrivning: ”Min
närmaste chef är Jan Zachrisson, som är chef på underhållningen, programdirektören är chef för alla programavdelningar, fakta, nyheter, rubbet. Jan
bestämmer sig för vad vi ska satsa på, sedan drar han det i ledningsgruppen,
och sedan beslutar ledningen om att ”det här är en grej vi tror på”. Programmet hade en sen sändningstid, 22.30, och c:a 180 000 tittare, vilket inte är
några succésiffror, men enligt Hans Hansson: ”runt 30 % (? Avser kanske
’share’, dvs andel av alla tittare vid den tiden) ” (…) men det är hyggligt
ändå, och det är inget dyrt program att producera, eftersom vi gör det i huset
också”. ”Externa kostnader” var enligt Hans Hansson 70 000:- per program
och: ”Det är väldigt lite i sådana här sammanhang”.
Vad gäller några andra faktorer som var avgörande för hur programmet
blev svarar Hans Hansson: ”Det är väl det klassiska vad gäller program, att
det är bra människor, som är bakom kameran och att det finns en kemi i redaktionen som gör att man hittar roliga infallsvinklar(...)”.
Ett program som Hans Hansson vill ta som ett exempel på sitt bästa program beskriver han på följande sätt: ”Det var ett program med Annie Lennox
(sångerska i succégrupp från 1980-talet, 'Eurytmics', med stora skivframgångar, min anm)(...)som var här i våras, och där hade vi en journalist som
hette Cissi Renström som jobbar här och som intervjuade henne(...)Jag tror
att det blev bra för att hon (Annie Lennox) var en fantastisk människa, och
det blev en bra kemi mellan henne och Cissi(...)”.
Hans Hansson beskriver sedan organisatoriskt betingade orsaker till att
programmet blev bra, enligt honom. Möjligheten att jobba övertid och att
själv sitta i redigeringen, ”(...)men idag går det inte att komma in i redigeringen överhuvudtaget för det är sprängfullt(...)och ändå är det en otrolig
skillnad här mot Sveriges Television. Där får man ju beställa tid i princip
bara man ska ha en VHS-kopia(...)”.
På frågan om en idé till ett program eller en serie som inte gått igenom
svarar Hans Hansson: ”Det var en idé som hette 'Sopstationen'(...)och det var
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ett programförslag till TV1, men det hann inte gå så långt, för att vi började
göra piloten och sedan kom vi i princip överens om att det här höll nog inte
som programidé(...)Anledningar kan vara att tiden springer förbi, att det man
gör ligger i tiden då (...)Det är ofta så med piloter(...)(man kan) testa figurer,
man testar en idé. Oftast är det så att man jobbar fram grejer på pappret, men
så blir det så, antingen gör man det, eller så gör man det inte. Det går aldrig
så långt att det blir en pilot(...)”.
Hans Hansson tillhörde en generation av då yngre producenter som i flera
omgångar hade ansträngt sig för att komma in på utbildningar eller jobb:
”Jo, jag har definitivt haft ambitionen (att bli producent)(...)Jag höll på i väldigt många år och sökte, dels till den där TV-akademin som fanns
1985(...)Men där sållades jag bort i sista svängen. Sedan sökte jag till DI och
gick vidare där också, men dom tyckte jag skulle passa bättre som TVproducent(...)sedan kom jag in på TV4:s producentkurs i slutet av 1988. Sedan dess har det sagt ”swopp”, man måste ha tur också, men det var definitivt
ambition också. Jag höll på med närradio också(...)”.

På frågan om vilka svårigheter som sammanhänger med produktion av just
den genre som Hans Hansson arbetade inom, musik- och artistunderhållning,
svarar han:
”Svårigheterna ligger definitivt i att få någon slags 'credibility' i ens egen person, så att man får alla dom här artisterna att vilja jobba med en, att man blir
ett så pass känt namn så att dom tycker att det är OK och vågar lita på
en(...)Det är kontakterna som gäller här, ge och ta hela tiden(...)Men har du
gjort en riktigt bra grej, då kan du surfa på den vågen, och då vill alla jobba
med dig(...)”

På frågor om professionalism svarar Hans Hansson, liksom de flesta andra,
att det är viktigt: ”Jag tycker att det är härligt att man vårdar en professionalism inom alla delar av dom här yrkena. Men (...)på TV4(...)är det lite av att
man gör varandras arbetsuppgifter(...)Det är väldigt viktigt att det finns folk
hela tiden som är superproffs(...)var och en på sin arbetsuppgift”.
Och så här svarar Hans Hansson på frågan om hur han uppfattar sig själv
som professionell:
”Jag tror att jag är oerhört självkritisk. Jag ställer väldigt höga krav på dom
jag jobbar med(...)och jag lyssnar på dem och respekterar dem jag jobbar med
för deras hantverk, och programmet är helt beroende av detta vad det ska bli
för slutresultat”.

På avslutande frågor om hur han ser på synen på professionalism och ett
professionellt program och dess förändring sedan 1970-talet tror Hans Hansson att det kan beskrivas på följande sätt, trots att han var tonåring under
1970-talet:
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”(...)jag tror att dom unga producenterna har ett mycket högre teknikmedvetande än vad dom producenter som är i 50-årsåldern har, för dom producenterna har ett mycket mer renodlat producentskap, medan vi håller på och
fuskar lite mera, fotograferar, lär oss redigera själva(...)Det var en oerhört
mycket klumpigare teknik på 70-talet. Idag har det blivit så att man nästan
kan använda hemgrejer för att göra rätt professionella saker med”.

Hans Hansson tror samtidigt att definitioner av professionalism inte har förändrats:
”(...)Det är fortfarande bra människor bakom kameran, ett gott klipparbete,
ett snyggt fotografi, bra ljudupptagning, en bra grafik, en professionalism ut i
fingerspetsarna på alla områden. Och självklart innehållsmässigt framför allt,
då blir det ett bra TV-program. Det är likadant från 1960 och framåt, tror
jag(...)”

Hans Hansson vill också tillägga:
”(...)(Arbete med) programidéer(...)tror jag är viktigt. Att det även på Kanal
1, TV2, TV3 och TV4 och Nordic Channel (senare kanal 5), att det är mer att
man planerar efter typveckor, vad det är för typ av program vi vill ha(...)Jag
pratade med TV2 som ska starta upp i Norge nu, hur dom börjar bygga första
programmet, och det låter precis som när vi startade upp för fyra år sedan
(TV 4). Det är inte precis lätt för en person som inte har några som helst ingångar eller kontakter i den här branschen att få ett (...)programförslag igenom(...)Det är en väldig skillnad när TV4 startade, vi var(...)till en stor del en
samling gröngölingar med några veteraner när vi startade(...)Och även hur vi
arbetar idag, att det är (en) oerhört mycket mer slimmad, professionell organisation(...)vi har blivit luttrade(...)och även att kunna se igenom programidéerna att dom fungerar(...)”.

Sammanfattningsvis, Hans Hansson arbetade på det tidiga TV4, innan publiksuccéerna som drog stora publiker, som 'Fångarna på fortet' och 'Bingolotto', dragit igång. Hans bakgrund var att ha producerat program åt Sveriges
Television utifrån produktionsbolag på 1980-talet. Trots flera ansökningstillfällen hade han inte gått en formell utbildning, men när TV 4 startade kom
ett nytt tillfälle. Programmen han beskriver var enstaka artistproduktioner
och ”hemsnickrade” programkoncept i en liten organisation. Hans Hansson
hade själv lärt sig yrkeskunskaper, som fotografi och redigering, och en
mindre grad av specialisering gällde fortfarande på denna tidiga TV4redaktion, man måste ”kunna varandras jobb”.
Per Persson var VD och producent för ett produktionsbolag och presenterar bolaget på följande sätt 1992:
”Perssons Produktion (fingerat namn, min anm) har funnits i tio år, och vi gör
huvudsakligen reklamfilm, TV-program och långfilm(...)industri- och informationsfilm(...)reklamfilm säljer man till reklambyråer, TV-program säljer
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man till TV-kanaler och långfilm säljer man till fonder och institutioner och
samproducenter(...)”

Per Persson placerar vidare företagets position rent marknadsmässigt och
beskriver företaget, dvs 1992 vid intervjutillfället, som producerandes tre
gånger så mycket reklamfilm som sina konkurrenter, som en av de få kvarvarande fria 5-6 långfilmsproducenterna vid sidan av biografägare som SF
och Sandrews, och som ett av de 6-7 bolag som gjorde TV-program. Under
1990-talet köptes bolaget upp av en större internordisk koncern med annan
medieverksamhet också i stor utsträckning. Per Persson beskriver sin bakgrund på följande sätt:
”(...)att syssla med TV-produktion fanns inte från början som ett medvetet
yrkesval(...)det var oplanerat. Jag har tidigare erfarenhet från reklambyrå, och
även företagsledning från reklambyrå och (...)utveckling av dataprogram och
liknande. Och det här med ledning, produktion och marknadsföring av tjänster har jag då ägnat mitt liv åt. Och det är ingen större skillnad på vad man
använder människorna till utan det är ju människor som ska producera antingen dataprogram eller reklamenheter eller film(...)”

Per Persson beskriver en bakgrund och var med i konkurrensen om att få
vara med och starta en konkurrerande TV-kanal till Sveriges Television under 1980-talets slut. Han ger en beskrivning som en positionerad deltagare
inom produktionsbolagsmarknaden på följande sätt:
”(...)När det gällde TV4 följde jag projektet från början såtillvida att vi t o m
konkurrerade om deras första 2 ½ miljard. Vi ville driva projektet, men pengarna gick till Gunnar Bergwall och Ingemar Leijonborg(...)TV 4 började storstilat och sedan blev(..)intäkterna inte lika stora som man hade tänkt sig, men
ändå i närheten(...)TV4 fick andra problem(...)p g a lågkonjunkturen och annat, och när kanalen var mindre än ett år gammal så började man dra i bromsarna, så att personalen på TV4 har aldrig hittills fått arbeta på ett planerat
sätt när det gäller programinköpen(...)När TV4 skulle starta så var det en
massa bolag i branschen som investerade och byggde upp studior, teknik,
människor, och så drog TV4 i bromsarna, och Sveriges Radio och TV drog
samtidigt i bromsarna och bolagen gick i konkurs, och resurserna överfördes
ofta till att producera industri- och reklamfilm, så att hela branschen blev
drabbad av den här utvecklingen som aldrig blev(...)”

Per Persson är emellertid VD och producent vid ett produktionsbolag som
överlevde perioden, men har inte alltid varit den direkt ansvarige producenten för de program eller serier han beskriver:
”Om man tar TV-sidan (som ett exempel) så är det så att antingen föds programidéerna i vårt hus av människor som håller på med långfilm eller reklamfilm, eller också kommer dom in i huset via det externa nätverket, via
några människor(...)”
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De som kommer med programidéer är enligt Per Persson t ex reklammänniskor, journalister, regissörer eller liknande. Per Persson beskriver vidare att
produktionsbolaget inte kontaktas av kanalerna, i varje fall inte TV4, för att
utföra en idé, men
”(...)på Sveriges Television har det hänt vid flera tillfällen, men då har det
oftast varit så att någon TV-anställd har fått ett uppdrag, men har funnit det
lämpligt att gå utanför huset, och (man har)(...)kommit och producerat det
hela hos oss. Men det är inte så att dom har lagt ett direkt uppdrag på ett fritt
oberoende företag, utan det har varit förenat med något avgångsvederlag för
någon TV-anställd eller liknande.”

Det sista avslutade programmet som Per Persson vill beskriva var en serie
som hette 'Modejournalen' i ”TV 4:s barndom”, 26 halvtimmesavsnitt, som
kostade 250 000:- per avsnitt:
”(...)och det var ett magasinprogram som var ganska unikt både vad gäller innehåll, färg och form, och det samlades ihop en redaktion på Perssons Produktion. Idén kommer från Perssons Produktion och såldes till TV4. Redaktionerna bestod av mer eller mindre kända journalister inom modeområdet,
som samlades ihop tillsammans med art directors från reklambyråer som var
med och designade programmet(...)”

Hela programramen gjordes, enligt Per Persson, av en ung, prisbelönad designer. Programmet gjordes 1990 och avslutades i mars 1991, och hade låga
tittarsiffror enligt Per Persson: ”TV4 var alldeles för unga när dom bestämde
det här(...)egentligen saboterade man verksamheten genom att flytta programmet i tablåerna på ett sådant sätt att det inte var någon som hittade det
tillslut(...)Potentialen var möjligtvis 5 miljoner (tittare), och det var bara 3
miljoner som hade hittat kanalen(...)men ändå när det visade sig att hela
TV4:s tittarsiffror inte var 15 % utan 3 %, då var det ju problem och katastrofalt i sig(...)”
Per Persson betonar i likhet med andra kostnadens betydelse (se t ex Hans
Hansson):
”(...)Det här var ett rätt snyggt program, så att det var en förhållandevis stor
summa pengar, men att vi ändå(...)fick kvalitativt väldigt bra program för en
förhållandevis låg kostnad”.

Och andra faktorer som var avgörande för hur programmet blev:
”Var ju redaktionens sammansättning(...)bra journalister, att programmet i sig
handlade om mode, stil, form och att man även tog sig utrymme att utforma
programmet på ett snyggt sätt, vanligtvis är det antingen eller. Antingen gör
man bara innehåll eller också bara form(...)bra ljud och musik, och vi hade
rätt mycket influenser från reklamfilmssidan”.
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Perssons Produktion hade också producerat en långfilm ungefär samtidigt,
'Med en helvetes kraft', som hade haft premiär i februari/mars 1991, enligt
Per Persson.
När Per Persson ska nämna en produktion, som han skulle vilja beskriva
som sin bästa är det ett 50 -minutersprogram, som köptes av Sveriges Television 1985, en dokumentär om Los Angeles, med en journalist som idégivare:
(...)dom flesta filmare i Norden har sett det här programmet. Det används
i undervisningen av olika filmskolor, när man ska berätta hur man ska klippa
saker på film o s v(...)Det var dokumentärt, men ändå en slags tidig lifestylevariant med rötter inom reklamfilmen. Men epokgörande, ganska ytlig
bildkavalkad från Los Angeles med väldigt bra musik till, så bra musik att vi
nästan inte hade rättigheterna till den, men däremot hade TV rättigheterna
till musiken.”
Vad gäller programidéer som inte blivit av säger Per Persson:
”(...)när TV4 startade så utvecklade vi 50 programidéer mer eller mindre, och
av dom så gjorde vi två(...)Dom programidéer som inte blev av är exempelvis
diverse julkalendrar (...)TV4 satsade inte på barn i början(...)i somras (1992)
(var det ett) eftermiddagsprogram för ungdom(...)och anledningen till att det
inte blev av är helt enkelt att man fattade ett annat beslut. Man sa, ska man
köra på eftermiddagarna ska man köpa program utifrån istället(...) Många av
dom programförslag som vi lämnat har istället tillverkats internt på kanalerna, så att vi konkurrerar inte bara med våra konkurrenter utan också med inhouse-produktion på TV-kanalerna(...)Det är väl inte regelrätt stöld bara för
att det finns säkert någon annan som har tänkt på ungefär samma saker, men
det är många gånger som vi kanske lämnar idéer som gör att interna idéer vidareutvecklas(...)”

Vad gäller förhållandet mellan produktionsbolag som konkurrenter och kanaler säger Per Persson på detta sätt 1992: ”(...)på TV3 har kanske några
stycken varit inne och offererat samma gameshow på 200 avsnitt för
38000:- styck och så kommer det någon annan med en offert på 30000:styck(...)”
Per Persson tillhör också de producenter 1992 som tror att konkurrensen
befrämjar programmens kvalitét:
”(...)vår största uppgift är ju helt enkelt att successivt avveckla hela programproduktionen i Sveriges Radio och TV, och att det startas nya fria produktionsbolag, som kan konkurrera om varje program med varandra, så att man
får max-kvalitét och effektivitet. Det tror jag absolut att vi ska satsa på under
90-talet.”

Vad gäller frågor om professionalism, vad det är och hur viktigt det är, så
svarar Per Persson så här:
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”(...)Viktigt är det och det beror rätt mycket på att branschen är så fruktansvärt liten, så att vi får plats i ett rum, åtminstone dom som är ledare för företagen. Och det finns inte utrymme för att göra bort sig eller vara oprofessionell idag. Alla har ögonen på alla (...)Vi har funnits i tio år och dom flesta
(bolag) har sitt ursprung inom film och reklamfilm och det är ett gediget
hantverk och kunnande i botten, som sedan har utvecklats med datorer och
videomaskiner(...)”

Och på frågan om hur Per Persson skulle vilja beskriva sin egen professionalism:
”Jag är väl mera professionell på att vara företagsledare, producent och ta
hand om folk och kanske idéutveckla projekt än jag är på själva filmhantverket.”

I egenskap av att vara också reklamfilmsproducent likaväl som program- och
filmproducent accentuerar Per Persson reklamköparens och reklamproducentens intressen:
”(...)Däremot är det väldigt tråkigt om det ligger dålig skitreklamfilm runt
mina TV-program, och att man kan ju säga bakvänt också från min sida, det
är ju tråkigt med skitprogram runt min reklamfilm(...)”

På frågan om hur synen på ett professionellt program och professionalism
har förändrats de senaste fem åren, vid intervjutillfället avseende sent 1980tal och framåt, speglas också Per Perssons dubbelintresse, dvs som producent både av program, film och reklam:
”Det som har tillkommit är den här väldigt kommersiella synen på TVprogram. Tidigare så pratade man oftast om originalidéer som man utvecklade, om hantverk och att göra bästa möjliga program. Nu pratar man mycket
om att det är jävligt bra om man kan göra 15 stycken istället för tio stycken
om dagen och sedan få upp tittarsiffrorna så att man kan bli rik på reklamen
och att få in så mycket sponsorer som möjligt och att göra internationella
samproduktioner, att spela in samma situationskomedi på danska, svenska
och byta skådisar(...)Sveriges Radio och TV(...)har ändå lagt förhållandevis
mera pengar på sina produktioner än vad de kommersiella kanalerna har möjlighet att göra idag, så hela den kommersiella sidan har gått över till att
plocka in utländska program i format och försvenska dom och så brukar man
s k ”strippa dom”, dvs man har inte råd att göra dom så pass omfattande och
dyrt som dom i original är gjorda, utan man (...)tar bort moment och dekor(...)så att man lockar sådana tittare som ser alla TV-program utan urskiljning, fast man vet att det är tittare som i och för sig har större benägenhet att
glömma bort vilken reklam de sett (...)Istället för att satsa på originalidéer, att
locka mera selektiva tittare, och att göra bra program. På det sättet kan man
också få bra reklamfilmer att vilja lägga sig runt dom bra programmen, så att
man kan få ett utseende på sin TV-kanal som blir snyggt både redaktionellt
och reklammässigt.”
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Näste producent, Sven Svensson var VD för det egna film- eller produktionsbolaget Svensson Film (fingerat namn), och hade producerat både serier, långfilm, kortfilmer inom drama och dokumentär både för public service och kommersiell television samt biograffilm vid intervjutillfället 16
september 1992. Sven Svensson beskriver sina arbetsuppgifter på följande
sätt:
”Ja, det är allt från att koka kaffe till att försöka finansiera projektet med miljontals kronor och att konstnärligt driva fram projektet, att bestämma vilket
projekt som ska göras, bestämma regissörer, skådespelare, manusförfattare
och allting, en del i samarbete med vissa personer, en del bestämmer man
själv. Att vara egen företagare är också en annan tung bit som inte har med
själva projektet att göra utan företagets drift(...)Jag har två fast anställda och
sedan är det projektanställda, freelancers. Det varierar. När man har inspelning är det kanske 20-30 skådespelare och annat. Det kan bli upp till 100(...)”

Sven Svensson hade i likhet med flera andra intervjuade inte ambitionen att
bli dramaproducent:
”Det var nog tämligen oplanerat. Hela min karriär, att jag började på tekniksidan och sedan praktiserade där, och av olika anledningar läste på Handelshögskolan. När jag kom ut därifrån började jag jobba med rekvisita och annat
inom film, och sedan så småningom med produktionsledning och att producera för att dra nytta av det administrativa jag lärde på Handels. Jag har alltid
hållit på med film, inte haft eget bolag, det har kommit på 80-talet, men det
har inte varit av intresse från början, filmvetenskap eller så. Det bara blev
så.(...)Även om jag är civilekonom så har jag aldrig jobbat med det.”

Vad gäller det senaste avslutade projektet för TV beskriver Sven Svensson
detta kortfattat på följande sätt:
”Det (...) var en TV-serie för TV4. Det började med en manusidé som lämnades upp till TV4, och dom accepterade projektet i sinom tid. Det var en regissör som hette Mats Ahrén, som var ansvarig för manus och regi(...)Det var en
thrillerkomedi som hette 'Harry Lund lägger näsan i blöt'.”

Regissören var den som dels hade idén och som hade skrivit manus, och som
också varit arbetspartner med Sven Svensson. Regissören var också konstnärligt ansvarig. På frågan om TV4:s inverkan i egenskap av uppdragsgivare
eller kund på manus- eller projektutveckling svarar Sven Svensson:”(...)Dom
hade väl vissa synpunkter, men inte så mycket. Dom godkände den casting
vi hade på projektet.” Budgeten hade varit på 7 miljoner, enligt Sven Svensson.
När det gäller ett exempel på en produktion som Sven Svensson vill beskriva som bra svarar han generellt:
”(...)Det mest tillfredsställande är att jag får en idé eller har en egen idé.
Jag anställer den som skriver manus(...)eller samarbetar med den som kom448

mit med idén. När det är klart tar man kontakt med regissör, så finansierar
man det och genomför det och sätter ihop en pilot. Det mest tillfredsställande
är naturligtvis att det är mitt eget projekt eller min egen idé som man får
styra fram från den som regisserar och författar det hela, så man har en idé
man är nöjd med och fullföljer dom visioner jag hade från början, och som
också regissören är nöjd med.
I: Kan du säga någon film som har producerats på det sättet?
Ja, den senaste filmen jag hade premiär på, 'Freud flyttar hemifrån'(...)Det
var en biofilm (...)'Freud flyttar hemifrån' handlar om en judisk familj, och
idén var, som jag sa till dom som skrev, (att) det skulle vara en ung tjej i
huvudrollen och en kärlekshistoria, och det skulle var en slags blandning av
Woody Allen och 'Dirty dancing' (...) När jag fått manus så letade jag regissör och fann henne i Danmark, Susanne Bier, som blev intresserad och i
samarbete med manusförfattaren reviderades manuskriptet, och vi fick
pengar, dels från Sverige och från Nordiska film- och TV-fonden, och en
dansk samproducent, sedan kom (svenska) TV2 som delproducent i efterhand(...)Man hade något slags avtal med Filminstitutet att man skulle sätta
pengar i långfilmer, och då var det här en lämplig produktion. Tidpunkten
var lämplig.”
Sammanfattningsvis, Sven Svensson kan som producent styra fram ett innehåll via manusförfattare och regissörer. Men Sven Svensson kan också anta
färdiga idéer och manus:
”(...)Jag vill väl helst gå till sådant som jag mest initierar själv, men kommer
det en bra idé från andra får man ju ta tag i dom (den). Jag vill nog helst att
upphovsmännen ska komma med en idé som man kan jobba fram gemensamt. För att det ska bli ett bra program tycker jag att producenten skall vara
involverad i arbetet och engagerad i projektet. För att det ska bli det tycker
jag att det är viktigt att vara med från början. Så det är svårare att få ett färdigt manus och sedan bli väldigt entusiastisk över det.”

Sven Svensson har emellertid svårt att beskriva en idé som lagts ned eller
inte fullföljts, eftersom projektidén kan tas upp vid ett annat tillfälle:
”Förr eller senare har dom (idéerna) blivit finansierade. Dom projekt jag tror
på anser jag inte vara avslutade, även om ingen vill ha det för stunden(...)Jag
har väl någon komediidé som jag tyckte vid något tillfälle att man skulle
göra, men den är inte nedlagd för det, och den kan man ju ta upp med nya
människor om något år, då kan läget ha ändrat sig.”

Sven Svensson beskriver också, i egenskap av egen företagare, hur han har
idéer på gång i olika stadier:
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”Däremot inte sagt att jag jobbar bara med en idé, parallellt måste jag också
ha framförhållning att komma igång med nya projekt. Nu filmade vi en film i
våras som vi efterarbetar. Nu har jag ett manus som är färdigt, som ska bearbetas, som jag hoppas göra nästa år, och sedan är det två-tre olika som sitter
och skriver på andra idéer(...)”

Sven Svensson jobbade både med TV-produktioner och biofilm och kunde
jämföra:
”(...)Jag skulle vilja ha en tryggare ekonomisk bas, dvs att varje projekt i sig
är ju finansierat med olika stödfonder, televisionen och så, men det som saknas, i varje fall på biograffilmen, intäkterna kommer så långt efter, i sista
hand. När det gäller televisionen så får man i princip fullfinansierade produktioner, men det som saknas är täckning för de fasta kostnaderna i bolaget,
verksamheten, kontor, telefoner, dom anställda.(...)När det gäller spelfilmen
får man lite täckning för fasta kostnader, i synnerhet sista året, och får gå in
med större andelar själva som bolag, och så får man underhand försöka sälja
bort den till televisionen och försöka övertyga samproducenter att dom ska gå
in med mera pengar i produktionen, och har man tur går produktionerna relativt bra på biograf, och då får man in lite pengar där.”

Vad är då professionalism, enligt Sven Svensson:
”Ja, det är ju naturligtvis oerhört viktigt att ha erfarenhet, om det är professionalism. Att producera drama tycker jag kräver en stor erfarenhet för att kunna
bedriva en kontinuerlig verksamhet inte bara en gång. Det är dålig återväxt på
dramaproducenter, dels för att det är ett risktagande, men det beror också på
att dom som vill göra det samlar på erfarenhet.”

Sven Svensson ger följande beskrivning av sin egen professionalism:
”(...)Jag har hållit på i branschen först med film på golvet och sedan som
producent. Med film sedan 1972, och som producent sedan 1983. Och (jag
har) hållit på på tekniksidan sedan 1962, så jag har i alla fall rätt stor erfarenhet och tror jag har tillägnat mig något under dom här åren.”

Vad gäller synen på professionalism och en professionell dramaproduktion
och om den förändrats sedan 1970-talet, då Sven Svensson var verksam
inom film, svarar han:
”(...)jag tror inte att man kan diskutera i sådana termer. Det man får hoppas är
väl att dom som sitter och bestämmer om pengar på televisionen och på TV4,
kanske också har långfilmspengar, har kunskapen att se igenom sådana som
inte har tillräcklig erfarenhet, utan pratar sig till det hela. Och jag tycker
också att det skulle var bra om man kunde ha en dialog som inte var präglad
av att vissa som bestämmer är mycket maktorienterade och prestigehungriga,
så att om man trampar någon på tårna så är det inte stor idé att komma tillbaka.”
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Sammanfattningsvis, Sven Svensson talar alltså dels om vikten av erfarenhet
hos vissa funktioner av ”gatekeeping”-karaktär inom televisionen, och maktkoncentration, dvs att det för en, som vid det här intervjutillfället, oberoende
producent, fanns ett beroende av dessa kritiska funktioner.

SAMMANFATTNING – PRODUCENTER 1992 I
OLIKA GENRER INOM PUBLIC SERVICE OCH I
KOMMERSIELL TELEVISION
De fyra producenterna/projektledarna eller motsvarande på Sveriges Television hade alla rekryterats till televisionen under 1960-talet, åtminstone två av
dem hade tidigare erfarenhet också från radion (Anders Andersson, Bengt
Bengtsson), och en av dem hade arbetat som scripta under televisionens
första decennium (Eva Larsson). Den fjärde (Carl Carlsson), dokumentärfilmproducent och undersökande journalist, hade börjat direkt som producent
i dess tidigare breda funktion och rekryterats via de större rekryteringstillfällena under sent 1960-tal (Se L-Å Engblom. Folket i TV.) Två av dem hade
också en radio- eller TV-man i släkten eller i den nära familjen. Eva Larsson
var dotter till en känd radio- och TV-personlighet under även 40- och 50-tal.
Bengt Bengtsson hänvisade till en farbror som arbetade på radion, vad gällde
motivation att söka sig till radio och TV. Det finns beskrivningar av en förändrad producentroll, dels att projektledarrollen införts (Eva Larsson), dels
att producentrollen differentieras i specifika funktioner, som t ex bildproducent (Carl Carlsson). Tidigare var producenten, idégivaren, kreatören, och
kanske den som också mest troligt komponerade och lanserade koncept (eller kopierade med förlaga från andra länder), men också den som arbetade
närmare teamet i produktionen genom att t ex ”sitta i ett kontrollrum” (Eva
Larsson). Under 1980-talet var fortfarande personer och personkontakter det
som kunde ge upphov till program och programidéer, och programledare
kunde ha avsevärt inflytande på programmens innehåll och form (Eva Larsson, Anders Andersson), i synnerhet, givetvis, om de samtidigt också var
manusförfattare. Vissa intervjusvar tyder på en förändring i riktning mot
ökad rationalitet redan under tidigt 1990-tal, med längre serier och större
effektivitet i produktionen (kvantitet) både inom drama och underhållning
(Eva Larsson, Carl Carlsson). Man hänvisar också till ett större inflytande
från utländska format eller koncept (Eva Larsson), men tittarsiffrorna kunde
fortfarande vara betydande med miljonpubliker för en helgunderhållning
inom Sveriges Television. Man uppfattade fortfarande inte den kommersiella
televisionen som ett hot inom t ex underhållning, men den situationen skulle
komma att ändras påföljande år. Målsiffror nämns för producenter i egenskap av målsiffra för ett önskat antal tittare. När det handlar om konkurrensen tittar man särskilt på den subgenre man själv är verksam inom (Eva
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Larsson, Anders Andersson, Carl Carlsson). I ett fall var ett betydande överdrag över budget inte något problem (Bengt Bengtsson). Intervjuer under
senare år ska beskriva detta som ”oprofessionellt” i större utsträckning. Men
detta kan också bero på en skillnad mellan genrer. Vad gäller professionalism hänvisar man gärna till erfarenhet i yrket, hantverkskunnande, men
också till produktions- och programkännedom (alla fyra producenterna inom
Sveriges Television).Vad gäller förändring över tid i synen på professionalism och ett professionellt program sedan 1970-talet fick produktionerna
under en och tvåkanalsmonopolets tid kosta mer pengar och ta längre tid
(Eva Larsson), och tekniken har utvecklats (Anders Andersson, Carl Carlsson), men kanske att synen på professionalism i sig inte har förändrats
(Bengt Bengtsson, Carl Carlsson).
De fyra producenterna eller motsvarande inom kommersiell TV var i två
fall anställda på TV4 och i två fall VD eller motsvarande på, i båda fallen,
vid intervjutillfället 1992 oberoende produktions- eller filmbolag. Erik
Eriksson hade värvats till undersökande journalistik på TV4 efter 15 års
erfarenhet från Sveriges Television, och Hans Hansson hade erfarenhet från
produktionsbolag och främst musik- och artistunderhållning på samma kanal
och hade också under senare delen av 1980-talet gjort program åt Sveriges
Television. Erik Eriksson betonade värdet av journalistisk integritet och kritiserade kommersiella tendenser, och ansåg att publiksiffror blivit allt viktigare, och beskriver också det vid intervjutillfället egna programmet som
hotat av kommersiell branschlogik. Hantverkskunnande och ämneskännedom är viktiga markörer för professionalism, och det tidiga 1990-talet kännetecknades, enligt Erik Eriksson, av en ”vindflöjelmentalitet” där utländska
inflytanden har en större chans att göra sig gällande. Erik Eriksson har under
1990-talet och framåt avancerat till en av de högsta positionerna inom en
kommersiell kanal med ansvar för en allt större andel av en kanals totala
utbud, och verkar längs sin karriärväg ha svalt motviljan mot kommersiell
finansiering på vägen.
Hans Hansson producerade artist- och underhållningsprogram i det tidiga,
markbundna TV4, och berättar om program som i stort sett är originalkoncept, framtagna med t ex en programledare som också har synpunkter på
programmets innehåll, struktur och form. Hans Hansson beskriver en produktion som fick mycket låga tittarsiffror, men betonar i den bedömningen
att programmet kostade litet att göra inom kanalen. Hans Hansson hade haft
en medveten strävan att bli producent och prövat in på flera utbildningar,
men fick en ny chans vid TV4:s start. Hans Hansson beskriver vikten av
andra yrkesgruppers kunnande och professionalism, och beskriver en situation vid TV4:s start där många var ”gröngölingar” och lärde sig yrket genom
att själva producera, redigera o s v. Hans Hansson beskriver också en arbetsorganisation vid starten, där arbetsuppgifter och funktioner inte var självklart
differentierade, man gjorde ”varandras uppgifter”.
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Således, yngre producenter ägnar sig åt ”learning by doing” (vilket vi
också ska se exempel på senare), medan Sveriges Televisions ”mer renodlade producentskap” är mer orienterat efter funktioner som producent och
projektledare i en nomenklatur. Ironiskt nog påminner Hans Hanssons beskrivning om utveckling av program om det tidiga Sveriges Televisions,
genom t ex Eva Larssons beskrivning; Det behövdes producenter så scriptorna fick övertalas att ta större uppgifter än de egentligen var beredda på.
Och också att hennes 1980-talsbeskrivning av program med Jacob Dahlin
som programledare visar programledaren i en större roll i utvecklingen av
programmet än att bara presentera programmet.
Per Persson hade erfarenhet från reklamfilm, och hade också varit chef på
reklambyrå. Produktion av TV-program var ett sidospår, och reklam-, industri- och långfilm var också andra marknader för det produktionsbolag som
Per Persson ledde. Per Perssons bolag hade också varit med och ansökt om
koncession för TV4, vid starten, men koncessionen gick till en annan gruppering. Per Persson hade lanserat två större satsningar, underhållningsserie
och långfilm, som han beskriver, av totalt omkring 50 idéer, men verkade
vid intervjutillfället mer upptagen med annan produktion. Dock förekom
programidé- och programutveckling inom företaget. Reklamfolk, journalister, regissörer och liknande personer var ofta personal som rekryterades i
den utvecklingen. I egenskap av både reklam-, och långfilmsproducent likväl
som producent för TV-program angav Per Persson ett dubbelt intresse; som
reklamproducent ville han inte ha dåliga program runt sin reklamfilm, som
programproducent ville han inte ha dålig reklam runt sitt program. Per Persson uttryckte önskemål om program av bättre kvalitét än inköpta format som
gjordes billigare genom att man ”strippade dom”, dvs slopade kostnadskrävande moment för en så billig produktion som möjligt. Han efterlyste istället
bra originalidéer som också kunde leda till en bättre image för kanaler. Per
Persson ansåg att SVT skulle kunna avveckla sin egen produktionsverksamhet, och att sådan istället skulle läggas ut på produktionsbolagen. Utvecklingen för produktionsbolag har under 1990-talet varit att de små bolagen
gått i konkurs eller köpts upp av en större ägare, ofta en medie- eller filmkoncern, vilket också senare inträffade med ”Persson Produktion”. Detta
innebär att den större koncernen kan stå redo med reservkapital, om sådant
skulle behövas, men i vinsthänseende så har man givetvis också krav från
ägarens sida.
Sven Svensson hade också ett eget bolag och producerade huvudsakligen
drama, serier, lång- eller kortfilm och en del dokumentärer, enligt egen utsaga. Sven Svensson hade examen från Handelshögskolan, men hade arbetat
med film sedan 1960-talet. Först med filmteknik på 1960-talet, sedan som
producent på 1970-talet och till sist med eget bolag och egen produktion.
Sven Svensson betonar regissörens betydelse, men beskriver också ett filmprojekt där han själv varit mycket delaktig i filmens utformning, i karaktärsbeskrivning, handling och typ; en ”blandning mellan Woody Allen och
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'Dirty Dancing'”.Manusförfattare, regissörer etc kan sedan anställas eller få
projektuppdrag. Sven Svensson var aktiv i att söka finansiärer, samproducenter, TV-kanaler och medel från fonder. Med erfarenheter från både TVoch filmproduktion kan Sven Svensson göra jämförelser vad gäller de finansiella villkoren för hans bolag, TV-produktionerna var fullfinansierade i
starten, men intäkter från biograffilmen tenderar att släpa efter. Sven Svensson hänvisar vid intervjutillfället till ”dålig återväxt” på dramaproducenter
och att det eventuellt finns en generation som samlar erfarenhet. Den egna
professionalismen kan förklaras av en lång erfarenhet. Sven Svensson hänvisar också till beroendet av vissa kritiska funktioner inom televisionen, personer i högre mellanchefs-ställning eller genrechefer (eller liknande) som man
kan säga agerar ”gatekeepers”, och där externa producenter också har konkurrens från, inte bara andra externa bolag, utan också av kanalens egen idéoch programproduktion (inhouse-produktion). Dessa personer måste samtidigt vara erfarna, och också här är personalkontakterna viktiga. Maktkoncentration på funktioner kan göra att risken finns att man inte kan återkomma med ett förslag vid ett senare tillfälle, om skiljaktigheter uppstått.
Således erfarenheter och omdöme hos personer i kritiska ”gatekeeper”funktioner. Här använder jag gatekeeper-begreppet i en bredare mening än
bara avseende nyheter, där ju en forskningstradition finns sedan decennier.
Det här kapitlet kan givetvis inte ses som representativt vad gäller producentförhållanden inom public service eller kommersiell TV 1992, eftersom
antalet intervjuer är begränsat, och andra metoder eller annat material inte
kompletterar, men de intervjuade producenterna (eller motsvarande) har
svarat på samma frågor, och kapitlet kan bidra med pusselbitar i ett historiskt, nära perspektiv, i ett större olöst pussel.
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KAPITEL 12. SAMHÄLLSPROGRAM,
JOURNALISTIK, REPORTAGE –
BAKGRUNDER INOM PUBLIC SERVICE
OCH KOMMERSIELL TELEVISION

Följande kapitel redovisar resultat från intervjuer med 12 producenter (eller
motsvarande) av samhällsprogram, journalistik och reportage samt dokumentär i något fall inom public service och kommersiell television. Samma
frågor ställdes till alla med modifierade frågor med avseende på kontext,
public service, på TV-kanal, i produktionsbolag eller i frilansverksamhet.
Sju av de intervjuade var anställda på olika redaktioner på Sveriges Television 1996 och 1999 (då uppföljningsfrågor ställdes). 1996 var redaktionerna
Striptease, Specialprogram, invandrarprogram, finskspråkiga program, dokumentärfilmredaktionen, men en av producenterna slutade strax efter 1996
och övergick till frilansverksamhet och intervjuades år 2000 i egenskap av
frilansande producent (MV). Uppföljande intervjuer med dessa genomfördes
våren 1999, och då genomfördes också intervjuerna med producenterna i
SVT Region Nord, SVT Luleå och SVT Region Syd, SVT Malmö. Till dessa
ställdes alla frågor, dvs frågor i den första intervjun plus frågor i uppföljningsomgången. Dessa intervjuer skedde med hjälp av högtalartelefon, där
intervjuerna spelades in på kassettband i likhet med de andra. De övriga är
besöksintervjuer (utom uppföljningsintervjun med MV). Beteckningarna är i
inget fall initialer, utan första bokstaven står som beteckning för en avdelning, och den andra är påhittad i alfabetsordning. De tre första producenterna, GM, GO och GP, var producenter på programavdelningen Striptease på
Sveriges Television i Stockholm våren 1996, en programavdelning med undersökande journalistik som huvuduppgift, och som sändes från 1991 till
våren 2001, då tre program för undersökande journalistik i Stockholm,
Malmö och Luleå inom Sveriges Television samlades under en programrubrik (Uppdrag Granskning). Vid uppföljningsintervjun tre år senare hade en
av dessa tre producenter, GM, bytt till en arbetsledande ställning som redaktör, och var då också under en kort period programledare. Efter detta avancerade han till arbetsledande ställning för också fler redaktioner, dvs mellan de
två intervjutillfällena 1996 och 1999. Han var däremot inte kvar vid uppföljningsenkäten 2007 (kapitel 16). De två övriga på samma redaktion kallades
reportrar. Det betyder däremot inte att de skulle ha fått helt andra arbetsupp455

gifter än tidigare. Två av de intervjuade arbetade på andra redaktioner inom
Sveriges Television med minoritetsspråksprogram, också av huvudsakligen
journalistisk karaktär. 1995 fanns Invandrarredaktionen och Finskspråkiga
program under Aktualitetsavdelningen på Sveriges Television i likhet med
programavdelningen Striptease och en senare nedlagd programavdelning,
Medix, och en avdelning kallad Specialprojekt med ett tiotal producenter
som producerade sina egna program. I samband med omorganisationen 1996
skedde förändringar och en Regionindelning tog vid. Regionerna fick följande beteckningar; Nyheter och Sport, SVT Drama Stockholm, SVT Region
Syd, SVT Region Väst, SVT Region Mellansverige, SVT Region Stockholm
och SVT Region Nord. SVT Region Stockholm hyste, vid sidan av olika
stabsfunktioner, programavdelningar för Barn och Ungdom, Dokumentärfilm, Kultur/musik, Mosaikredaktionen (invandrarprogram), Nöje, och Samhälle, som Stripteaseredaktionen sorterade under. Också ett annat program
producerades därifrån 1999, 'Dokument inifrån'. Det fanns också separata
avdelningar för Teknik/resurser/administration (med 4-5 redigerare, lika
många fotografer, ljudtekniker, scripta och andra funktioner) och en separat
avdelning för Research, med c:a fem researchers. Producenterna på SVT
Samhälle i Stockholm hade alltså tillgång till dessa resurser i separata avdelningar.
De första sex producenterna var verksamma på redaktioner inom public
service i Stockholm, dvs det som före 1/1 1996 var Kanal 1. GM, GO och
GP var producenter på Stripteaseredaktionen 1996, på avdelningen Samhälle
och inom SVT Region Stockholm, och kvar på samma avdelning tre år senare men med lite andra titlar (producenter 1996, men redaktör/programledare, reporter, reporter 1999). HR var reporter på Mosaik-redaktionen, och
kvar på samma avdelning och i samma funktion tre år senare, också med
tillhörighet till Region Stockholm i likhet med Stripteaseredaktionen. IS var
redaktör/redaktionssekreterare 1996 på avdelningen för Finskspråkiga program. Tre år senare var hon redaktör på Finska redaktionen, som dock tillhörde en annan region än de övriga i Stockholm, Region Nyheter och Sport.
De två minoritetsspråksredaktionerna tillhörde alltså olika Region-enheter i
Stockholm. JQ tillhörde Dokumentärfilmredaktionen i Stockholm, och var
alltså inte direkt samhällsjournalist. Jag har ändå uppfattat det som intressant
med en dokumentärfilmproducent i materialet, eftersom olikheterna belyses,
mellan reportage och dokumentär. JQ hade också ofta i sin programverksamhet ämnen till program som kan ligga nära journalisters ämnesval, t ex
kriminalvård, skolfrågor. Skillnaden mellan samhällsreportage och dokumentär, som den tilläts produceras 1996 och 1999, var skillnader i redaktionellt arbetssätt och tempo, framför allt inom public service. JQ beskriver sig
mer som ensamfilmaren utan redaktion och med lång tid till sitt förfogande
för att producera (och som därmed fick kosta mer), men också en ambition
mot konstnärlighet, som fanns inskriven i dokumentärfilmredaktionens tradition (jfr t ex med Bengt Bengtsson, föregående kapitel).
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KT var producent för ett kontinuerligt samhällsprogram på SVT Malmö,
som hade en egen redaktion, men ändå sorterade under en gemensam programavdelning med ett tjugotal producenter och reportrar (13 producenter, 7
reportrar). Här förekom både nöjes-, kultur-, dramaproducenter vid sidan av
samhällsprogrammet 'Reportrarna'. Och också nyhetsprogrammet Sydnytt
producerades härifrån. Det fanns också en separat lokalredaktion för Karlskrona. LU var producent på SVT Luleå, som hade en programavdelning med
tre producenter och en reporter och som producerade samhällsprogrammet
'Norra Magasinet' under större delen av 1990-talet. En samisk produktionsgrupp fanns också här, liksom en lokalredaktion för Kiruna. Härifrån producerades nyhetsprogrammet Nordnytt.
MV hade varit producent för sina egna program på Sveriges Television,
och intervjuades i början av 1996 på sitt arbetsrum, men MV slutade under
detta år på Sveriges Television och blev alltså frilans, och intervjuades i
egenskap av frilans hösten 2000 i en uppföljningsintervju. Då fanns också
anledning att ställa frågor om vad denna förändring inneburit. NX hade erfarenhet av journalistiskt arbete sedan 1950-talet, och hade också varit anställd
på Sveriges Television under både enkanals- och tvåkanalstiden. Periodvis
hade han återvänt dit. NX hade sitt eget journalistiska magasin på en mindre
kanal med en uttryckt faktainnehållsprofil. OY var producent och också
ägare till ett fristående produktionsbolag, men hade under 1980-talet arbetat
på Sveriges Radio, och också med TV. PZ arbetade på produktionsbolaget
STRIX vid intervjutillfället våren 1999 som producent för ett kriminalmagasin.
Sammanfattningsvis, producenterna (eller motsvarande) GM, GO, GP,
HR, IS och JQ på Sveriges Television i Stockholm intervjuades 1996, och
med en uppföljningsintervju våren 1999. Producenterna KT och LU vid sina
respektive regionala redaktioner i Malmö och Luleå intervjuades vid samma
tillfälle med båda uppsättningarna av frågor, dvs också med uppföljningsfrågor. MV intervjuades på nytt i egenskap av frilans tidigt på hösten 2000. OY
och PZ intervjuades båda våren 1999, också med båda uppsättningarna av
frågor. Alla intervjuerna var besöksintervjuer utom KT och LU, där intervjun skedde med hjälp av högtalartelefon som bandades i likhet med de övriga. Uppföljningsintervjun med MV skedde också via telefon. Fem av de
intervjuade höll på med programverksamhet på redaktioner som uteslutande
var inriktade på undersökande journalistik, GM, GO,GP,KT,LU, de första tre
på Sveriges Television i Stockholm, KT i Malmö och LU i Luleå.
I början fanns ambitionen att också intervjua producenter på TV4:s samhällsprogram och programmet för undersökande journalistik, 'Kalla fakta'.
Men där var man inte tillgänglig för en uppföljningsintervju eller första intervju när ett tiotal telefonsamtal gjordes med förfrågan och meddelande. Då
var det lätt att dra slutsatsen att man inte ville medverka.
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Vad gör en TV-producent inom samhällsprogram och
journalistik?
En av de stora skillnaderna mellan dramagenren och den journalistiska är att
journalister eller producenter av samhällsprogram inte hanterar manus som
skrivs av andra yrkesgrupper som författare eller regissörer. Detta innebär,
dels att journalistproducenten kan ha en större makt över innehåll och utformning (om man undantar de dramaproducenter som också är författare/regissörer), men också en större oförutsägbarhet i produktionsarbetet
vad gäller innehåll. Så här beskriver t ex producent GM på samhällsmagasinet 'Striptease' vid Sveriges Television sina uppgifter 1996, dvs vad för arbetsuppgifter som ingår i den dagliga verksamheten:
”Ja, det är då alltifrån att så att säga undersöka om det möjligen kan finnas
något stoff i en historia som jag har fått ett tips om, (…) till att, när jag har
detta klart för mig, se till att människor ställer upp och berättar om detta i
TV, till att boka in intervjun med dom, till att skriva manus, till att skriva
bildmanus, till att fundera över vilka miljöer som man ska fotografera i , och
hur man ska göra det o s v(...)(man) redigerar med en redigerare, varvid man
kan säga att redigeraren har det bildmässiga ansvaret så att säga, och tekniskt,
och jag har då det journalistiska ansvaret.”

Som är fallet också med beskrivningar i andra intervjuer beskriver GM:s sin
kontroll över ett innehåll som gäller både manus och foto/film. Här är en
journalist som är både manusförfattare och regissör. Redigerarens roll har
varit dold och/eller ouppmärksammad och underskattad, men det förekommer ofta i intervjuerna att man poängterar yrkets betydelse i likhet med betydelsen för andra yrken, t ex fotografens, eller (tidigare) ljudteknikerns (t ex
HR, MV, OY). Senare ska också ges exempel på researcherns betydelse
(GP). GM uppskattar att han gör mellan 3 och 5 reportage per säsong, dvs
uppskattningsvis mellan 6 och 10 årligen, dvs 1996 när den första intervjun
gjordes.
Också GO på samma avdelning ger en beskrivning av projektarbetets
olika faser: ”Som reporter på det här magasinet 'Striptease' så är jag ganska
fri att komma med egna idéer, egna uppslag till inslag som jag tycker att jag
vill göra. Har jag inga egna idéer kan jag få idéer från redaktionsledningen
eller från tips. (...)Eller också har vi diskussioner på redaktionen, där man
kommer fram till något som kanske behöver göras. Och sen(...)handlar det
om att ta fram research för detta, att ringa och hitta människor och hitta (ett
sätt på) hur man ska fylla det, och sen att tillsammans med fotograf och förhoppningsvis ljudtekniker också(...)så åker man ut och filmar det som ska
filmas. Och vi har kanske 3-4 dagar på oss, sedan (...) tänka ut hur man vill
lägga upp det i redigeringen, och sen redigera ihop med någon av våra redigerare, och se'n att presentera det. Vi gör ju våra egna påannonser för våra
inslag(...)”.
458

Man kan poängtera att vid den här tiden bestod 'Striptease' av flera reportage per program som presenterades av producenterna själva i varje program.
Det skulle senare komma att ändras flera gånger. Programmet 'Striptease'
hade inte startats med en sådan design, och skulle senare under 1990-talet ta
formen av längre reportage och med en särskild programledare, vilket man
också hade vid starten 1990.
Producent GP ger en liknande beskrivning, men han kommer senare att
beskriva research som viktigare i sitt journalistiska arbete än de övriga, och
hade också ett mer intimt samarbete med en särskild redigerare. Det speglas
också i hans svar:
”Jag tycker inte att man kan tala om daglig verksamhet för verksamheten är
så tydligt uppdelad i perioder, där man kan ha en researchfas, där min tid i
huvudsak tillbringas i telefon, samt läsandes papper, (är i) någon liten mån
ute bland folk och gör research(...)Steg två är själva inspelningsfasen, då är
jag ute med en fotograf och ibland en ljudtekniker, som spelar in reportaget.
Om man säger att fas ett är någonstans mellan 2 till 4 veckor, så är fas två 1
till 1 ½ vecka. Fas tre är att gå igenom banden, och jag gör det ganska noggrant, så jag skriver ut alla intervjuer i full text(...)och sedan i fas fyra så är
det redigeringen, och då jobbar jag tillsammans med en redigerare (...)som
(tar)(...)1 till 1 ½ vecka. Och så har vi den femte och sista fasen som
(är)(...)själva sändningsfasen, då jag gör en påannons(...)sedan är det viss
administration runt det, lite press-releaser och sån't där, som man ska delta i,
och man gör en namnskylt och STIM-uppgifter (betalning för musik, min
anm) och sådant där(...)en sådan där normal cykel, den går någonstans mellan
fyra (veckor), är det absolut kortaste, upp till två månader.”

HR på 'Mosaik'-redaktionen, också inom Sveriges Television, beskriver sin
roll som producent i sin dagliga verksamhet på följande sätt: ”I min dagliga
verksamhet måste jag vara här på arbetet och delta i planeringsmöten, där
man diskuterar vad vi ska göra och vem som ska göra vad. Och sedan får
man uppgifter och realiserar dom. Ska jag berätta konkret har jag gjort ett
reportage den här veckan, förra veckan, har jag suttit och redigerat ett inslag.
Idag eller imorgon, eftersom chefen har varit bortrest, ska jag gå igenom,
hon måste se inslaget, och om det blir godkänt kommer det att sändas 15
oktober.”
Som det senare ska ges exempel på från denna intervju, var risken för intern avdelningscensur större för denna journalist, men det kan förklaras av
de politiska händelserna i Centraleuropa vad gällde denna journalists val av
ämne, i det här fallet inbördeskriget i f d Jugoslavien.
IS som var redaktör på den finska redaktionen vid Sveriges Television
hade en liten annan roll, och ger en arbetsledande definition av sin dagliga
verksamhet: ”Det är planeringen för olika program, innehållet, vinklingen.
Och sedan förstås att skapa ett arbetsklimat för olika idéer, hämta fram olika
idéer från medarbetare och från andra källor. Sedan är det också att vara
arbetsledare för just den produktionen som pågår, alltså diskutera med re459

portrarna hur arbetet pågår, vilken typ av inslag det kommer att bli, vilka
problem som finns, vara alltså journalistisk rådgivare eller bollplanka. Och
sedan överhuvudtaget den här mera tekniska planeringen med arbetskraft
eller personliga resurser, vem som ska göra vad under dom närmaste (veckorna).Man måste planera alltså 1 ½ månad mer eller mindre framåt(...)man
börjar planeringen för programmet minst fem veckor innan det sänds ut. Och
sedan har du under en vecka inspelning, en annan vecka har du redigering,
och sedan tredje veckan är det bandning av programmet, så det är ganska
lång produktionstid per program. Och man måste på något vis hela tiden ha
tre olika program under produktionen. En som är i det aktiva skedet, en som
planeras i det sista (...) och sedan är det den som ligger därborta, som är på
det idémässiga planet. Och kontakter och så där, så det är ett ganska
mångsidigt arbete, med andra ord.”
IS är alltså redaktör och arbetsledare, och vid tiden för första intervjun
1996, fanns sex reportrar på den finska redaktionen som också producerade
nyheter på finska. Att se till att det fanns fotografer och redigerare var också
IS uppgift, resurser kunde man, enligt henne, låna från Aktuellt, då man tillhörde samma region (Region Nyheter och Sport). Man sände 1996 egenproduktion varannan vecka, och varannan vecka sände man en inköpt produktion. IS beskriver sig också som inköpsansvarig för dokumentärer på
finska:”(...) min tjänst är en kombitjänst i mångt och mycket. Jag är redaktör,
programledare, arbetsledare (...)Så är jag ansvarig för inköp av dokumentärer(...)”. IS hade alltså ansvar för att se dokumentärer och selektera dem som
skulle visas inom ramen för redaktionens sändningstid.
Och IS uttrycker också ett annat område vad gäller egenproduktionen”(…) Och sedan måste jag också tänka på dramaturgin i halvtimmes
sändning, vilken del olika inslag har, studiodiskussioner, deras växelverkan,
hur de liksom för programmet vidare, det är hantverk på det viset (...)”.
IS annonserar också förändringar som man avser att göra vid denna tid
som radikalt förändrar utbudsprofilen för de finskspråkiga programmen i
svensk public service-television, som också visar att man på mellannivå har
möjligheter att göra det: ”Vi har planer att göra veckomagasin som är 15
minuter istället för 30 minuter, men det är varje vecka då, och då slutar vi att
sända dokumentärer, och då innebär det att man då kan koncentrera sig på
den här aktualitetsverksamheten helt och hållet.”
Man kan observera att i samband med omorganisationen 1996 bytte dåvarande Aktualitetsavdelningen namn och blev Samhälle istället, därför talar
flera av producenterna om aktualitetsprogram. I intervjuerna från 1999 använder man inte den beteckningen på Sveriges Television (men man göra det
utanför, se t ex OY i nästa kapitel, som hade arbetat på Sveriges Television.)
JQ arbetar på dokumentärfilmredaktionen på Sveriges Television i Stockholm, och beskriver också sin syn på skillnader mellan samhällsprogram och
dokumentärer på Sveriges Television (1996):”(...)Att vara dokumentärfilmare eller producent när man gör dokumentärfilm betyder åtminstone för
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mig att man gör allt från ax till limpa. Alltså man gör, dels researchen, det
rent journalistiska arbetet, sedan gör man också det konstnärliga arbetet i
väldigt hög grad, så gör man också (...) allt servicejobb runt omkring. Alltså
att vara producent och göra dokumentärfilm är ett ensamarbete i väldigt hög
grad(...)I andra programformer, om vi nu säger Aktualiteter (...)så är man ju
ofta en redaktion, jobbar ihop och där är man kanske en reporter och det
finns en redaktionsledning, och det finns kanske t o m en scripta o s v. Här
funkar det inte riktigt så, utan här gör vi allt jobb(...)vi är nästan som egna
små produktionsbolag(...)”
Producent KT vid SVT Malmö intervjuades våren 1999, och var uttalat
producent, enda producent för samhällsmagasinet 'Reportrarna' vid Sveriges
Television. Han beskriver sin producentroll och sin dagliga verksamhet på
följande sätt: ”Att vara den ansvarige utgivarens förlängda arm ner till redaktionens verksamhet, men det är ju det som är det formellt viktigaste på
något sätt, men också att ansvara för utgivningen av programmet ur innehålls- och ekonomisk hänsyn. Alltså att ansvara för att (ohörbart) fungerar,
organisatoriskt och innehållsmässigt, och att svara för den budget som vi gör
för varje år.” KT uppgav sig vara arbetsledare för ett tiotal personer och tilllägger:
”(...)Vi försöker ha ett så effektivt produktionssätt som möjligt, därför gäller
det att hålla nere antalet personer, som jobbar här så mycket som möjligt,
(…) (Vi vill) jobba med duktiga journalister, utanför redaktionen, som kan
vara inom Sveriges Television, men också rena frilansar.”

LU vid SVT Luleå, också intervjuad våren 1999, hade just övergått i en annan fas, ”efter att ha varit producent för ett alldeles speciellt program under
tio år, 'Norra Magasinet'”. Han uppger att hans nya arbetsuppgifter består i
att hålla i en del Luleå-produktioner som sändes i samhällsprogrammet 'Dokument inifrån', som då var en programinnovation för att samla journalistiska program under samma vinjett (mer därom senare), och också att han
själv ska göra någonting hälften av tiden, dvs i en roll av typen exekutiv
producent (som inte fanns inom Sveriges Television), men samtidigt till
hälften göra egen produktion:”(...)Vad jag gör i övrigt är att jag håller i en
serie på tre program som ska sändas i höst på Tornedalsfinska, det betyder i
princip att jag har dragit ihop en redaktion och träffat ett antal människor ett
antal gånger, och lagt upp vilka ämnen som skulle kunna ingå i dom här
programmen, och se till att dom här människorna är med och gör detta.
Sedan är jag innehållsmässigt ansvarig för en serie på tre entimmesdokumentärer om samernas historia, som görs av ett frilansbolag, och där är jag,
dels innehållsredaktör i det programmet(...)Därutöver är jag alltså vår distriktschef behjälplig i en del programprojekt, när det gäller att hålla i frilansproduktioner(...)”
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LU använder beteckningen ”biträdande programansvarig” i förhållande
till distriktschefen vid SVT Luleå, men poängterar att han inte har någon roll
som biträdande distriktschef. LU beskriver de Tornedalfinska programmen
som ett uppdrag som Sveriges Television haft länge, men som inte utförts,
men att man vid SVT Luleå fick en förfrågan från TV-ledningen i Stockholm hösten 1998, och att LU själv erbjöd sig att försöka se till att det blev
gjort. Uppdraget att göra program på finska, serieproduktioner, gick alltså
inte till Finska Redaktionen i Stockholm, utan till SVT Luleå. Och LU tillägger: ”Tanken är väl att om det här går bra och programmen blir bra och väl
mottagna, så kommer det nog att bli ett uppdrag som Luleå också kommer
att få i fortsättningen.”
Producent MV var vid Sveriges Television 1996, när hon intervjuades
första gången, men övergick senare till frilansverksamhet, och svarade så här
vid första intervjutillfället, på frågan om arbetsuppgifter och den dagliga
verksamheten: ”Ja, jag är producent för mina egna program. Det är alla dom
arbetsuppgifter som är förenade med att göra ett TV-program, faktiskt, från
läsning, research, ta kontakt med människor, tala med människor, övertala
människor, övertyga om mina avsikter, tala med fotograf, ljudtekniker, vidarebefordra idén till dom som senare kommer att bli inblandade, och så småningom vara ute på fältet, filma, intervjua och därefter redigera, och tillslut
göra trailers och releaser och eventuellt marknadsföra detta program.”
Senare ska också MV komma att beskriva arbetet i redigeringen som viktigt och som en slags skapandeprocess i produktionen. Beskrivningarna liknar en del av de föregående (t ex GM, GO, GP, JQ).

PRODUCENTER INOM KOMMERSIELL
VERKSAMHET
Följande producenter fick samma frågor, men med en del mindre modifieringar, eftersom de inte var verksamma inom Sveriges Television, men frågan om arbetsuppgifter i den dagliga verksamheten var densamma. NX hade
ett program där han själv var arbetsledare och programledare vid en kommersiellt finansierad kanal av faktakaraktär. Han beskriver sin producentroll
på följande sätt: ”När jag gör det här programmet nu på TVX (fingerad beteckning, min anm), så har jag ju så att säga programansvaret för den här
intervjuserien, och det innebär att jag väljer medverkande huvudgäster, som
då som sagt är en ledande politiker eller ledande företagsledare, som är partiledare eller ledare för våra stora börsnoterade företag normalt, eller någon
facklig ledare, någon sådan person. Jag väljer den huvudgästen, och sedan
har jag en panel på två personer normalt, som är med i en del av programmet
och diskuterar, (jag) väljer den panelen. Och sedan så sätter jag mig och
tänker igenom, läser på väldigt ordentligt, vad är det för intressant med den
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här personen?. Sedan så träffar jag den personen i studion och vi gör programmet, som görs från direktsändning, 47 minuter(...)Ja, det görs från direktsändning, det förbandas, men vi redigerar ingenting i den. Utan det görs
som om det vore en direktsändning, och det blir mitt ansvar att se till att det
blir ett bra program av detta. Det här är en liten kanal med knappa resurser
så jag arbetar i hög grad ensam, tyvärr. Jag har en researchhjälp ungefär 15
timmar i veckan, 1 ½ dag, kan man säga(...)sedan försöker jag ha en mer
informell dialog igång med så många arbetskamrater som möjligt, med alla
möjliga människor jag träffar, vad tycker du skulle vara intressant den här
veckan(...)jag arbetar så med en massa bollplank, men sedan fattar jag beslut
och sedan kör jag.”
NX sammanfattar på ett sätt som ändå liknar beskrivningar enligt ovan
från Sveriges Television: ”Jag sitter ju där som programledare och intervjuar, men har ju samtidigt en producentfunktion i den meningen att jag är ju
innehållsansvarig.”
NX beskriver sig själv också som delaktig i att starta kanalen:”(...)Jag har
varit med om att starta kanalen också. Varit med om att arbeta fram idén till
kanalen, och den har vuxit fram ur en hotellkanal som fanns tidigare och
existerade under tio år och den hette 'Executive Channel', så den kan man
säga bildade basen till TVX, men så fort vi kunde få finansiering för att
skapa en satellitsänd kanal, så gick vi över till det här istället och började
sända program direkt till USA, alltså inte bara till hotellgäster.” Kanalen är
alltså satellitsänd, men sänder från Stockholm, och når via satellit svenska
tittare men också utöver det.
Näste producent, OY, är också ägare till sitt eget produktionsbolag, som
bär hans personnamn, och därför kallas också bolaget OY som bolag. Och
han svarar på följande sätt på frågan om sin producentroll och sin dagliga
verksamhet: ”Ja, alltså, dels är det det rent journalistiska, att jag jobbar med
programmet som går, typ nu då 'Svart eller vitt', som rullar, där är jag ju
redaktionellt med, både på idéplan och hur det ska utformas, och jag är med
på sändningar, och jag är ansvarig journalistiskt och ekonomiskt för projektet(...) Och sedan är jag ju också den som måste vara pådrivande för att
sälja in nya programproduktioner. Det jobbar jag ju inte med själv, utan det
har jag personal som jobbar med, men vi bollar idéer och sån't där.” OY
beskriver att han inte har mer än 4-5 anställda vid tiden för intervjun, dvs
våren 1999, men c:a 10-15 på projektanställningar.
PZ är anställd som producent vid intervjutillfället 1999 på produktionsbolaget STRIX och arbetade med ett kriminalmagasin med studiobaserad programledning och reportage kring begångna brott, där tips också efterlystes
från allmänheten, i ett samarbete med polisen. PZ beskriver sin producentroll
och dagliga verksamhet på följande sätt: ”I princip så är det så här att varje
projekt har ett eget ansvar för verksamheten, ekonomiskt, personalmässigt,
formmässigt och innehållsmässigt. Och med vissa undantag så skulle man
alltså kunna säga att varje producent fungerar som en nästintill VD för att det
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skulle (kunna) vara ett litet dotterbolag till STRIX, med egen ekonomifunktion för det dagliga (arbetet), (...)jag har ju en redaktör som leder och fördelar det dagliga, vardagliga arbetet, och som producent så har jag ett mer
övergripande ansvar för att detta fungerar. Så i princip så innebär det budgetansvar, personalansvar och produktionsansvar(...) Samtidigt så tar jag
ibland en del kontakter med polisen, som vi har mycket med att göra, och
drar fram fall, alltså sådant som sedan ska bli inslag i programmet. Och i det
avseendet så kan man väl säga att jag fungerar också lite grann som arbetsledare även i det dagliga arbetet.”
Sammanfattningsvis, de fyra beskrivningarna på Aktualitetsavdelningen i
Stockholm 1996 liknar varandra i hög grad (GM, GO, GP, MV), medan t ex
redaktören på den finska redaktionen (IS) visar en perspektivförskjutning
uppåt, och beskriver också andra funktioner, t ex inköp av finsk- eller dubbelspråkiga dokumentärer som en av sina uppgifter. KT vid SVT Malmö har
titeln producent i en mer arbetsledande definition, vilket hade med traditioner inom det tidigare TV2 kontra tidigare Kanal 1 att göra. Inte ens titeln producent inom SVT innebar alltså samma uppsättning av arbetsuppgifter. KT
vid SVT Malmö hade ett budgetansvar, men eftersom den intervjun genomfördes 1999, så har det nog med tidpunkten att göra mer än med skillnaden i
region. 1999 rapporterar också GO och GP att de har ett budgetansvar som
de tidigare inte haft, medan GM bytt befattning. LU vid SVT Luleå beskriver snarare en nytillträdd befattning som liknar den exekutive producentens,
även om han inte kallas så. Han ingår i ledningsgruppen för ett program
('Dokument Inifrån') och håller i flera andra produktioner om/för minoriteter,
t ex på Tornedalsfinska och om samernas historia. MV var vid tiden för den
första intervjun kvar vid Sveriges Television och arbetade med sina egna
dokumentärer självständigt, dvs hon ingick inte i en redaktion där hennes
programidéer var uppe till kollektiv förhandling. JQ arbetade på dokumentärfilmredaktionen och beskrev sig själv också som oberoende av en redaktion, medan HR på en minoritetsspråksredaktion i först hand framhöll den
redaktionella kollektiva förhandlingen, t ex planeringsmöten, och chefens
godkännande som viktigt. HR betonade dock att han mest utförde sina egna
programidéer, men om chefen kom med ett förslag, så måste han utföra det.
NX var frilans och producent för ett intervjumagasin med stående programtid i en tämligen nystartad TV-kanal, som han dessutom vid intervjutillfället (1999) varit delaktig i att starta, eller kanske t o m en av de huvudsakliga initiativtagarna. Kanalen hade emellertid funnits förut i egenskap av en
kanal för hotellgäster. Hans funktion täckte hela kedjan från planering till
programledning, och han var nästan att betrakta som en egen redaktion. OY
var också ägare till sitt eget produktionsbolag, och hade alltså en roll som
VD, men var också delaktig som producent i en längre serie för TV4 vid
intervjutillfället 1999. OY nämner också sin roll som pådrivande att lansera
idéer till program i förhållande till kanaler/kunder. PZ var producent för ett
kriminalmagasin och beskrev sig själv som innehållsansvarig, personalan464

svarig och ekonomiansvarig. Vid sin sida hade han också en redaktör som
också hade arbetsledande funktion i programserien (1999).
Slutligen, vad gäller innehåll i reportage, journalistik och dokumentär beskriver producenterna ett arbete som kan indelas i faser, i likhet med dramaproducenterna i tidigare kapitel. GM, GO, GP, JQ och MV vid Sveriges Television i Stockholm (1996) beskriver särskilt de olika faserna i TVproduktionscykeln. Faserna är, grovt sett, idé/uppslag följt av research/planering, förberedelse för inspelning (t ex personkontakter), inspelning, redigering och efterbearbetning (t ex trailers, pressreleaser). Andra
beskriver mer arbetsledande producentfunktioner eller har en annan titel
(t ex redaktör som IS). KT och LU vid distriktsredaktioner i Malmö respektive Luleå är producenter med större delar av arbetsledning än producenterna
vid SVT i Stockholm. Inom den kommersiella sfären var OY ägare till sitt
eget produktionsbolag, och också VD. Man kan här göra en tudelning mellan
producentrollerna, dels i journalistproducenten, ansvarig för sitt/sina reportage, som utövar makt över sitt eget innehåll, skriver sitt eget manus, väljer
vinkel, väljer sina medverkande, väljer inspelningsmiljöer, regisserar fotografer och redigerare, och som har stor kontroll över hur programmet/ reportaget blir till innehåll och form, men som också kan vara underkastad den
redaktionella, kollektiva förhandlingen i redaktionsmöten, planeringsmöten
m m och som är underkastad högre chefsnivåer (GM, GO, GP, HR). Och
sedan de i detta material som är i hög grad producenter av sina egna program men ändå underkastade chefsnivåer (t ex JQ och MV 1996). Dels producenter som är arbetsledande och chef och med ansvar för ämnesurval, t ex
i en redaktion eller i en selekterande funktion, t ex genom inköp av dokumentärer (IS), val av fall som ska tas upp i ett program (PZ), personalansvarig för en redaktion (KT, OY, PZ) och med ett ekonomi- eller budgetansvar
för en hel redaktion, produktion eller bolag (KT, OY, PZ).

BAKGRUNDER
Också journalister och producenter av samhällsprogram tillfrågades, i likhet
med dramaproducenterna, om sin bakgrund, utbildning och rekryteringssätt
till televisionen, och också om det varit en medveten ambition att söka sig
till producentyrket. De tillfrågades också om man kunde beskriva sin roll
som initiativtagare till reportage eller program eller om man mest genomförde förslag från annat håll. Journalisterna eller producenterna av samhällsprogram eller reportage fick också en fråga om hur de såg på sitt arbete, som
ett kreativt arbete, som ett hantverk, som ett lagarbete, eller som någon kombination av dessa faktorer, i likhet med dramaproducenterna.
Producent GM, på 'Striptease'-redaktionen på Sveriges Television svarar
på följande sätt på frågan om sin bakgrund och rekrytering till televisionen:
”Man kan väl säga i mitt fall så var det väl inte direkt tur, men det var ingen465

ting som jag hade planerat att jag just skulle jobba inom TV(...) min pappa är
journalist, och jag tänkte tidigt, liksom redan när jag gick i småskolan, att jag
skulle bli journalist. Det liksom fanns ingen annan väg på något sätt. Och jag
hade planerat att gå Journalisthögskolan också (…) Sedan när jag gick första
året på gymnasiet (...)då tog dom bort dom där anlagstesten, då blev det bara
betygsantagning(...) Jag var rätt skoltrött på den tiden, så mina chanser att
komma in på Journalisthögskolan var helt plötsligt mikroskopiska(...)”.
Men GM fortsätter berätta om sin yrkesväg:
”(...) men jag jobbade ganska mycket redan när jag gick i skolan med skolradioprogram och jag skrev biorecensioner(...) Jag slutade skolan på våren-81,
(...) och sedan fick jag ett sommarvik på lokalradion i Eskilstuna, och sedan
dess har jag inte varit arbetslös(...)Dom första fem åren jobbade jag på lokalradion, lokaltidning i Eskilstuna och i Sörmland med omnejd, och det slutade
med att jag blev platschef, (som)det kallades för. Det var väl egentligen en
form av redaktionschefstjänst på en lokal redaktion i Katrineholm, där jag basade över 6-7 journalister(...) Jag var tillsammans med en tjej som var från
Umeå (...)Och då ringde jag helt enkelt till TV i Umeå och frågade om dom
hade något jobb. Jodå, dom hade ett vik på en månad(...)och jag hade ett
chefsjobb och fast anställning och allting. Jag tänkte att vafan, jag hade aldrig haft en tanke på att jobba på TV, ärligt talat, så att jag sa upp mig, och tog
det där månadsviket (...) Så något år senare var jag fast anställd där också(...)
Sedan var jag i Umeå ett par år på regionalnyheterna, (...) sedan var jag redaktör och programledare i Luleå ett par år (för Nordnytt). Sedan skulle dom
starta 'A-Ekonomi' 1990, (...) då ville dom ha en reporter som var någorlunda
begåvad på att göra begriplig TV, så då blev jag rekryterad till A-Ekonomi på
Aktuellt (i Stockholm, min anm)(...)något halvår eller något sån't, sedan
(...)var jag vanlig allmänreporter på Aktuellt några år, och sedan skulle 'Striptease' starta och då fick jag jobb där.”

GM hade vid första intervjutillfället sedan varit c:a sex år på denna programredaktion. GM hade alltså, trots sin relativa ungdom och tillhörighet till en
yngre generation journalister 1996 (34 år) c:a femton års erfarenhet som
journalist, och vid nästa intervjutillfälle 1999, också nästan tio års erfarenhet
som undersökande journalist vid TV. GM har varken gått Journalisthögskolan eller någon motsvarighet vid t ex folkhögskolor, utan har gått via sommarjobb, lokaltidningsjobb, regional TV och till sist fast tjänst på ett kontinuerligt program för undersökande journalistik inom nationell public service-television. GM avancerade mellan de två intervjutillfällena 1996 och
1999, och var då redaktör för samma program, och under en tid också programledare. Detta trots sin brist på formell utbildning i journalistik, i medievetenskap eller motsvarande, eller annan utbildning på universitets- eller
högskolenivå.
Rekryteringsvägen påminner alltså om en äldre generation av volontärer
som startade på tidningsgolvet med småjobb och som sedan kunde gå vidare
och kvalificera sig ytterligare. Det finns också ett senare exempel på en
yngre, manlig producent som relativt snabbt fått en arbetsledande befattning
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inom kommersiell TV trots avsaknad av formell utbildning både i teoretiskt
och praktiskt avseende efter gymnasienivån (PZ).
På frågan om initiativet till de egna reportagen är egna, eller om förslag
oftast kommer från annat håll, svarar GM, trots att han deltar i en redaktion
och idéer alltså oftast är uppe till redaktionell, kollektiv förhandling, helt
kort: ”Jag skulle nog vilja påstå att jag mest utgår ifrån mig själv”.
När GM får frågan om han vill beskriva sitt arbete som ett kreativt arbete,
ett hantverk, ett ensamt arbete eller ett lagarbete ger han följande beskrivning: ”Ja, det är naturligtvis väldigt kreativt(...)det är samtidigt ett hantverk(...)Rutin och många års erfarenhet (...)ger en de hantverksmässiga verktygen för att göra ett bra hantverk, och ett bra hantverk kan vara att aldrig
halka under en viss nivå(...)Och det hantverksmässiga består ju i det som
man bara vet måste göras(...)Därför att det har man lärt sig genom åren.”
GM hänvisar alltså explicit i svaret ovan till sin långa yrkeserfarenhet och
till yrkesmässig kunskap inlärd genom åren, där tonvikten ligger på kreativt
arbete, och hantverk, och GM ger i tidigare svar intrycket av att hitta och
utföra sina egna programidéer på eget initiativ. GM avancerar mellan intervjutillfällena 1996 och 1999 till redaktör, alltså med ett mer övergripande
ansvar för programserien, men är inte kvar vid uppföljningsenkäten
2006/2007 (kapitel 16).
GO arbetade på samma redaktion vid båda intervjutillfällena, dvs programavdelningen 'Striptease' 1996, och beskriver sin bakgrund, sin rekrytering till televisionen och sin ambition att bli TV-producent på följande sätt:
”(...) Jag började jobba här 1967, (...) och hade ingen vidare utbildning(...)Jag
började jobba som scripta. Det är många scriptor som har gått långt på TV
(...)Så jag började med en grupp som bildades 1967 inför högertrafikomläggningen(...)och då gjordes det mycket informationsprogram, och då gled jag in
på ett bananskal här. Då var det inte svårt att få jobb här, och sedan har jag
blivit kvar. Sedan jobbade jag med nöjesproduktioner, och sedan när det blev
en första kanaluppdelning mellan TV1 och TV2, vilket var 1969, så hamnade
jag på TV2 och TV2:s faktaredaktion. Och sedan 1975 så började jag på ett
barnprogram som hette 'Lördags', och där jobbade jag som reporter och programledare för det fram till 1979. Sedan började jag göra egna program, egna
reportage, fram till 1987. Och då var den senaste omorganisationen och då
hamnade jag på '20.00', som det då hette, och började som reporter, och sedan
gick det över till 'Striptease', så jag har ju inte en journalistutbildning, vilket
många av mina kolleger har, utan jag har bara en lång erfarenhet av TVproduktion. Och det gör ju också att jag jobbar lite annorlunda än mina kolleger. Jag skriver sällan speaker-texter. Jag använder mig inte mycket av det
skrivna ordet, utan försöker få den som är med i inslaget att berätta sin historia.”

På frågan om GO har största initiativet till de reportage hon producerar ,
eller om hon mest genomför förslag som kommer från annat håll svara GO:
”Jag tycker ofta att det som blir bäst är ju det där ens hjärta klappar, och ofta
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är ju det idéer man har kommit på själv, eller fått något tips om(...)Jag tycker
kanske att det är vanligare än att man blir pådyvlad någonting.(…) Och efter
ett tag har väl redaktionsledningen också märkt vilka uppdrag som passar
mig bäst(...) Det är inkännande reportage som ofta handlar om människor
som på ett eller annat sätt bör få sin röst hörd, alltså människor som annars
inte skulle få det.”
GO svarar följande på frågan om arbetets natur, om det är kreativt, ett
hantverk, ett ensamt arbete eller ett lagarbete: ”Det är allt som du säger nu. I
högsta grad är det ett kreativt arbete, det är ensamt, när man ska tänka ut
idéer och (...)hur genomförandet ska vara, men sedan när man väl får jobba
med en fotograf och en redigerare så är det ju ett lagarbete. Och det är också
ett hantverk i väldigt hög grad, för det gäller att lära sig hantverket och att
utnyttja det rätt, alltså ett dramaturgiskt berättarsätt. .”
GO har alltså tillhört rekryteringsvågen som kom in i televisionen i mitten
av eller under sent 1960-tal, och där också TV2-starten gav nya möjligheter
för den som redan varit verksam inom televisionen i ett par år. GO hänvisar
explicit till brist på formell utbildning, och tror t o m att det förklarar hennes
sätt att arbeta, dvs utan skriven speakertext. Hon beskriver sig själv som mer
mottaglig för ledningens förslag på programidéer, men poängterar att det är
vanligare att hon hittar sina idéer själv. GO anser sina arbetsuppgifter vara
kreativt, hantverk, ensamt arbete och lagarbete med hänvisning till fas i projektet. I likhet med GM var ambitionen att blir producent inte uttalad från
början.
GP är också producent på samma redaktion, 'Striptease'-redaktionen, och
också intervjuad 1996 och 1999. GP är ungefär jämnårig med GM, dvs strax
under 35 vid första intervjutillfället 1996. GP svarar på följande sätt om han
tycker att producentyrket är privilegierat, om han hade ambitionen att bli
TV-producent, och hur hans bakgrund ser ut: ”Ja, jag tycker att det är ett
oerhört privilegierat arbete (...) Just att ha dom resurserna till sitt förfogande
och med resurserna menar jag inte bara ekonomiska resurser, utan det faktum att man kommer från Sveriges Television och gör research, gör att
många dörrar öppnas, att man får väldigt mycket hjälp av personer, att man
kan ringa i princip vem som helst i Sverige och fråga hur dumma frågor som
helst (...)och ändå få svar. Det är alltså ett enormt snabbt sätt att skaffa sig
kunskap på som väldigt få människor har möjligheter till.”
En liknande beskrivning, om dörrar som öppnas, ska också MV komma
med senare. Men det här svaret är en aning paradoxalt eftersom 'Striptease'
vid tiden för intervjun ofta innehöll reportage där vissa av reportrarna ”jagade” personer med videokamera, som inte ville svara på frågor, men som
hade att göra med det ämne som programmet behandlade. GP säger emellertid: ”Det finns ju personer som inte vill tala med oss(...)men det är inte speciellt vanligt(...)”
I denna intervju medger GP att dörrar öppnas för en journalist som representerar ett samhällsmagasin som sänds i nationell television. GP medger
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också en sorts ”journalistens makt”, att det är en privilegierad situation att
snabbt få kunskap som få människor har tillgång till. Och då tar han också
exempel från den politiska nivån, inte statsministern kanske, men ”(...)jag
kan i princip ringa och småprata med i princip allting under statssekreterarnivån, och då menar jag verkligen prata ganska fritt(...)”.
På frågan om GP haft ambitionen att jobba inom TV-mediet eller om det
var oplanerat svarar han på följande sätt:”(...) Jag har nog trott att TV var ett
alltför tungrott instrument för att bedriva journalistik tidigare(...)För mycket
människor man måste samarbeta med, och jag tycker om att arbeta
själv(...)och en för lång process innan man är framme vid mål, för stort och
för svårgripbart”.
GP gick på Journalisthögskolan och gick ut 1984, och ”hade några korta
nedslag på några morgontidningar, varit frilans ända fram till 1990, när jag
kom hit”. Han hade arbetat inom fackorganisationspress, och hade, enligt
egen uppgift, 10 till 20 uppdragsgivare per år, som han arbetade mer eller
mindre ofta för. GP började med ”korta kontrakt” på programmet '20.00',
och var vid tiden för första intervjun inte fast anställd då heller (men vid det
senare intervjutillfället). GP betonar att det är researchfasen som intresserar
honom mest: ”(...)Jag kom ju hit som researcher(...)för det är ju en process
som är oerhört intressant. Det är som ett gigantiskt pussel att lägga, som
tilltalade mig(...)”. Detta präglade också hans sätt att arbeta i programverksamheten, vilket vi ska se i kapitel 12.
När GP beskriver sin egen roll som initiativtagare till program, och om
initiativet kommer från honom själv eller från andra, svarar han så här, också
med researchfasen, och researchern, i en huvudsaklig roll:
”(...)Under de senaste åren, så har nog faktiskt researchern (en person) stått
för 75 % och jag för 25 %, eller något sån't. Han är ganska ny i yrket och har
ett ganska stort kontaktnät av personer utanför branschen, vilket har gjort att
han har haft många fräscha ingångar i saker.(…) när det väl står klart för dom
att det här är en kille som jobbar med det här så börjar dom ringa honom. Det
har gett upphov till några reportage(...)”.

Det visar sig att researchern varit musiker, och har ett stort kontaktnät i
denna tidigare karriär. GP beskriver alltså idéer till reportage i hans programverksamhet som till större delen researchstyrda, och researcherns tidigare yrke och kontaktnät har gett upphov till några reportage via kontaktnätet.
På frågan om producentyrket är ett kreativt arbete, ett hantverk, om det är
ett ensamt arbete eller ett lagarbete eller allt detta i olika delar hänvisar GP
återigen till faserna i projektet, och att det är alltihopa av det nämnda men
”(...)den kreativa fasen är väl egentligen koncentrerad till researchdelen,
tycker jag. Sedan finns det ju ett praktiskt, kreativt arbete ute på fält, när man
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kan få någon idé (...) man ska använda den och den kameravinkeln eller så,
det är inte så vanligt, tycker jag.”
Sammanfattningsvis, GP valde medvetet att gå Journalisthögskolan, men
arbetade som frilans inom fackföreningspress i huvudsak under 1980-talet
och kom in som researcher på Sveriges Television 1990. Den kommersiella
televisionen och starten av TV4 hade indirekta effekter också här eftersom
man rekryterade personal från nyhets-, dokumentär och faktaprogramsidan.
Man byggde ju upp en redaktion för nyheter och även undersökande journalistik på TV4. Eftersom personal rekryterades från SVT uppstod vakanta
tjänster. Det fanns möjlighet att rekrytera in yngre medarbetare, och GP var
en av dem. GP beskriver sig vid denna tid fortfarande som styrd av research,
som han uppfattar som en intressant del av journalistik. GP beskriver också
researchern som en person vars bakgrund, tidigare yrke (musiker) och kontaktnät kan vara till nytta, vilket ger ett exempel på hur dolda medarbetare
kan vara med om att förmedla idéer eller tips till TV-program eller reportage.
Programmet '20.00' under 1980-talets slut ersattes av 'Striptease', som inledningsvis hade en annan form, med en programledare, Jens Orbach, och
debatt i studio, och mer av tema-karaktär, dvs ett ämne per program. Strax
efter 1990-talets mitt hade formen övergått mer till ett reportagemagasin
med flera reportage i samma program, som påannonserades av de egna TVproducenterna. Under sent 1990-tal hade ytterligare förändringar skett, och
vid andra intervjutillfället 1999, var programmet programledarpresenterat
och innehöll längre reportage. Våren 2001 samlades de tre undersökande
magasinen i Stockholm, Malmö och Luleå, under samma programtitel:
'Uppdrag granskning', och man tog ytterligare ett steg, man värvade en programledare externt från redaktionen. Kattis Ahlström, tidigare verksam inom
nöjesprogram, var programledare under en längre tid.
Näste producent, HR är verksam på en redaktion som före 1996 kallades
Invandrarredaktionen, men som därefter fick namn efter den då huvudsakliga programserien 'Mosaik', och som efter 1996-01-01 tillhörde SVT Region
Stockholm i likhet med andra samhällsprogram (utom finska redaktionen) på
det gamla Kanal 1. HR kom från ett land i Centraleuropa, men hade bott i
Sverige i flera decennier och var vid intervjutillfället i 45-årsåldern.
HR beskriver sig som en person som redan i gymnasiet i hemlandet bestämde sig för att bli journalist, och han hade också läst journalistik i hemlandet. I Sverige under 1970-talet intresserade han sig för film och läste
filmvetenskap 1973-74. Han fick sedan jobb på radio som journalist och
började samtidigt frilansa på TV. Han fick sedan se att man utlyste tjänster
på TV, och sökte. Från 1978 till 1984 var HR på radion på en minoritetsspråksredaktion, där han bevakade frågor som rörde hans hemland och ekonomi. Från 1987 hade HR varit reporter på ”Mosaik”.
Vid andra intervjutillfället 1999 var HR fortfarande reporter, men hade
också mellan de år som gått fått redaktörsuppdrag. HR tillägger också vad
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gäller utbildning: ”Och sedan har jag gått på en massa kurser här, på interna
kurser, dramaturgikurser på TV.”
På frågan om eget initiativ till reportage, svarar HR helt kort: ”Det är jag
som har initiativet”, men HR medger att han genomfört förslag som kommer
från ledningsnivåer. HR ger ett exempel på en sådan begäran: ”Att göra
smågrejer, t ex om en vecka är det första maj, och då gjorde jag ett femminutersinslag. Vad ska man ropa och skrika på gatan? Och då gick jag och filmade på ABF, dom som förberedde banderoller och intervjuade folk, vad
kommer dom att säga första maj.”
På frågan om arbetet är kreativt, hantverk, ensamt arbete eller lagarbete
svarar HR:
”(...) jag skulle säga att det är kreativt arbete, men det är både ensamt och
kollektivt, fast jag måste presentera idén till chefen och på redaktionsmöte
också(...)Det måste godkännas , om någon säger varför?, det passar inte, (det)
vill vi inte ha...så om majoriteten vill inte ha det, så det (ohörbart).”

HR beskriver alltså en akt av kollektiv, redaktionell förhandling där redaktionen kan lägga in sitt ”veto”, men att det ändå finns skäl att tro att idéer går
igenom. HR beskriver också en hotbild mot honom själv vid tiden för inbördeskriget på Balkan. På avdelningen fanns flera serbokroatiskt talande, men
två kvinnliga reportrar hade slutat p g a sjukdom, och HR var ensam kvar
från den gruppen:
”(...) När jag visades på TV då under kriget fick jag mordhot. Då fick jag
hjälp från vår säkerhetstjänst och sedan från polisen, där jag bor. Och dom
har ringt mig på nätterna och hotat att dom ska slakta mig(...)och allt sån't(...)
det värsta var -93. Men nu är det slut, när kriget slutade -95, har jag inte
registrerat något hot längre.”
Sammanfattningsvis, HR beskriver en målmedveten satsning på journalistik
redan i ungdomen, och hade gått från utbildning både i hemlandet och i Sverige till radio via minoritetsspråkprogram, och sedan till TV. HR har enbart
arbetat inom medier, och har en journalistutbildning från ett centraleuropeiskt land, och en filmvetenskapsutbildning i Sverige under 1970-talet. Han
började sedan på radion, på en minoritetsspråksredaktion -78-84. Han frilansade för TV, och fick sedan fast tjänst, och har varit på 'Mosaik' sedan -87.
HR har under lång tid varit reporter, och hänvisar både till eget initiativ, men
understryker betydelsen av redaktionell, kollektiv förhandling och chefers
beslut. HR hänvisar både till ensamt arbete och kollektivt beroende, men
poängterar att det är ett kreativt arbete. HR beskriver stressituationer som
hade att göra med kriget på Balkan, och hade bl a tagit emot hot. Flera andra
journalister med samma nationella bakgrund på samma redaktion hade slutat
p g a sjukdom vid andra intervjutillfället 1999. HR meddelade vid uppföljningsenkäten 2006/2007 att han slutat på SVT, men orsak framgick inte.
471

IS arbetade på den finska redaktionen, och var också i 45-årsåldern vid
det första intervjutillfället. Också hon hade en utbildning i sitt hemland:
”Jag är utbildad i Finland. Jag har (...)pol magexamen från Tammerfors
Universitet och huvudämnet var internationell politik, men sedan näst högsta
huvudämnet var massmedia. Och i Finland ingår journalistutbildningen i fil
mag-utbildningen, man tar alltså(...)akademisk examen (...) Sammanlagt
fyra-fem år tog det att ta fil kand på samhällsfakultetet på den tiden, så att
man läste under flera år, minst tre års tid, det här huvudämnet”.
IS beskriver också sina första arbeten som journalist, sommarjobb på regionalradion, praktik på TV2 på dokumentärredaktionen i Tammerfors. Hon
beskriver sin yrkesbanas start i Sverige på följande sätt:
”-(...)Jag flyttade -78 hit (till Sverige)(...)så att jag började väl -79, och sedan
blev det mera och mera, sedan var jag frilans också för riks-Sveriges finskredaktion från Västsverige och sedan utrikespolitik och (jag) reste också utomlands och gjorde reportage därifrån, och sedan blev jag fast anställd på
finska redaktionen på Radio Göteborg(...)”

Det här var, enligt IS, i början på 1980-talet och -84, -85 fick IS en ”riktig
tjänst” efter ett par år på vikariebasis. 1988 startades 'Uutiset', finska nyheter
på redaktionen på SVT, och då fanns det möjligheter för nya tjänster, enligt
IS: ”(...)Då tyckte jag att det var bra att sadla om, och då fick jag tjänst här,
-88, och sedan jobbade jag med nyheter och halvtimmesreportage (i ett program) som hette 'Ykköskanava' (?), och sedan, som sagt, jobbade (jag) som
reporter, hoppade in som redaktör för nyheterna. Och det är också en kombitjänst, man är också redaktör och nyhetsuppläsare, och sedan blev jag redaktör för det här magasinet för drygt två år sedan (1994, min anm).”
Det kan poängteras att IS inte vid intervjutillfället 1996 arbetade med nyheter, utan ett som det då kallades aktualitetsmagasin, som hette 'Sisu', och
att hon var t f chef och redaktör, dvs arbetsledde en grupp reportrar, som
däremot också kunde arbeta med de finska nyheterna i svensk television. IS
har också fungerat som programledare. På frågan om hon tyckte att det var
priviligierat svarar hon:
”Ja, det tycker jag, det är ju ett kreativt arbete, väldigt slitsamt också, men det
är klart (att) det är privilegierat arbete (...)Jag hamnade i det här yrket i och
med att jag sedan valde massmedialära som andra ämnet på universitetet, då
var det liksom på något vis bestämt att det skulle nog bli någonting inom
massmedia, men när jag började studera, då började jag studera internationell
politik och då hade jag ingen tanke (på) att jag skulle bli journalist(...)”.

Också IS hänvisar till internutbildning (i likhet med HR tidigare): ”Nu är jag
tillförordnad chef på redaktionen, och jag har fått mellanchefsutbildning i
våras (1996, min anm) och jag tycker att det har varit bra, och det är intressant, det är ansvarsfull, och jag kan tänka mig att jag skulle kunna åt472

minstone ett tag göra chefsjobb, men jag har absolut ingenting emot att arbeta också som reporter någon gång i framtiden. Båda vägarna är öppna.”
På frågan om initiativ till program är egna eller kommer från andra håll
finns ju en nivåskillnad genom att IS talar i egenskap av redaktör, vilket
också kan speglas i hur andra svarar senare (t ex LU, nästa kapitel):”Fiftyfifty, jag vill inte vara den som bestämmer. Jag tycker att det här magasinet
står och faller med team-arbetet. Jag måste skapa sådan arbetsmiljö att nya
idéer från andra dyker upp. Det är (en) väldigt viktig uppgift för mig, samtidigt är jag ansvarig, om det nu inte, av någon konstig anledning, inte skulle
dyka upp idéer, då måste jag själv producera.”
På en följdfråga om idéer också kommer från allmänheten svarar
IS:”(...)Det är så att vi får nog jaga dom själva, dom här idéerna, men det är
så att kanske fem procent blir så att det är tittare eller allmänheten som tipsar, annars kommer det från oss själva eller möjligen i möte(...)det är vårat
gäng som sållar eller får det här på ett eller annat sätt och sedan måste man,
det är det gamla vanliga, läsa tidningar, lyssna...”
Det är alltså andra medier, t ex tidningar som ger tips, och det ska visa sig
i ännu högre grad i nästa kapitel också för andra producenter. På en följdfråga om finska organisationer kontaktar och önskar att program/reportage
görs svarar IS: ”Det är säkerligen i viss mån får vi från våra finska organisationer tips också. Samtidigt följer vi deras informationstidningar och sådär
och kollar vad som händer. Vi är inte på något sätt språkrör för dom, så att
säga, vi behandlar dom journalistiskt, som vilken typ av källa som helst, men
det kommer lite, som att just när det gäller skolfrågor och just typ att man
vill lägga ner någonting. Det är samma sak som i andra redaktioner, att man
har blivit felbehandlad eller orättvist behandlad, rättshaverister kan kontakta
oss (...)Det är det som förekommer i alla redaktioner(...)”
IS har också önskemål om information som hon anser borde förmedlas
bättre: ”Vi önskar att till exempel kulturmedarbetare eller olika arrangemang
som finns skulle (...)förmedlas till oss bättre, eftersom vi inte har sådana typ
av nätverk som svenskarna har (…) vi har inte alls den typen av nätverk av
information för just finska händelser i det här landet, så vi önskade nog att
människorna kontaktade oss mera (...) .Vi lever på våra egna idéer.”
IS beskriver alltså en redaktion som vid tillfället för den första intervjun
1996 mest producerade idéer genom sina egna medarbetare, som i sin tur
lästa tidningar och ”lyssnade”. IS efterlyste också mer tips och särskilt gällande kulturevenemang, eftersom nätverkskontakter och en mängd tidningar
saknades för just det finska utbudet och aktiviteten på det området, även om
man hade en ”stringer” i Helsingfors. Det är lätt att inse att Internet haft betydelse för journalister i en sådan typ av informationssituation. Tre år senare,
1999, svarar IS på följande sätt på en fråga om Internet har större betydelse
för en minoritetsspråksredaktion än för en allmän redaktion:
”Jag tror att varje redaktion har sina speciella uppdrag, och jag tror att alla
redaktioner har samma glädje av Internet, men den glädjen är definitivt inte
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mindre i en minoritetsredaktion, (…) när det gäller Finland och sverigefinska angelägenheter, ingen annan gör det här jobbet för oss. Vi måste
själva ha våra egna kontakter, och det är klart att via Internet får vi mycket
bredare kontaktyta.”
IS ombeds också att ge ett konkret exempel, och ger följande beskrivning
efter en kort tankepaus:
”(...)den här IB-affären, som vi har i Sverige, den har ju sverigefinnarna
också (som har) blivit avlyssnade, och sedan har man skyllt på att det kom så
mycket kommunister från Finland till Sverige, så då kan vi gå till källorna i
Finland och kolla vad som finns skrivet där i arkiven eller någonstans i tidskrifter.(...) eller på nyheterna t ex vi följer upp t ex sporthändelser, det här
med kylan i östra Finland, och det är det här VM i skidskytte, så vi kanske
kan gå direkt och kolla, har det varit några tävlingar idag (…) Vi kan vänta
på någon sändning från YLE, men vi behöver inte vänta 2-3 timmar, utan vi
kan gå via Internet och kolla vad som har hänt.”

Vad gäller samarbetskontakter med Finland svarar IS på följande sätt: ”Vi
har en stringer i Helsingfors, men om hon är på något annat (...)uppdrag, då
kan vi själva härifrån kolla vad som har hänt på t ex sportfronten(...)och kan
skriva ett aktuellt telegram.”
En stringer var i det här fallet en frilansade journalist, som hade ett arbetsrum på YLE. IS berättar också att hon i likhet med andra journalister läser
tidningars elektroniska upplagor på Internet, här särskilt finska tidningar.
Svaren ovan var alltså från uppföljningsintervjun 1999.
På frågan om det är ett kreativt arbete, hantverk, ensamt arbete eller lagarbete uppehåller sig IS en del vid den visuella delen av TV-produktionen,
dvs det dolda eller indirekta regisserandet av filmning och bildbeskrivning:
”Ja, första intrycket är en kombination av allt det där(...)Det är ett mycket
kreativt arbete (...) det är också hantverk, när man liksom tänker bildberättandet och uppbyggnad av inslag, som man kan (göra) tillsammans med reportrarna. Jag lägger mig inte i detaljerna, men att man kan diskutera idéer,
och utveckla idéer tillsammans(...)och sedan måste jag också tänka på dramaturgin i halvtimmes sändning, vilken del olika inslag har, studiodiskussioner, deras växelverkan, hur det liksom för programmet vidare, det är hantverk på det viset. Ensamt arbete på det viset att jag har ju ändå ensamt
mycket ansvar, om helheten och (de) olika bitarna att det ska bli ihop, det
finns frågor jag inte kan dela med någon annan.”
Sammanfattningsvis, IS har en gedigen journalistutbildning med akademisk bas från Finland under 1970-talet och började med radio och TV på
olika kortare projekt, men blev fast anställd 1984. I likhet med HR arbetade
hon först med nyheter, på Uutiset-redaktionen. IS blev redaktör, dvs fick
arbetsledande funktion på den finska redaktionen 1994, och hade sedan dess
upprätthållit den funktionen. IS arbetsleder också idéproduktionen till reportage och program, och ser bristen på nätverk för finska händelser i Sverige, i
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synnerhet kulturella, som något av ett problem. En stringer i Helsingfors,
Internet och tidningar, samt ”en kontaktyta”, är strategier att avhjälpa problemet med det geografiska avståndet till Finland. IS medger att hon som
arbetsledare har idéer om det visuella genomförandet av filmning och reportage ( i likhet med PZ senare), och att hon också som redaktör måste tänka
på programmets helhet innehållsmässigt och dramaturgiskt, programmets
kombination av olika delar och moment. Hennes tjänst var en kombitjänst
också med urvalsansvar för dokumentärer varannan vecka 1996, och hon
hade också varit programledare. Vad gäller idéerna till reportage anser hon
emellertid att hennes ansvar är att skapa ett klimat för redaktionens reportrar
att utveckla idéer.
JQ arbetar också på en av Sveriges Televisions redaktioner i Stockholm,
men på dokumentärfilmredaktionen. Hon har också en lite annan bakgrund,
utan medveten satsning på journalistyrket. Det kan än en gång poängteras att
JQ arbetar lite annorlunda därmed, och vid intervjutillfällena hade lite andra
förutsättningar och krav; längre tid till sitt förfogande för varje film, större
krav på ”konstnärlighet” och en produktionsprocess, som är oberoende av en
redaktion, planerings- och redaktionsmöten. Som vi senare ska se är emellertid JQ inte oberoende av chefsnivåer (exemplet demokratiskt parlament i
Kurdistan). Men de ämnen som hon väljer kan lika gärna väljas av en journalist, och att välja just en dokumentärproducent i materialet kan kasta ljus
över skillnaderna.
JQ beskriver sin bakgrund på följande sätt:
”(...)Jag har (...)ända från det att jag var liten(...)velat jobba kreativt eller
skapande(...)jag började som sjuåring att spela teater. Man kan väl säga att
det kanske var i opposition mot min religiösa uppfostran(...)Jag gick sedan på
en teaterskola(...)men jag bekostade det själv(...)Jag fick nämligen inte studera vidare för min pappa eftersom han ville att jag skulle bli missionär, och
det ville inte jag(...)så att jag fick börja arbeta, sedan studerade jag på kvällstid och på Hermods och så. Och så prövade jag till Malmö scenskola och där
kom jag in(...)däremellan(...)fick jag en roll på Riksteatern och det var en stor
roll. Det var Helena i ”En midsommarnattsdröm”, då var jag bara 18 år (...)så
kände jag att, nej, det är inte min grej(...)Och istället födde jag två barn och
samtidigt som jag gjorde det, så gick jag på (...)Folkskolan för Konstnärligt
Arbete(...) när det var färdigt så sökte jag till TV som scripta och började(...)Det var -65, då var jag frilansscripta ett år och -66 blev jag fast (anställd) på Kulturredaktionen som scripta och var det några år, och sedan blev
jag producent(...)jag jobbade alltså med Lars Ulfvenstam, som jag kan säga
verkligen är den som har lärt mig väldigt mycket av programjobb, och journalistisk syn och människokunskap och allting(...)man vill göra sin röst hörd
och så blev det.”

Också JQ beskriver internutbildningstillfällen:”(...)Vi hade nämligen en
otroligt bra internutbildning en gång i tiden. Vi utbildade ju fotografer, vi
utbildade redigerare, vi utbildade producenter internt, och jag gick produ475

centutbildningen. Dom där utbildningarna finns ju inte längre(...)Vi hade ju
dom förnämligaste föreläsare, utbildningen var lång (...)ett år(...) schemalagd
från morgon till kväll och betalt under tiden hade du”.
JQ tillägger att dessa utbildningar finns på Dramatiska Institutet (som
dock inte har kvar dokumentärfilmutbildningen. Också BBC lade ner sin
dokumentäravdelning, som den traditionellt sett ut.)
På frågan om det egna initiativet till program, om det var eget initiativ eller kom från annat håll, är svaret följande: ”Jag lyssnar nästan aldrig på förslag, utan initiativtagare och genomförare är jag, även idémässigt, från början till slut, så att säga(...)Men sedan kan man ju också säga att det är klart
idén kommer utifrån på ett sätt, för det är ju då verkligheten som man vill
skildra(...)”
På frågan om arbetet är kreativt, hantverk, ensamt arbete eller lagarbete,
svarar JQ så här: ”Jo, det är allt det där som du säger, naturligtvis i olika
portioner. Men i grunden är det ett ensamt arbete. Det är ett väldigt kreativt
arbete stundtals, och det är jättetråkigt stundtals, och då direkt hantverksmässigt sådär. Och det är också ett lagarbete när man är ute och filmar
(...)Men i grunden(...)när det gäller att göra dokumentärfilm, är (det ett) väldigt ensamt jobb.”
Sammanfattningsvis, JQ kan utgöra ett exempel på hur villkor och arbetssätt skiljer sig åt mellan dokumentärfilm (inom public service vid tiden för
intervjuerna) och journalisten/ producenten i en redaktion. JQ har inte heller
en journalistbakgrund utan hänvisar till teater som barn, en religiös uppväxt,
med önskemål från fadern att bli missionär, en skådespelarutbildning och
karriär, som avbröts, Folkhögskola för Konstnärligt Arbete (kallades grundis), jobb som scripta, internt ettårig producentutbildning inom SVT och
sedan ett fortsatt arbete som producent. JQ producerar sina programidéer
själv och hänvisar till eget initiativ, men poängterar också att verkligheten
också indirekt är avgörande för programmet/filmen, särskilt händelser som
sker under filminspelning. Man kan tillägga att det förstås handlar om att
välja delar av verkligheten i programarbetet. JQ anser att arbetet är både
kreativt, hantverk, ensamt arbete och under inspelning lagarbete, men betonar särskilt att dokumentärfilmproducentens arbete är ett ensamt arbete.
Näste producent, KT är producent för ett undersökande magasin, 'Reportrarna', producerat vid SVT Malmö, Region Syd, och han intervjuades vid ett
enda tillfälle också med de kompletterande frågorna 17/3 1999. Programmet
hade inte en egen programavdelning, men väl en redaktion, och alla producenter, också för nöjesprogram och dramaproducenter, sorterade under en
större programavdelning med ett 20-tal producenter. KT hade en mer arbetsledande producentroll vid intervjutillfället än producenter, med samma benämning, på t ex 'Striptease'-redaktionen vid det första intervjutillfället
(1996, GM, GO, GP). KT var den ende som kallades ”Producent” på denna
redaktion, men han hade också en redaktör vid sin sida, också med arbetsledande uppgifter.
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KT beskriver en ganska slingrig väg till, i första hand, journalistyrket:
”Jag är nästan utbildad ingenjör(...)Gick ut(...)tekniskt gymnasium(...)1971,
jag är född -52(...)Sedan efter det så jobbade jag på kärnkraftverk ute i landet
(...)Jag kommer från Motala(...)sedan flyttade jag till Malmö, och då jobbade
jag på Barsebäck där, men det var då som kärnkraftsdebatten blev som hetast(...)då slutade jag där. Jag jobbade som lastbilschaufför, sedan jobbade jag
som sjukvårdsbiträde(...)Sedan gick jag tillbaka till ingenjörsyrket, ritare
kallas det förr inom den genren jag jobbade. Byggde avloppsreningsverk
också. Sedan har jag jobbat som sekreterare, jag har jobbat på skivbolag(...)Sedan började jag närma mig dom trettio, så fick jag lite ångest -81,
då sökte jag till Skurups folkhögskola(...)Och då gick jag på journalistlinjen
på Skurup (...) och då fastnade jag för journalistyrket, och då upptäckte jag
helt plötsligt att det här var ju kul, och det passade mig.(...)Sedan jobbade
jag på tidningen Arbetet och ute på Sydnytt, och var på Sydsvenskan ett
år(...)Dom första två åren var jag på tidningar, -82, -83, -84(...)Sedan började
jag på Sydnytt som reporter, sedan så blev jag redaktör(...) -86, tror jag, det
var. Sedan sommaren -87 var jag redaktör för ett sommarprogram, och det
gick också väldigt bra(...)det hette 'Sommarkväll'. Sedan gjorde jag en programserie som hette 'Mejeriet', som jag var redaktör för, som jag och en kille
till här på jobbet fick igenom (...)Det var ett ungdomsprogram, som bestod av
musik och samhällsfrågor. Jag har alltid varit intresserad av samhällsfrågor(...)1988(...) då hade Bosse Holmström börjat jobba här igen, och
(...)skulle dra igång (...)det som blev 'Glashuset' , så jag hoppade in
där(...)som redaktör(...)Det är 1990(...)1995 tröttnade vi på 'Glashuset', (som)
var ett mycket speciellt program, som bara kunde göras under den tidsepoken (…) därför att den byggde på det här systemskiftet som skedde i Sverige
då.
I: I 'Glashuset' fanns alltså ett kritiskt koncept inbyggt i programidén?
Oh ja. På att granska det folkhem som var på väg att rasa och som också
rasade under programseriens gång.(...)Det kändes också som att det koncept
vi hade byggt upp, det funkade inte längre än till 1994 ungefär, på sista året
gjorde vi nästan bara EU-program(...)Och då gjorde vi 'Reportrarna'. Nu har
jag gjort lite annat under tiden i och för sig(...)inom Sveriges Television,
andra program och programserier, så jag har lämnat den här redaktionen
under perioder.”
KT nämner andra produktioner, ett barnprogram, singelprogram, en slags
uppföljning till 'Mejeriet'-produktionen och ”(...)det senaste jag gjorde var
en programserie, som hette 'Sefyr', som var när stafettpinnen, som drogs
igång (och) som började med 'Elbyl' (och det) kom till Malmö (...) och då
tog jag det uppdraget och gjorde 'Sefyr'”.
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Denna programserie alternerade alltså mellan Stockholm, Göteborg och
Malmö. KT får en följdfråga om det är behov av omväxling som gjort att han
växlat mellan olika slags produktioner eller om det är av andra skäl. Svaret
blir: ”Dels därför att jag har ett (ohörbart) behov av omväxling, men också
därför att jag har haft idéer på hur man skulle kunna göra dom här programserierna.”
På frågan om eget initiativ till program, om det är egna idéer, eller om
förslag kommer från annat håll, kan man tänka på att KT svarar i egenskap
av arbetsledande eller redaktionsledande producent: ”Ja, det är ju det jag gör,
det senare där, det som initieras från andra håll. Sedan är jag väldigt aktiv
när det diskuteras, både på formella och informella mötena, att komma med
förslag och idéer och så, men min roll är inte att styra utgivningen så. Jag
brukar hävda det med bestämdhet att vi är inte ett redaktörsstyrt program,
utan vi är ett reporterstyrt. Alltså det är den enskilda reportern som avgör
ungefär om det är ett bra jobb eller inte.”
KT beskriver en redaktion med en redaktör och en redaktör/researcher,
men ”(...)det är inte det man traditionellt menar med redaktör alltså, att man
styr reportagen, utan vi låter respektive reporter styra reportagen, medan vi
har mera (en) övervakande roll, och försöker styra in det åt det håll som vi
har kommit överens om från början att det ska ha.”
KT hänvisar således till en arbetsledande funktion där man beskriver en
uttalad policy för just den här programserierna, 'Reportrarna' ska vara reporterstyrt. Om det sedan i praktiken blev så är en annan undersökning att initiera. Men exemplen ovan visar också att maktfördelningen redaktionell arbetsledning och journalister/producenter kan vara olika, och i olika hög grad
styrande för program- och reportageidéer. Även explicita uttalanden från
intervjuer före denna tyder emellertid på självständighet för journalister/producenter som ju ofta hänvisat till eget initiativ att utföra egna programidéer (t ex GM, HR), men också att det kan förekomma förslag från
redaktionell arbetsledning (HR).
På frågan om arbetet är kreativt, hantverk, ensamt eller lagarbete svarar
KT:
”Mitt arbete är ett kreativt hantverk som görs både i lag och ensamt. Vissa
uppgifter jag gör är ju oerhört kreativa, alltså i dom diskussioner vi för och
det (...)(men) när jag sitter och pusslar ihop budget och kalkyler och gör ekonomiska avstämningar, och planerar semestrar och utgivningar, det är ju inget
kreativt arbete(...)Och i dom lägena så är det också ett oerhört ensamt arbete(...)Jag skulle vilja säga, det är väl fifty-fifty ungefär, hälften av tiden är
jag kreativ, hälften där det är ensamt (arbete)(...)”

Sammanfattningsvis, KT:s väg till journalist- och producentyrket var i första
hand inte ett självklart val. Han hoppade av en fyraårig teknisk gymnasieingenjörsutbildning och arbetade på olika kärnkraftsbyggen runt om i Sverige
på 1970-talet. Han hade också olika diversearbeten inom transport, vård och
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administration innan journalistutbildningen på Skurups Folkhögskola under
tidigt 1980-tal. Efter några år på olika tidningar i Sydsverige hamnade han
på Sydnytt inom Sveriges Television, där han avancerade till redaktör. KT
berättar om samhällsmagasinet 'Glashuset's tidsbundna existens under 1990talets första hälft. Programserien ersattes av 'Reportrarna', därför att den
tidigare serien bedömdes ha spelat ut sin roll. KT berättar också om andra
produktioner och serier som han producerat, barn- och ungdomsserier eller
sommarunderhållning. Anledningen är att han har haft programidéer, som
har gått igenom, enligt hans eget svar. KT beskriver sin roll som initiativtagare till reportage inte som drivande, utan snarare övervakande, och hänvisar
till en policy (antagligen en intern policy för programmet) om att det ska
vara ”reporterstyrt”. KT hänvisar till egen kreativitet i diskussioner kring
programmen, men redovisar också administrativa och ekonomiska uppgifter
som ett ensamt arbete. I fördelningen kreativitet och ensamt arbete nämner
han fördelningen som ungefär ”fifty-fifty”.
Näste producent, LU vid SVT Luleå hade vid intervjutillfället i april 1999
just övergått till producentuppgifter som han menade att det återstod att definiera, men som liknade den exekutive producentens eller biträdande programansvarig i förhållande till distriktschefen, men han avsåg också att producera något själv. Han satt också med i redaktionsledningen för ett magasinprogram med säte i Stockholm, 'Dokument inifrån', där fyra program
skulle produceras från Luleå. Han hänvisade till ansvar för minoritetsspråkprogram om samernas historia, på Tornedalsfinska, men hade huvudsakligen
under 1990-talet arbetat med det kontinuerliga samhällsmagasinet 'Norra
Magasinet'.
På frågan om TV-producentens arbete är ett privilegierat arbete, och om
det var hans ambition att bli TV-producent svarar LU kort: ”Nja, TVproducent just, men journalist ville jag bli, och sedan halkade jag in här”.
LU hänvisar till en fil kand vid Göteborgs Universitet 1970 med statsvetenskap och sociologi som huvudämnen. LU hade börjat frilansa -68 och -69
både på tidningar och Sveriges Radio. LU flyttade till Stockholm, och kom
-74 till Dagens Eko på Sveriges Radio. 1976-77 var LU korrespondent i
Washington, men kom sedan tillbaka till Dagens Eko. Han fortsätter: ”Sedan
flyttade jag till Luleå och började göra TV här -78, och sedan var jag frilans
mellan -80 och -87 och gjorde radio och TV, (…) Jag skrev till lite olika
tidningar och jobbade med teater, skrev faktiskt radiopjäser(...)Jag jobbade
med en del facktidskrifter och (...)gjorde ett par bokprojekt tillsammans med
Jan Scherman (…) Det var faktaböcker om arbetsmarknad och ekonomi(...)”
LU säger sig ha fått ett kontrakt med SVT1987-88, och anställdes eller
återanställdes 1990. Sedan jobbade han med 'Norra Magasinet' från 1987-88
till 1998. På frågan om eget initiativ till program, om det är egna idéer eller
om förslag huvudsakligen kommer från annat håll, svarar LU på följande
sätt:
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”Om man går tillbaka till dom tio år som jag jobbade som producent för
'Norra Magasinet', så gjorde jag någon gång någon slags summering att en
tredjedel av uppslagen till det vi gjorde kom utifrån(...)alltså tips på telefon
och brev och på annat sätt från människor som hörde av sig, och en tredjedel
var sådant som jag tog fram i min egenskap av redaktionschef, och den sista
tredjedelen var (det) reportrarna själva som tog fram.”

Det är alltså ingen direkt motsättning i att en producent i redaktionsledande
ställning utövar makt över idéer till reportage och att reportrar eller producenter också genomför sina egna idéer, men svaret skiljer sig ändå en del
från vad KT i förra intervjun gav om det ”reporterstyrda” programmet. KT
var också på en distriktsredaktion. Och en tredjedel av idéer till reportage är
ändå en ansenlig del av en redaktionschef att stå för. Svaret skiljer sig också
från IS på den finska redaktionen, eftersom en tredjedel tips eller förslag
utifrån från människor också är en ansenlig del. IS beskrev ju snarare att det
var redaktionen själv som stod för programidéer, och att tips utifrån vår något som inte ofta resulterade i reportage eller program på den finska redaktionen, åtminstone inte vid det första intervjutillfället 1996.
På frågan om hur LU skulle vilja beskriva sitt arbete, som ett kreativt arbete, ett ensamt arbete eller ett lagarbete, svarar LU helt kort: ”Som ett kreativt laghantverk, ett kreativt lagarbetshantverk.”
Sammanfattningsvis, LU har en akademisk från 1970 i botten och tillhör
samma generation som rekryterades till producenter under 1960-talets sista
del inom Sveriges Television vid producentkurserna, men kom inte in i televisionen den vägen (se Engblom 1998). Han började dock frilansa i slutet av
1960-talet på både Sveriges Radio och tidningar, och kom 1974 till Dagens
Eko på Sveriges Radio. Han flyttade till Luleå 1978 och började på TV, medan han var frilans till slutet av 1980-talet, och gjorde också andra saker,
skrev för tidningar, skrev radiodramatik och faktaböcker tillsammans med
den nuvarande programdirektören för TV4, en journalist från Sveriges Television, som vid TV4:s start värvades över dit. LU anställdes 1990 på Sveriges Television, efter något år på kontrakt, och var verksam med det undersökande samhällsprogrammet 'Norra Magasinet' under c:a tio år. LU skiljer sig
alltså från en del generationskamrater i det här urvalet av producenter inom
Sveriges Television, genom att endast ha varit fast anställd i c:a tio år vid
intervjutillfället 1999, och genom att ha varit frilans långa tider, och då gjort
något annat än jobbat inom Sveriges Television (t ex 1980-87, mestadels i
skrivande verksamhet). LU hade, enligt egen utsago, utövat ett relativt stort
inflytande på idéer och reportage i egenskap av redaktionschef för 'Norra
Magasinet', men det fanns också en hel del idéer och tips som kom utifrån
som kunde resultera i reportage eller program. Ändå sammanfattar LU sitt
arbete som ett ”kreativt lagarbetshantverk”.
Producent MV har gått andra vägen, kan man säga, i förhållande till LU,
och efter flera decennier på Sveriges Television blev hon senare delen av
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1990-talet frilans. MV intervjuades våren 1996 i egenskap av fast anställd på
Sveriges Television, dels hösten 2000 i egenskap av frilans med samma typ
av uppföljningsintervju som de övriga. Hon ombads emellertid att berätta om
skillnaden mellan den fasta anställningen på SVT , och som frilans, och hur
det gick till när hon tog beslutet och vilka skälen var.
MV började 1965 på Expressen som nyutexaminerad journalist och sade
upp sig 1972, tillsammans med sin man, som också jobbade där, och därför
hänvisar hon till första person pluralis:
”(...)Då hade vi varit uppe i Malmfälten båda två under gruvstrejken (vid
LKAB, min anm)(...)och sett samhället med andra ögon. Då blev vi uppringda(...)av Norrskensflammans korrespondent i Malmberget. ”Nu ska Norrskensflamman, (...), gå över till ny tryckteknik, offset, och ingen förstår sig
på den, och vi har fått tryckpressar från DDR o s v, och ny officin och allt
möjligt. ”Ta mig” sa jag, ”Jag har jobbat som chef för Söndags-Expressen,
den trycktes i offset i Jönköping (...) och sedan kom vi dit som ”experter”,
och delade på en lön, och var där i åtta månader, min man och jag. Och under
den tiden blev jag uppringd från TV, några kompisar som jobbade här som
sa, vi behöver en programledare, och jag tror att du skulle passa till det. Och
så började jag på TV -73(...) först som programledare för ett konsumentprogram (…) Och så sju år på 'Rikets affärer' (...)och sedan som programledare i
'Magasinet', och sedan efter omorganisationen (...)då kände jag, det har gått
sådär i vågor, då man har gjort direktsändningar, så känner (man) mycket
längtan efter något som är sådär substantiellt, så man kommer djupare ner än
det man kan göra så att säga under en dag.”

MV säger också så här om sin roll som journalist och erfarenhet av både
tidningar och TV-mediet: ”Men jag tror att jag har varit användbar på TV,
dels för att jag har varit en kvällstidningsjournalist. Jag förstår mig på nyheter. Jag vet hur en nyhet ser ut. Jag skulle kunna kallas in på Aktuellt imorgon
och göra ett jobb. Och dels har jag då lärt mig att göra film(...)om du ger mig
lite tid så kan jag kanske göra en dokumentär som står sig lite. Och så kan
jag hoppa in, nästan, i ett nöjesprogram, och göra underhållning, så att jag
har liksom utforskat TV:s alla vrår under den här tiden. Det är ingen som kan
säga vad jag är riktigt.”
MV har också erfarenhet från nöjesprogram inom Sveriges Television
under 1980-talet och berättar på följande sätt om skillnader i resurser mellan
att producera samhällsprogram och underhållning vid den tiden: ”(...)Och det
var också en erfarenhet när vi gjorde det här programmet 'Caramba' (nöjesprogram med MV som en av programledarna, min anm)(...)att plötsligt så
finns alla resurser på jorden här. Man får loge och studiovärdinna och hjälp
med kläder och smink och f-n och hans moster. Varför skulle man inte ha det
på 'Magasinet', där bytte vi om på handikapptoaletten, och sprang till Hennes
& Mauritz och tog en ny blus, om man hade haft den två gånger innan(...)Vad jag såg där var att det var en helt annan syn på vad ett nöjesprogram får kosta, vilket jag tyckte var djupt orättvist och felaktigt, men jag
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trivdes ju med att ha en värdinna som kokade kaffe och frågade: ”Hur mår
du, lilla stumpan”. Det var ju väldigt trevligt(...)(Nöjesprogrammen) hade
karaktär av teater, revy, och liksom plymer, och där blev utanverket så viktigt.”
MV bestämde sig under senare delen av 1990-talet att övergå till att bli
frilans, men berättar också om erbjudanden hon hade fått från TV4, när man
startade, med kraftiga löneskillnader i förhållande till SVT:s månadslön:”(...)Lars Weiss(...)ville att jag skulle gå till 4:an då när dom startade(...)och jag har sagt ”Nej” flera gånger också, när dom startade morgonnyheterna (...)sedan har jag nyligen (fått) ett förslag att jag skulle få tre
gånger så mycket i lön från 3:an, (jag) skulle ingå i deras(...)ledning, och
vara konsult och kvalitetshöjare(...)(men)jag tycker att 3:an är så dålig(...)”
Vid tiden för intervjun 1996 producerade MV egna dokumentärer under
en avdelning som hette Specialprojekt på Aktualitetsavdelningen, men den
nya regionindelningen som trädde i kraft 1/1 1996 gjorde att hon tillhörde
avdelningen Samhälle inom SVT Region Stockholm efter detta datum.
När det gäller frågan om eget initiativ till programförslag, eller om idéer
mest kommer från annat håll, har MV redan talat om vikten att stå för sina
egna idéer:
”(...)Jag har ju jobbat sju år på Expressen(...)Jag började när jag var 23 år
gammal att skriva artiklar för min närmaste chef för att han skulle bli glad.
Det blev han ibland , och ibland rev han sönder dom(...) Att man gör uppdraget, och det är det som har fått mig att tänka att jag ska själv formulera mina
uppdrag, för jag vill inte vara i händerna på dom här redaktörerna på centralredaktionerna, för det har jag varit. Jag vet precis hur dumma uppdrag man
kan få, hur korkade idéer, som dom kan få i sina huvuden(...)Jag blev chef
när jag var 25 år gammal för Söndagsbilagan, och det var en massa herrar(...)som tyckte att dom skulle ha kommit ifråga istället, och det var jättetufft, och jag skulle inte vilja gå igenom det igen(...)Men händelsen som
skapade denna insikt, det var(...)en gruvstrejk i Malmfälten, där 4000 gruvarbetare går i strejk(...)jag for upp dit och stannade där under lång tid, 1 ½ månad, och bevakade den. Och då insåg jag alltså hur samhället såg ut, och det
var ett slags uppvaknande(...)Och vad samhällsjournalistik är för någonting. I
vems tjänst arbetar jag(...)ska jag göra som dom säger därnere (i Stockholm,
min anm) eller ska jag lyssna på vad gruvarbetarna har att säga. Det blev en
vändpunkt för mig.”

MV sade sig inte kunna gå tillbaka till Expressen igen efter denna vändpunkt, och beskriver dels vikten av att formulera sina egna idéer, på en
kvällstidning får man annars uppdrag om man inte har egna, men i nästa
kapitel ska hon också beskriva program, dokumentärer, som hon har gjort på
direkt förfrågan från kanalens ledning (exemplet Estonia-katastrofen).
På frågan om hur MV skulle vilja beskriva sitt arbete, kreativt arbete,
hantverk, ensamt arbete eller lagarbete, eller allt detta, svarar MV på följande sätt: ”Ja, det är ju allt det där, förstås. . Det är ju olika faser. Alltså
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själva idén är ensamt (arbete), man kommer på någonting. Lagarbete är det
ju när man spelar in och när man redigerar(...).Ensamt (...)(jag) har ingen
redaktion (...)Kanske lite brist på (...)att brottas med andra människor och
vrida och vända på saker och ting, men det har jag valt själv. Erfarenheterna
från den här tiden på Expressen har gjort att jag (inte)(...)vill råka ut för att
hamna i den situationen att man ska behöva försvara något som man inte
själv är riktigt övertygad om att det är (rätt)(...)”.
MV kommer också in på redan 1996, att pröva andra vägar än den fasta
anställningen på SVT fortsättningsvis, och senare under samma år lämnade
hon Sveriges Television för att bli frilans.
Sammanfattningsvis, MV utbildade sig till journalist, och utexaminerades
i mitten av 1960-talet, och arbetade därefter sju år på Expressen. Hon blev
chef för Söndagsbilagan, men beskriver tiden som en kamp mot könsfördomar, och motstånd bland manliga journalistkolleger. Hon beskriver gruvstrejken i Malmberget (LKAB-konflikten) som en vändpunkt i hennes journalistiska karriär. MV rekryterades redan 1973 som programledare till TV,
först för ett konsumentprogram, sedan på ett undersökande samhällsmagasin
'Rikets Affärer', också under sju år. MV etablerade sig som programledare
under en mycket lång tid för debatt- och studioprogram, och under 1980talets mitt var hon också programledare i en nöjessatsning inom Sveriges
Television. MV producerade också egna dokumentärer, och blev frilans efter
intervjun 1996 och rekryterades till en längre programserie inom TV4, och
fick uppdrag som påminde om dem hon haft inom Sveriges Television inom
kommersiell TV, vid uppföljningsintervjun hösten 2000. MV hänvisar till
vikten av eget initiativ utan styrning av chefer, men hade också producerat
program på uppdrag av högre chefsnivåer (se nästa kapitel) där MV:s ”track
record” och erfarenhet gjorde att man ansåg henne passande för uppdraget.
MV beskriver vid tiden för intervjun sitt arbete som kreativt, lagarbete o s v
med hänvisning till projektets olika faser, men vid tiden för den första intervjun på den verksamhet som hon just då bedrev, dvs produktionen av egna
dokumentärer, också som ensamt och utan redaktion och kolleger att bolla
idéer med, en situation som dock MV valt själv.

Sammanfattning - bakgrunder inom public service
Producenterna eller motsvarande beskriver sina dagliga arbetsuppgifter som
fasstyrda i en projektcykel som i direkt reportage eller i programproducerande verksamhet kan beskrivas som idéstadium, planering/research, förberedelse för inspelning (t ex kontakter), inspelning, redigering och efterarbete
(t ex påannonser, pressreleaser, trailers, marknadsföring). I synnerhet på
'Striptease' och samhällsredaktionen i Stockholm 1996 beskriver man projektets olika faser (GM, GO, GP, MV), där också andra yrkesgrupper är
knutna till projektcykelns fas, t ex researcher (fas 2), fotograf (fas 4), och
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redigerare (fas 5). Dessa producenter beskriver också en frihet till sitt
material eller en närhet till projektidéns innehåll, där man ofta hänvisar till
att man kontaktar deltagande i programmet, kanske t o m ”övertalar” (t ex
MV), väljer vinkel (GP, IS, MV), samtalar med och ”regisserar” fotografer
(GO, MV), väljer miljöer (GP) och också arbetsleder redigeraren (t ex MV,
mer i nästa kapitel). Man hänvisar till telefonsamtal, att läsa papper och även
tidningar och annan informationssökning, under projektets första faser. En
andra grupp av producenter har en mer redaktions- eller avdelningsledande
roll (IS, KT, LU), varav två i distriktsverksamhet vid SVT Malmö (KT) respektive SVT Luleå (LU), i egenskap av redaktör (IS 1996), producent (KT
1999) och producent, och tidigare redaktionschef (LU 1999). Vid den finskspråkiga redaktionen i Stockholm beskriver IS hur hennes roll är att skapa en
miljö för idéer på redaktionen, eventuellt producera dem själv, samt ansvar
för att ”komponera ihop” programmets olika delar/inslag. KT hänvisar också
till kreativa diskussioner med reportrar i arbetsledande roll, men också till en
administrativ del av arbetet, ansvar för ekonomi, personal, teknik. Också IS
hänvisar i synnerhet till ansvar för att tekniska resurser finns eller bokas, och
1996 hade IS också ett ansvar för att selektera mellan dokumentärer i val för
inköp inom ramen för den finska redaktionens sändningstid. LU hade övergått till en mer övergripande funktion för flera programprojekt/serier, i en
roll som liknar den exekutive producentens, även om den titeln inte fanns
inom ramen för Sveriges Television. Dessa serier var minoritetsspråksproduktioner (samernas historia, program på Tornedalsfinska), men LU var
större delen av 1990-talet producent och redaktionschef för ett magasin fokuserat på undersökande journalistik producerat från Luleå, 'Norra Magasinet'. LU beskriver att en tredjedel av den seriens reportage var idéer som
kom från honom själv, en tredjedel från reportrarna och en tredjedel från tips
utifrån. KT däremot beskriver sin redaktion som ”reporterstyrd”, och IS å sin
sida att idéerna till reportagen, dels var redaktionens egna medarbetares i
huvudsak med få tips utifrån, dels att hennes ansvar att producera idéer
också fanns om idéerna från medarbetare skulle vara få.
Producenter eller motsvarande i detta material har alltså makt över reportage, program och serier i flera olika avseenden eller på olika sätt. Dels kan
man ha stor frihet att utforma det reportage man gör, man väljer idé, vinkel,
regisserar fotografer och redigerare (GM, GO, GP, MV), och har alltså möjlighet att låta ett mer eller mindre tydligt budskap framträda i sina egna reportage. De undersökande reportagen ska ju mynna ut i en slags slutsats eller
resultat. Man kan också välja de frågeställningar eller problem som ska representera, de personer som ska framträda, de miljöer som ska illustrera och
hur de ska framställas (vinkel). Detta under förutsättning förstås att idén
lyckosamt går igenom redaktionell, kollektiv förhandling eller accepteras av
chefen. Man har kanske en idé redan innan om visuell gestaltning (t ex GP)
eller låter idén om denna vidarebefordras till fotografen (t ex MV) genom
diskussioner i fas 3, förberedelse för inspelning.
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I en andra hierarkisk nivåförskjutning uppåt över makten över programmens eller reportagens innehåll finns producenterna i arbetsledande ställning
över en redaktion (IS, KT, LU), och här kan man vara initiativtagare till en
större del av redaktionens reportage, inte bara de egna (t ex IS, LU). Här kan
man också, i vissa fall, vara delaktig i att avsluta en programserie som ersättes, eller initiera nya programserier (t ex KT). Här hänvisar man också till
kreativa diskussioner med redaktionens reportrar och idéer om övergripande
inriktning, kanske i en ”övervakande” funktion (KT) på en redaktion som
man vill definiera som ”reporterstyrd” vad gäller idéverksamhet. Men det är
också på denna nivå som man särskilt kan hänvisa till att program- eller reportageidéer är andras, dvs idéansvaret kan ses som delegerat nedåt. Detta
kan framträda särskilt tydligt i nästa avsnitt i detta kapitel, t ex hos VD:n,
ägaren och producenten OY, som driver sitt eget produktionsbolag, och som
har en särskilt person anställd för programutveckling.
Vad gäller formell utbildning så saknar två av de nio på Sveriges Television formell utbildning från början (t ex till journalist eller annan formell
utbildning, t ex på universitet, högskola eller folkhögskola), GM och GO.
GM hade erfarenhet från tidning direkt efter gymnasiet och blev rekryterad
till televisionen i Umeå genom att ta ett vikariat. Han hade då en kortare tid
haft arbetsledande ställning på en tidningsredaktion. Efter nära 15 år på televisionen, och vid andra intervjutillfället 1999, hade GM blivit redaktör för
ett program med stående titel, efter nära tio år på samma redaktion, magasinet 'Striptease' med fokus på undersökande journalistik. GM var emellertid
inte kvar på SVT när uppföljningsenkäten sändes ut 2006/2007 (se kapitel
16). GO hade lång erfarenhet, och rekryterades som scripta redan i mitten av
1960-talet till televisionens då enda kanal. GP, på samma redaktion som de
ovanstående, hade gått Journalisthögskolan och frilansat i tidningsverksamhet under 1980-talet, innan han blev rekryterad som researcher under tidigt
1990-tal. HR hade journalistutbildning i hemlandet och filmutbildning i Sverige, och började med minoritetsspråksnyheter i radio under sent 1970-tal
innan han 1984 övergick till TV, och den möjlighet till nya tjänster som
fanns på invandrarredaktionen i Stockholm. IS hade en längre, universitetsanknuten journalistutbildning från Finland med examen, och även yrkeserfarenhet från sitt gamla hemland, arbetade också med nyheter och såg nya
möjligheter på finska redaktionen i Stockholm ungefär samtidigt som HR.
JQ är verksam på dokumentärfilmavdelningen och hade erfarenhet från amatörteater och konstnärlig folkhögskola, och rekryterades till televisionen som
scripta redan i mitten på 1960-talet. JQ hade således varit verksam som producent i över 25 år vid det första intervjutillfället och nära 30 år vid det
andra. KT hade en bakgrund i en skiftande yrkesverksamhet under 1970-talet
innan han 1980-81 gick Skurups Folkhögskoleutbildning till journalist. KT
arbetade på tidningar och blev sedan redaktör på Sydnytt. I mitten av 1980talet började KT producera program. KT var under 1990-talet redaktör eller
producent för flera serier av undersökande magasin från Malmö. LU har en
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fil kand redan 1970 i samhällsvetenskapliga ämnen och frilansade under sent
1960-tal, rekryterades 1973 till Dagens Eko och var också korrespondent i
Washington under 1970-talets mitt. Under 1980-talet hade LU emellertid
frilansat och hållit på med annan verksamhet än inom Sveriges Television
(författare av radiodramatik och fackböcker). 1990 anställdes emellertid LU
som producent och redaktionschef för 'Norra Magasinet' i Luleå, ett undersökande magasinsprogram som gick under större delen av 1990-talet, men
hade 1999 övergått till en funktion som liknade den exekutive producentens,
och han benämnde också sig själv som biträdande programansvarig i förhållande till distriktschefen vid SVT Luleå. MV hade en journalistutbildning
från första halvan av 1960-talet, och hade en chefsfunktion på en kvällstidning under senare delen av 1960-talet och under 1970-talets början. 1973
rekryterades MV till televisionen direkt, genom en förfrågan om hon ville bli
programledare, och MV arbetade sju år på ett undersökande magasin på Sveriges Television, 'Rikets Affärer', och sedan på '20.00'. MV producerade
egna dokumentärer på SVT Samhälle i Stockholm 1996, men blev strax därefter frilans och intervjuades i egenskap av frilans fyra år senare.
Sammanfattningsvis, de intervjuade har mest rekryterats till televisionen i
samband med de rekryteringstillfällen som funnit i och med förändringar
eller större nysatsningar eller att omstruktureringar skett, t ex vid rekryteringen av producenter och scriptor under sent 1960-tal (GO, JQ), där en ny
TV-kanal några år senare också gav nya möjligheten, vid lokala och minoritetsspråksredaktioner för nyheter (GM, HR, IS, KT) eller i samband med den
kommersiella televisionens start 1990 (GP), och det tomrum som uppstod i
och med att journalister rekryterades till kommersiella TV-nyheter, framförallt TV 4. När nya programserier ersatte de gamla eller startades var också
ett sådant tillfälle (GM, GP, HR, IS, KT, LU).
De som haft funktioner ”below” eller ”before the line” är endast ett par
stycken, två scriptor, (GO, JQ) och en researcher (GP), vilket kan jämföras
med dramaproducenterna i tidigare kapitel där detta var vanligt förekommande bland de intervjuade i det materialet. Erfarenhet från tidningar eller
radio, dvs innan rekrytering till televisionen var vanligt (GM, GP, HR, IS,
KT, LU, MV). Också frilansverksamhet, även under längre tid, förekom som
del av yrkeserfarenhet (GP, LU), och även arbete med nyheter i etermedier
(GM, HR, IS, KT, LU) som en inkörsport till producentrollen inom public
service-televisionen. Hänvisning till intern utbildning inom televisionen sker
i flera av intervjuerna (producentutbildning JQ, utbildning i dramaturgi HR,
mellanchefsutbildning IS), vilket givetvis inte behöver betyda att de övriga
inte deltagit i intern utbildning. Producenter av journalistik och samhällsprogram är alltså, inte oväntat, journalister från början, men det finns också
exempel på producenter av samhällsprogram som inte är det (GO, JQ). Ofta
har man haft en medveten tanke att bli journalist, men inte nödvändigtvis
inom televisionen. Man kanske t o m hävdar att man trott att TV är ett ”för
tungrott medium” (GP, se även PZ i nästa avsnitt). Det vanliga är någon
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slags journalistutbildning från början (GP, HR, IS, KT, MV), men det finns
också de som var akademiker (IS, LU) eller som helt utbildats inom medier
(GM, GO).

Producenter inom kommersiell television
NX liknar MV såtillvida att han är en verklig veteran både som programledare, journalist och producent med en erfarenhet som sträcker sig över, vid
tidpunkten för intervjun våren 1999, 45 år. NX var fortfarande aktiv som
producent i programverksamhet, vilket var villkoret för att delta i denna studie överhuvudtaget, men kunde ha pensionerat sig för ett antal år sedan. NX
liknar också MV i det avseendet att han kan uppträda i direktsändning regelbundet varje vecka, och utan skrivet manus eller stödanteckningar. Han kan
göra det genom sin långa erfarenhet som bas, hävdade han. NX var också
producent för det program han programledde, vilket betyder att programmet
och programmets gäster till största delen var hans eget val. NX var också,
som tidigare nämnts, en av initiativtagarna och delaktig i att starta den kanal
som hans eget program sänds i via satellit, dvs delaktiga i att ”projektera”
kanalen.
NX beskriver starten på sin långa yrkesbana på följande sätt: ”(...)Jag gick
Handels (högskolan) i Stockholm, och (...)gick ut -54. Men samtidigt hade
jag en stark dragning åt att skriva(...)Sedan hade jag en lärare i nationalekonomi som hette Torsten Gårdlund, som inspirerade mig. På den tiden fanns
det inga ekonomiska reportrar(...)så han fixade ett jobb åt mig efter Handels
på Svenska Dagbladet (...) Och sedan fick jag en fråga från Industrins Utredningsinstitut (...)om jag ville komma dit, så då flyttade jag dit och var där i
fyra år(...) så fick jag då en fråga från radion, om jag ville komma till radion
eftersom dom skulle bygga upp sin samhällsbevakning(...)(dom behövde)
någon slags kommentator i ekonomiska frågor(...)då trodde jag nog fortfarande att journalistiken var ett mellanspel. Jag hade då lite misslyckats med
det akademiska. Jag hade lagt avhandlingen åt sidan(...)Sedan gjorde jag det
här i radion några år. Sedan fick jag en fråga från IBM om jag ville komma
över till dom och bli så'n där direktör. (…) Men redan efter ett halvår längtade jag tillbaka till friheten och självständigheten inom journalistiken, så jag
lämnade IBM och gick tillbaka till radion då(...)Sedan blev jag då väsentligen journalist, som har dansat runt på väldigt många olika redaktioner. Men
vi har uppfattat detta som styrt av tillfälligheter ganska mycket. Jag har alltså
fått frågor från människor som har styrt in mig på olika verksamheter. Det
är klart att man möjligen kan se en linje i detta. Jag har ju alltid intresserat
mig för s k makthavare. Jag blev ingen själv, men däremot har jag ju studerat
dom. Jag har ju skrivit ett tiotal böcker som egentligen sysslar med beslutsprocesser(...)och hur makthavare beter sig.”
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NX beskriver också hur han flyttat sig mellan verksamheter, och det betyder också att han har erfarenhet från många funktioner inom radio och TV.
Under 1960-talet arbetade han mest med TV:
”(...)Och då arbetade jag som inrikeschef, och som ekonomisk reporter, politisk reporter, som programledare, som utfrågare i Tre O-intervjuerna (ett intervjuprogram)(...)”.

NX hänvisar till att han varit fast anställd på Sveriges Television i olika omgångar. Men han har också varit Chefredaktör för Veckans Affärer, arbetat i
den amerikanska senaten och pluggat vid Harvard. Till detta har han också
haft kurser i mediekunskap:”(...) Dom resultat jag når idag kunde jag inte ha
utan decennier av träning(...) Jag har vant mig vid att stå och tala inför
publik(...)jag har drivit dom här mycket kritiserade massmediekurserna(...)man tränar makthavare i intervjusituationen. Det är en sak som är
mycket omdiskuterad och blivit väldigt utskälld, därför att det av somliga
anses strida mot etiska regler.”
På frågan om hur NX skulle vilja se sig som initiativtagare till program,
om han själv har största initiativet till program som produceras eller om han
mest genomför förslag som kommer från annat håll, svarar NX på följande
sätt:”(...)Det är klart att jag betraktar det så att jag själv tar initiativet(...)(Kanalens intervjuprogram)(...)har vuxit fram i samtal mellan (kanalens VD) och mig. Det har varit väldigt naturligt att vi ska ha en s k
talkshow(...)”.
Eftersom NX inte deltar eller är delaktig i en redaktion, utan själv i egenskap av producent och programledare sätter sin prägel på programmet, svarar
han på följande sätt på frågan om arbetet är kreativt, hantverk, ensamt arbete
eller lagarbete: ”En ensam, kreativ verksamhet, alltför ensam skulle jag nog
vilja säga, till en del i varje fall. Jag saknar journalistiska arbetskamrater. Jag
har ju min researchhjälp 15 timmar i veckan, men det är ju inte en person
med journalistisk bakgrund eller läggning eller erfarenhet.(...) men däremot
så har jag givetvis ett kreativt samarbete med fotografer, redigerare, bildproducent(...)”
Sammanfattningsvis, NX har en erfarenhet från medier och annan verksamhet som började redan under mitten på 1950-talet, och han kom också till
televisionen när den var relativt ny. NX gick en elithögskola under början av
1950-talet, och hade länge planer på att själv bli en makthavare. Men journalistiken drog längsta strået, dels för att han tyckte om att skriva, dels för att
det fanns en frihet och självständighet i journalistik som inte fanns i mer
byråkratiska eller hierarkiska sammanhang. Istället blev han journalisten
som under hela livet intresserat sig för makthavare, skrivit böcker, utbildat i
mediekurser, detta vid sidan av annan mediaverksamhet. NX har fyllt viktiga
funktioner också inom Sveriges Television, och varit fast anställd i omgångar. NX har också arbetat utomlands, och, enligt honom själv, knappast
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varit på samma arbetsplats mer än ett par år i taget. Han hänvisar till att han
blivit tillfrågad hela tiden för nya uppdrag.
Förslagsvis visar NX prov på en ämnesinriktad styrning av sin egen medieverksamhet (makthavare) istället för en medieinriktad, som har lett till en
horisontell (mellan olika medier eller verksamheter) snarare än en vertikal
kontinuitet eller succession (t ex avancemang inom en redaktion, en avdelning eller kanal). Men man kan ändå understryka att NX också haft arbetsledande befattningar (t ex chefredaktör för Veckans Affärer, inrikeschef på
TV) och att han fortfarande presenterar plats för makthavare i sitt eget intervjuprogram. Det finns en dualitet i att vara den som granskar makthavare
och samtidigt sätter dem i fokus att synas och höras i ett intervjuprogram.
Man kan också tillägga att kanalens program riktade sig till en publik som
tillhör de med högre inkomster, samt var en lågbudgetproduktion i en liten,
satellitsänd kanal. NX hade också varit med om att projektera kanalen tillsammans med kanalens ledning, och tillsammans med den hade han utvecklat sitt eget koncept för en talk show som passade in i kanalens inriktning.
NX sätter sin prägel genom att både vara producenten och programledaren,
dvs han väljer både gäster och frågor. NX beskriver sitt arbete som en ensam, kreativ verksamhet och saknar redaktion, men har en researchhjälp till
sitt förfogande. NX uppger att han saknar journalistiska arbetskamrater. NX
är alltså ett exempel på att man kan vara en journalist utan redaktion, särskilt
med dagens teknik, och att man inte regelmässigt utan undantag kan påstå att
journalister alltid är positionerade inom ramen för en redaktion, (se också
MV, JQ, som dock var dokumentärproducent).
Näste producent, OY, är också ägare till sitt eget produktionsbolag, och
hade också ett förflutet på Sveriges Radio och Television under 1980-talet,
men inte som fast anställd. OY's bolag innehåller ett av hans personnamn,
och kommer därför att benämnas med hans kodade initialer, OY-TV. OY
introducerar sig som producent men också som ägare till produktionsbolaget,
som vid tiden för intervjun (10/3 1999), var ett av de få produktionsbolag
som producerade journalistiska program, debattprogram, dokumentärer och
också talk show över till nöje och underhållning, som inte hade en större
huvudägare i ryggen (som t ex mediekoncerner som Schibstedt, MTG, Bonniers etc).
På frågan om OY ville beskriva producentyrket som priviligierat svarar
OY:”(...)priviligierat, definitivt, oerhört priviligierat, för att det är omväxlande, det är spännande, det är stimulerande, lärorikt, får träffa väldigt
mycket intressanta människor. Glamoröst, kan man väl säga att det är
också(...)Har hög status, och för min del har jag ju, även i alla fall på senare
år, tjänat hyfsat(....)”
På följdfrågan, om producentyrket var planerat, svarar OY:”(...)inte TV,
däremot har jag alltid varit intresserad av journalistik sedan jag var väldigt
ung. Alltid läst mycket tidningar och (...) varit väldigt sportintresserad, så jag
hade väl möjligen någon dröm om att kanske bli sportjournalist som ung.”
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OY utbildade sig emellertid inte omedelbart till journalist efter skolan eller började på någon tidning, utan hade under 1970-talet, innan han gick
Dramatiska Institutets radiolinje 1979-1981, ett annat arbete:”(...)innan dess
hade jag arbetat som socialarbetare i några år(...)socionomexamen hade jag
som bakgrund innan. Men det kände jag att jag var egentligen mer intresserad av journalistik. Men jag vågade väl inte (…) men sedan (...)sökte jag ju
till radiolinjen och kom in där (....)Jag hade väl någon slags begåvning för
radio, och då jobbade jag med det i över tio år.”
I och med att kommersiell radio inte startat under 1980-talets första år, så
jobbade OY på det enda alternativ som fanns: ”(...)Sveriges Radio, (jag)
jobbade mest på P3 (...) Gjorde både egna program, och så var jag med och
startade 'Efter tre'(...)-87, tror jag. Som var ett journalistiskt, dagsaktuellt
magasinsprogram med Ulf Elfving. Jag jobbade med det i fem år, och det
blev ju en sådan där dundersuccé, som ju öppnade vägen för TV för mig”.
Möjligheterna i samband med kommersiell TV var avgörande för OY:s
avbrutna anställning på Sveriges Radio, som han beskriver på följande
sätt:”(...)jag blev anställd på Sveriges Radio två månader innan jag sade upp
mig efter drygt tio år där (...) Då startade jag OY-TV ihop med XX. Vi fick
erbjudande om att producera program för TV 3 -92(...)Och det var ju bl a för
att hon hade varit framgångsrik programledare på SVT, och jag hade lyckats
med 'Efter tre', så vi ansågs väl som ett sådant där bra par att satsa på för
kommersiell TV, som ju var relativt nytt då.”
Under 1990-talet har OY således arbetat med TV, och sedan 1992 i sitt
eget bolags regi. På frågan om OY's egen roll som initiativtagare till program, om han själv har största initiativet till de program som produceras,
eller om han mest genomför förslag som kommer från andra håll, svarar OY:
”Nej, det varierar nog lite. Det är nog minst lika mycket idéer från folk som
jobbar här, som från mig numera(...)kanske t o m mer än fifty- fifty för dom
andra.”
OY har också viss personal anställd ”(...)som jobbar med programutveckling. Vi har ju en som är i princip heltid, och några till som på lediga
stunder håller på. Det kommer numera mer från dom, ...Jag har ju inte haft
råd att ha sådana personer anställda förut.”
På frågan om OY's arbete är kreativt, hantverk, ensamt arbete eller lagarbete, svarar OY: ”Det är ett lagarbete, helt och hållet(...)Jag har ju folk som
sköter ekonomi helt (…) jag lägger ju det mesta av min tid på journalistik,
och personalärenden. Möjligen att jag förvaltar en del av bolagets tillgångar
på ett förhoppningsvis så bra sätt som möjligt. Sådant jobb är det ju.”
OY skulle emellertid vilja vara mer kreativ vad gäller programutveckling,
både för sin egen och bolagets räkning, men: ”Det kanske skulle kräva att vi
inte hade några produktioner under en period (...) då har man bara kostnader
och inga intäkter, så det kan man inte hålla på med för lång tid.”
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Också OY, i likhet med flera andra (t ex IS) uttrycker att det inte är honom främmande att återgå till arbete som reporter eller producent i programutvecklande mening, därför att
”Du träffar väldigt mycket folk (...) och ser väldigt mycket intressanta platser,
och sån't där (...) I svenska team åker i regel bara en fotograf och en reporter.
Man har inte råd att skicka (fler). Jag har varit med på några resor, men det är
mest korta resor (…) enbart av kostnadsskäl.”

Sammanfattningsvis, OY tvekade att utbilda sig till journalist, och utbildade
sig till och arbetade först som socialarbetare. Under tidigt 1980-tal tog han
emellertid steget fullt ut och utbildade sig till radiojournalist på Dramatiska
Institutets linje, för att sedan frilansa på Sveriges Radio under praktiskt taget
hela 1980-talet. Under slutet av 1980-talet producerade han ett ”journalistiskt, dagsaktuellt magasinsprogram”, 'Efter tre', som blev en succé, och
därmed, enligt OY, öppnade vägen för TV. Under tidigt 1990-tal hade den
kommersiella televisionen ökat behov av produktionsformer via produktionsbolag, och OY startade sitt eget, OY-TV, efter att ha fått en förfrågan
från TV 3, och att producera en serie. Han var då precis fast anställd på Sveriges Radio efter tio år som frilans, men sade då upp sig. Alltså, under 1970talet socialt arbete, under 1980-talet radio inom public service, och under
1990-talet TV och med eget produktionsbolag och i kommersiell verksamhet. OY har en producentfunktion som sammanhänger med att han också är
ägare av det egna produktionsbolaget. Dvs anställda sköter ekonomi, och en
heltidsanställd fanns vid intervjutillfället, för program- och idéutveckling.
Programledare och reportrar var de som fick åka till intressanta platser och
träffa nya människor, samt sköta det journalistiska hantverket. Idéer kommer
huvudsakligen från andra (en heltidsanställd för uppgiften), arbetet är ett
lagarbete, men OY kan sakna situationen att vara den som, dels utvecklar
nya programformer, dels ägnar sig åt det journalistiska hantverket, dvs t ex
att ”göra TV” i redigeringen. Båda dessa funktioner i en TV-organisations
hierarki, t ex på en TV-kanal, tillhör funktioner som i det första fallet kan
tillhöra högre mellanchefers ansvarsområde, t ex en avdelnings- eller genrechef, i det andra fallet producenterna eller reportrarna.
Den siste producenten PZ var vid intervjutillfället 23/2 1999 producent på
Strix Television, ett av vid tiden för intervjun av Kinnevikkoncernen ägt
produktionsbolag, som också var knutet till TV 3, där programmet också gått
under lång tid. Han producerade ett kriminalmagasin, 'Efterlyst', där olösta
brottsfall tas upp i samarbete med polisen och där allmänheten kan ringa in
tips till telefoner i sändning. PZ var c:a 35 år och hade en cirka tioårig medieerfarenhet och dessförinnan erfarenhet som frilansfotograf. PZ gick ut
gymnasiets naturvetenskapliga linje 1984, och beskriver sig som att han
kommer från en familj där föräldrarna har akademikeryrken: ”Jag kommer
från en så'n där akademisk familj i övrigt som inte alls har sysslat med så491

dana här flummiga saker som TV och journalistik (...) min mor är professor i
förlossningsvård (…) och min far är gammal adjunkt och gymnasierektor.
Sedan har jag en syster som är läkare (...)Jag är lite svarta fåret i familjen
(skratt)”.
Efter gymnasiet beskriver PZ sin yrkesbana på följande sätt:”(...)Sedan
hade jag lite sådana där vanliga jobb, (...) jobbade som brevbärare, väktare
(...) och sedan -86 köpte jag min första systemkamera (...) och jag köpte en
polisradio (...) och började fara på Stockholms gator, som en s k polispaparazzi, dvs när någonting hände på polisradion (...)(så åkte man dit och fotograferade, min anm) Så under ett antal år satt jag alltså dygnet runt i princip
med denna polisradio, och när någonting hände (...)så åkte jag iväg, (och) så
fotade jag.”
PZ beskriver alltså sig själv som en frilansade fotograf, en slags hobby
som utvecklades till en heltidssysselsättning. Han bevakade brott och olyckor, med polisradio och kamera, och han säger också att han försörjde sig på
detta. Han säger att Expressen var den största kunden, men också Svenska
Dagbladet. PZ beskriver också situationen på följande sätt i ett tidsperspektiv: ”(...)Det här gick ju att leva på under 80-talet (...) (...)Ekonomiskt så
gjorde man hyfsade pengar på detta (...)Redaktionerna förlitade sig på så'na
hoppare som jag, vi var några stycken som ägnade oss åt det här.”
PZ började också att skriva nyheter, och inte bara leverera fotografier:
”(...)Sedan började jag ägna mig mer och mer åt själva skrivandet, vilket jag
alltid har varit intresserad av, satt på nätterna hemma och skrev artiklar för
veckotidningar, samtidigt som jag hade polisradion på (...) och tillslut så
sprang jag så mycket på Expressen (...) så sa dom: ”Nu får du för f-n börja
jobba här”, i princip.”
Efter ett vikariat på Expressens kriminalredaktion 1990 blev PZ 1994
skrivande chef för den redaktionen med tre reportrar. Han beskriver sin rekrytering till den kommersiella televisionen på följande sätt:
”Och 1995 ringde Hasse Aro till mig (...) (...)så sa han: ”Vi behöver en redaktör till 'Efterlyst', för att vi måste förnya oss ”(...)Vi måste få in någon som
kanske kan lite mer om polisarbete” (citerar fortfarande Aro). Egentligen
skulle dom ha kunnat plocka in en polis, men en polis kan ju inte det journalistiska. Och eftersom jag då var hyfsat kunnig på (...) både det straffrättsligt
juridiska och det polisiärt operativa arbetet, så det kanske skulle vara kul,
tänkte jag. Då hade jag varit på Expressen i fem år, och tackade för mig, och
kom hit som redaktör (...)”.

PZ beskriver emellertid sig själv som autodidakt: ”Jag har inte en enda poäng på universitetet eller så, men jag har läst allt som man kan läsa i straffrätt och i processrätt, framförallt, av intresse, och för att kunna göra bra artiklar och sådär. Jag började väl egentligen under frilansperioden. Jag har
skrivit sedan mycket i dom här facktidningarna, JUSEK-tidningen bl a, och i
polistidningar, inte minst.”
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PZ saknar alltså formell utbildning, både vad gäller producent- och medieverksamhet och vad gäller polisarbete och juridik. PZ är helt autodidakt
vad gäller fotografering, journalistik, skrivande, polisarbete, samt juridiska
och kriminologiska kunskaper. Han värvades till 'Efterlyst'-redaktionen utan
erfarenhet från TV-produktion överhuvudtaget, antagligen för att man vid
rekryteringstillfället 1995 efterfrågade andra kunskaper primärt än de televisionstekniska, vilket i och för sig kan ses som en risk. PZ utgör ett exempel på att också yngre producenter kan vara autodidakter i synnerhet när det
gäller specifika behov inom kommersiell television och på ett produktionsbolag. Att ha varit synlig eller delaktig i ett annat mediums löpande utgivning (tidning, Expressen) kan också ge tillfälle att rekryteras till televisionen
som producent, åtminstone med hänvisning till PZ som exempel. Det är frågan om en vertikal, ämnesorienterad succession, (i likhet med NX), dvs från
chefsjobb på en liten kriminalredaktion på en stor dagstidning till redaktörsuppgifter för ett regelbundet kriminalmagasin i en TV-kanal producerat på
ett ganska stort produktionsbolag.
På frågan om hur PZ vill beskriva sin roll som initiativtagare till program,
om han själv har största initiativet till de program(inslag) som produceras
eller om han mest genomför förslag som kommer från annat håll, svarar PZ
med hänvisning till programseriens idé: ”Helt klart det senare (...) Jag har
inte startat 'Efterlyst' (…) Däremot så har jag haft en stor del genom åren i
utvecklingen av detta program.(...)Inte minst (...)det som gäller (det) operativa polisarbetet, för det är lite det jag kan en del om.”
På frågan om arbete är kreativt, hantverk, ensamt eller lagarbete, svarar
PZ: ”Ett kreativt arbete är det ju till stor del (...)Ett lagarbete är det också
(...)' Jag är nästintill en servicefunktion för laget (...) Så det är väl dom två
(alternativen), kreativt och lagarbete.”
PZ hänvisar till arbetet både som priviligierat, men också som hårt vardagsarbete: ”(...)Det står 20 000 på kö för att komma in och få mitt jobb (...)
Alla vill få in en fot i TV-branschen (...) men (...) det är hårt vardagsarbete,
och även om det är roligt, och jag jobbar med ett av mina intresseområden,
som gäller polisarbete och mordutredningar och sådär, så blir ju allting tillslut vardag (...)”.
PZ hänvisar, i likhet med GP, till televisionen som ett tungrott medium:”(...)Jag är inte speciellt fascinerad av TV som medium. Det är tvärtom. Som yrkesman inom TV-branschen, så är det väldigt komplicerat. Det
är tungt, alltså fysiskt tung utrustning, det tar lång tid allting. Det är omständligt och komplicerat att göra TV. Det är dyrt som sjutton (...)För min
subjektiva yrkesroll, så är det ju inte ett medium som man så att säga egentligen vill jobba med (...)Däremot det som fascinerar eller tilltalar en (...) det
är ju att det har ett otroligt genomslag. Det är ju fruktansvärt slående i befolkningen (...)”
Sammanfattningsvis, PZ började efter en treårig naturvetenskaplig gymnasielinje att frilansa som fotograf och åkte till brotts- och olycksplatser och
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fotograferade med hjälp av en kamera och en polisradio, som en s k polispaparazzi. En hobby som blev en frilansverksamhet, och där det gick att sälja
bilderna till tidningar. PZ började så småningom också att skriva artiklar.
Dagstidningar som Expressen och Svenska Dagbladet blev hans huvudsakliga kunder, framförallt Expressen. PZ läste in juridiska och rättsliga kunskaper i researchverksamhet, och har fortsatt med det, utan ”en enda poäng
på universitetet”. Han rekryterades till en fast redaktion på Expressen, där
han länge sålt artiklar och fotografier som frilans. Efter några år blev han
chef för en mindre kriminalredaktion på Expressen som ”skrivande chef”.
PZ rekryterades till kriminalmagasinet 'Efterlyst' som redaktör utan att ha
erfarenhet från TV-produktion efter en direkt förfrågan från programmets
producent. Programmet hade gått några år och skälet var, enligt PZ, att man
ville förnya programmet. PZ saknar alltså formell utbildning inom både fotografering, journalistik, polisiärt arbete, juridik och TV-produktion, och har
alltså som helt autodidakt gått yrkesvägen till arbete som TV-producent, och
med en ämnesinriktad succession till yrket, snarare än en medieinriktad. PZ
medger att han har haft stor del i utvecklingen av programmet 'Efterlyst' vid
intervjutillfället, efter c:a fyra-fem år där, men att han inte haft del i seriens
idé. PZ beskriver arbetet som kreativt och ett lagarbete, och beskriver sin roll
som lagledarens. PZ hade inte ambitionen att arbeta med TV, utan beskriver
TV, som ett tungrott medium (i likhet med GP), men medger att televisionens stora genomslagskraft är fascinerande.

Sammanfattning – bakgrunder inom kommersiell
television
MV var vid tiden för första intervjun 1996 fast anställd sedan drygt två decennier på Sveriges Television, och ägnade sig då främst åt att producera
egna dokumentärer. Vid andra intervjutillfället fyra år senare var MV frilans
sedan ett par år. MV utexaminerades som journalist 1964, och var sedan på
Expressen i sju år, då hon fick en chefsposition. Hon var programledare och
medverkade i flera längre serier av samhällsprogram, 'Rikets Affärer', '20.00'
och också inom en del nöjesprogram. MV anlitades också som programledare i direktsändning för kommersiell television under sent 1990-tal, dvs då
hon arbetat som frilans i ett par år. MV understryker vikten av att vara den
som formulerar sina egna uppdrag, en lärdom som MV fick redan under
tiden på Expressen. MV har ingen redaktion, men arbetar både kreativt och i
lagarbete med funktioner ”below the line”, som fotografer, redigerare.
NX hade en mer än 45-årig erfarenhet som journalist, och började i yrket
redan innan televisionens start, samt var fortfarande aktiv i programproducerande verksamhet. Han ledde sitt eget intervjuprogram i en satellitsänd kanal, som han också varit med om att projektera, dvs starta. NX beskriver sin
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karriär som varierad och i kortare perioder, c:a två år, på varje funktion, från
producent på Sveriges Television på 1960-talet och tidigt 1970-tal, till
chefredaktör för Veckans Affärer, och tidigare i karriären, direktör på IBM,
till arbete utomlands, studier vid Harvard, mediekurser som han lett för
makthavare, till författande av ett tiotal böcker. NX har accepterat uppdrag
när han blivit tillfrågad, men har behållit ett fokuserat intresse på makthavare, och det är också sådana han intervjuar i sitt intervjuprogram under sent
1990-tal och framåt. NX beskriver en ämnesinriktad och horisontell kontinuitet eller succession snarare än en medieinriktad och vertikal, men NX har
innehaft ett flertal chefspositioner både i tidningsbranschen och inom televisionen. NX har helt och hållet det egna initiativet i sin hand i det program
han leder i egenskap av producent och programledare och väljer både gäster,
ämnen och frågor. Möjligen med undantag från de begränsningar som programmets konceptmässiga ram utgör, att intervjua t ex en känd sångerska på
besök i Sverige skulle nog falla utanför.
OY äger sitt eget produktionsbolag och utbildade sig först till socialarbetare under 1970-talet innan han gick Dramatiska Institutets radiolinje åren
runt 1980. Han var sedan frilans på Sveriges Radio under 1980-talet och
delaktig i starten av ett populärt, dagsaktuellt magasinsprogram, enligt honom själv, 'Efter tre'. OY startade emellertid sitt eget produktionsbolag 1992
och slutade på Sveriges Television, efter förfrågan från en kommersiell TVkanal att producera en serie av program. I likhet med NX var det en intervjuprogramserie. OY har också, vid sidan av producentfunktionen, bolagsledande administrativa uppgifter, och är ansvarig för kontakten med kunder,
dvs kanaler, men har personal som sköter ekonomi, och också vid intervjutillfället 1999, en person anställd på heltid för idé- och programutveckling.
OY's bolag hade vid detta tillfälle inte en större huvudägare bakom sig, en
tendens som flera andra produktionsbolag har drivits in i. OY hänvisar till att
andra har minst lika mycket initiativ till programverksamhet, ett ansvar han
tidigare hade själv, men nu finns en anställd för uppgiften. OY hänvisar till
att arbetet är ett lagarbete, helt och hållet, och att han själv lägger ned sin tid
på journalistik och personalärenden, med anställda för t ex ekonomi.
PZ startade sin yrkesbana som frilansfotograf och jagade nyheter med
hjälp av en polisradio och en kamera, som s k polispaparazzi, dvs han sålde
fotografier från brotts- och olycksplatser, främst till tidningar. Han övergick
sedan själv till att skriva artiklar till bilderna. Han anställdes sedan som journalist på Expressen, och blev sedan ”skrivande chef” för en liten kriminalredaktion där under tidigt 1990-tal. I kommersiell TV hade kriminalmagasinet 'Efterlyst' gått sedan 1990, och PZ kontaktades direkt av producenten/programledaren för att bli redaktör för programmet, eftersom man kände
behov av förnyelse. Trots sin brist på formell utbildning och erfarenhet av
TV-produktion rekryterades PZ till programmet, antagligen framförallt för
att man ansåg att han hade specialkunskaper om både journalistisk och polisiärt arbete, som man då tyckte att man hade behov av. Som skrivande jour495

nalist samtidigt med chefsposten kunde också hans artiklar läsas av andra i
mediebranschen. PZ är förvisso inte initiativtagaren till serien 'Efterlyst',
men medger vid intervjutillfället 1999, att han har haft inverkan på programmet, och som senare kapitel ska visa, är han också den som selekterar ut
fall för programmet, vid intervjutillfället. PZ beskriver sig själv som lagledaren, och beskriver arbetet som både kreativt och ett lagarbete. I likhet med
NX är PZ ämnesinriktad snarare än medieinriktad i en succession horisontellt från chefsarbete på Expressen till redaktör för kriminalmagasinet 'Efterlyst' på en TV-kanal, och över till producentrollen. PZ beskriver inte televisionen som en medveten ambition utan ansåg (i likhet med GP) att TVproduktion var komplicerad, tung och tidskrävande.
Sammanfattningsvis, de producenter som arbetar inom kommersiell television i detta material är i två fall frilans (MV, NX) åt i det första fallet
kommersiell television, men också i andra uppdrag, och i det andra fallet
med en kanal som uppdragsgivare och producent för sitt eget intervjuprogram. OY är ägare av det egna produktionsbolaget och producent, och PZ är
anställd på ett större produktionsbolag. MV är i femtioårsåldern, NX nära
sjuttio, OY strax under femtio och PZ i trettiofemårsåldern vid tiden för intervjuerna. Alla hade en längre medieverksamhet bakom sig, på Sveriges
Television eller Sveriges Radio, på Expressen eller i annan verksamhet, innan de rekryterades som producenter och/eller andra funktioner till kommersiell television. Ingen har, likt dramaproducenterna i föregående kapitel,
börjat i funktioner ”below the line”, som produktionssekreterare, ljudtekniker eller liknande, utan alla har dokumenterad/publicerad skrivande eller
programproducerande verksamhet bakom sig, och i två fall också mycket
lång erfarenhet av programledning (MV, NX). Denna programledning sker i
direktsändning eller bandad direktsändning i dessa två fall. Utbildning till
journalist (MV), Handelshögskolan (NX), Socialhögskolan samt DI:s radiolinje (OY) samt ingen formell utbildning (PZ) är utbildningsbakgrunder. PZ
är helt autodidakt inom de områden, där hans specialkompetens efterfrågats,
journalistik, polisiärt arbete, juridiska kunskaper, och han har i likhet med
GM lärt yrket genom yrkeserfarenhet inom medier. ”Kreativt” och ”lagarbete” är vanliga svar också här, även om två av producenterna, MV och NX,
saknar redaktion, och därför också kan hänvisa till att arbetet är ensamt, eftersom journalist- eller producentkolleger inte är involverade i den egna
verksamheten. Två av de intervjuade beskriver en ämnesinriktad succession
inom yrket horisontellt (makthavare, brott), snarare än en medieinriktad eller
vertikal (t ex avancemang uppåt i en avdelnings- eller projekthierarki). Inom
ett produktionsbolag kan ägaren delegera idéutveckling/initiativ till program
till en speciellt anställd för uppgiften (OY) och att formulera sina uppdrag
själv kan vara en lärdom som man lärt sig tidigt i karriären och sedan bibehållit (MV). Starten för den kommersiella televisionen och den alternativa
arbetsmarknad som uppstått, med fler kanaler, fler program, fler kunder för
produktionsbolag, fler möjliga arbets- och uppdragsgivare för producenter,
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har gjort att producenterna ovan tagit steget till att producera för kommersiell TV eller i dess tjänst, som frilans, åt en, eller flera, kanaler, eller i andra
uppdrag, som ägare till det egna produktionsbolaget eller som anställd på ett
produktionsbolag. Men produktionsbolag fanns också innan kommersiell TV
startade (se t ex Erik Eriksson i förra kapitlet).

SAMMANFATTNING – BAKGRUNDER INOM
SAMHÄLLSPROGRAM INOM PUBLIC SERVICE
OCH KOMMERSIELL TELEVISION
Producenter i detta material hänvisar i sin dagliga verksamhet i likhet med
dramaproducenterna till programprojektets cykel eller programprojektets,
seriens, reportagets eller filmens faser. Eftersom produktion av samhällsprogram eller journalistik har annorlunda förutsättningar än drama finns skillnader men också likheter, vilket i det första fallet förändrar samhällsproducentens roll från dramaproducentens. Bl a hanterar man inte färdigskrivna manus eller anpassar manus från böcker eller har kontakter med dessa kategorier av yrken, t ex författare, regissörer, skådespelare o s v. ”Manus” skrivs
under projektets gång. Däremot är det inte så att journalister inte skriver
manus. Man skriver presentationer, mellantexter, speakertexter, man väljer
frågor som ska besvaras av medverkande/deltagare i programmet, man väljer
”vinkel” eller uppläggning, och en undersökande journalist väljer ”en tes”
som ska besvaras med programmaterialet. Och även en producent som inte
säger sig använda speakertexter, som GO, presenterar sitt reportage (1996),
ställer frågor som ska besvaras, och har ofta valt idén till sina egna reportage. Det finns också exempel på hur idéer kan uppstå ur research (se GP
nästa kapitel, exemplet långtradare och trafiksäkerhet). Projektets faser kan
grovt delas i idéframtagning, förberedelse/research, förberedelse för inspelning, inspelning, redigering och efterarbete (marknadsföring o s v), och resulterar givetvis också oftast i sändning, men då har makten över programmet redan lämnat producenten och det är kanalens planeringsanvariga som
avgör sändningsdag och -tid, eller om man nu har en fast sådan tid. Förberedelse för inspelning kan på en undersökande redaktion i Stockholm, innebära
kontakter med personer för information eller medverkande i programmet
eller instruktioner till fotografer, att välja inspelningsmiljöer exempelvis,
men att lägga upp reportaget eller programmet, ”välja vinkel” är också en
viktig del av programmets eller reportagets karaktär. Som vi ska se i nästa
kapitel är fas 2 och 3 mer utdragen i undersökande journalistik, eftersom
man har en tes, som man vill försöka belägga med information och journalistiska tekniker, vilket innebär att en researchfas kan bli mer utdragen och
långvarig än i allmänreportage. Efterarbete kan innebära att skriva presentationer och påannonser, göra pressreleaser eller agera i marknadsföring på
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andra sätt, i större eller mindre utsträckning. En del producenter har flera
projekt i olika faser som är pågående, eller har en övergripande roll i flera
projekt (t ex LU). Samhällsjournalisten har också en större makt över bildbeskrivningen eller programmets visuella gestaltning eller konstnärliga form,
eftersom journalisten oftast är regissören. Dramaproducenterna hänvisade ju
ofta till en regissör som antingen skrev både manus och regisserade eller
som anlitades ( t ex AG). Undantaget var regissören som också var huvudförfattare av en serie (BH). Samhällsjournalisten är också regissören av reportaget och inte bara hjärnan bakom idén, och samhällsjournalister hänvisar
därför till ”reportagets dramaturgi” som också ett ansvarsområde för dem.
Ingen av journalisterna i detta material hänvisar till att man anlitar en regissör, en dramaturg eller på annat sätt någon för den visuella formen ansvarig
person vid inspelning av reportage eller samhällsprogram.
Av de 12 TV-producenterna var åtta manliga och fyra kvinnliga producenter. Åtta var verksamma på en avdelning eller redaktion inom public service, som 'Striptease' (Samhälle) i Stockholm (GM, GO, GP), på 'Mosaik'
(HR), på finska redaktionen (IS), på dokumentärfilmredaktionen (JQ), på
'Reportrarna' vid SVT Malmö (KT), på SVT Luleå med en bakgrund i 'Norra
Magasinet' (LU) samt en kvinnlig producent som 1996 var vid en avdelning,
'Specialprojekt', i Stockholm inom public service, men som strax därefter
övergick till frilansverksamhet, med uppdrag åt kommersiell television i
längre serier av program innan andra intervjutillfället fyra år senare (MV).
Bland dessa var två i femtioårsåldern 1996, båda kvinnliga, och hade börjat
som scriptor redan under 1960-talet (GO, JQ). Två var i fyrtifemårsåldern
och hade journalistutbildningar i sina hemländer, men rekryterats till invandrarsatsningar inom radio eller television inom public service (HR, IS). Två
producenter strax under 35 år vid första intervjutillfället 1996 hade, i det ena
fallet helt utbildats inom medier med kort erfarenhet också från tidning innan
televisionen (GM) med senare avancemang till redaktör (efter 1996 men före
1999). I det andra fallet en producent med utbildning från Journalisthögskolan, och med en bakgrund som frilansare inom främst facklig press under
1980-talet. Efter att ha börjat som researcher runt 1990 på Sveriges Television betonade han researchfasens betydelse i den egna journalistiska verksamheten. Efter diverse yrken under 1970-talet hade KT vid SVT Malmö
utbildat sig till journalist vid Skururps Folkhögskola och hade erfarenhet
från tidningen Arbetet och Sydnytt innan han under mitten av 1980-talet
började producera program. Han var 1999 den enda i projektgruppen i
Malmö som kallades producent för 'Reportrarna', i en mer redaktionsledande
producentroll än i Stockholm inom public service. LU vid SVT Luleå hade
långa perioder av frilansverksamhet bakom sig under 1980-talet, en fil kand
från Göteborgs Universitet 1970, och erfarenhet från Dagens Eko, när han
under tidigt 1990-tal återkom till Sveriges Television som fast anställd och
producent och även redaktionschef för 'Norra Magasinet' i Luleå. 'Striptease',
'Reportrarna' och 'Norra Magasinet' var de tre undersökande journalistiska
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programserierna under senare delen av 1990-talet. 'Reportrarna' hade ersatt
'Glashuset' under 1990-talets mitt från SVT Malmö, en serie vars programkoncept spelat ut sin roll i systemskiftets Sverige vid denna tid, enligt producent KT. MV övergick till frilansverksamhet strax efter första intervjutillfället 1996, och fick programledarroller inom kommersiell television som
liknade dem hon haft i Sveriges Television under 1970- och 1980-talet. Vid
första intervjun 1996 producerade hon dokumentärfilm på Sveriges Television på en avdelning som kallades 'Specialprojekt', och var då inte knuten till
någon redaktion. NX hade en nära 45-årig erfarenhet 1999, och hade börjat
som journalist redan 1954, dvs redan innan televisionens start, på en tidning.
Han hade då gått ut en elithögskola, Handelshögskolan, och kan betraktas
som en av de första ekonomiska reportrarna på televisionen. Under 1960talet gjorde han tillsammans med kolleger en inflytelserik nivåförskjutning
av journalistiken som avsåg främst intervjutekniken, som senare blev stilbildande, och man kallade det för ”skjutjärnsjournalistik”. NX fokus har
varit makthavare i en ämnesinriktad succession där han har rört sig mellan
verksamheter och medier, men han hade under åren runt 2000 producerat
och programlett sitt eget intervjuprogram i en svensk satellitsänd TV-kanal,
som han också varit delaktig i att starta. OY är producent, men också ägare
till sitt eget produktionsbolag, som han startade 1992. OY var från början
socialarbetare, men utbildade sig på Dramatiska Institutets radiolinje under
tidigt 1980-tal. Som frilans, men på Sveriges Radio, var han med om att
starta dagsmagasinet 'Efter tre', som blev en succé, och efter flera TVproduktioner efterfrågades programserier som först producerats inom Sveriges Television också från kommersiell television. PZ hade vid tiden för intervjutillfället 1999 titeln producent, men hade också varit redaktör för
samma programserie, ett kriminalmagasin, där reportage och studiosamtal
beskriver brott, där man söker tips från allmänheten bl a genom flera tipstelefoner i ett samarbete med polisen. PZ hade ingen formell utbildning, men
hade startat yrkesbanan som frilansfotograf och senare kriminalreporter. Han
avancerade sedan och blev chef för en liten kriminalredaktion på Expressen,
varifrån han rekryterades direkt till kriminalmagasinet 'Efterlyst' efter en
direkt förfrågan från producenten. PZ är också ämnesinriktad och har rört sig
i vertikal succession till TV-mediet. Det finns motsvarigheter bland dramaproducenterna där t ex FL hade annan yrkeserfarenhet och som via TVreklam rekryterats till TV-produktion vid intervjutillfället 1999 i en då kontinuerlig populärfiktionsserie som producent på ett produktionsbolag. Däremot har inte de intervjuade bland samhällsproducenter börjat i funktioner
”below the line” och sedan rört sig uppåt i avdelnings- eller projekthierarkin,
t ex som studiovärdinna, ljudtekniker, produktionsledare, men det finns exempel i två scriptor (GO, JQ) och en researcher (GP). De flesta andra har
dokumenterad/publicerad skrivande erfarenhet eller erfarenhet från radio och
ofta journalistutbildning innan man rekryterats till televisionen (GM, GP,
HR, IS, KT, LU, MV, NX, OY, PZ). De flesta har emellertid haft en med499

veten strävan att bli journalister i och med att de påbörjat en journalistutbildning (GP, HR, KT, LU, MV, OY) eller så har en sådan önskan kommit under
utbildningens gång (IS). Att däremot televisionen skulle ha varit målet har
däremot varit mindre uttalat, och några producenter har t o m haft skepsis
mot televisionen innan man blev verksam inom den, som en ”tungrodd”,
omständlig, tidskrävande, dyr teknik och arbetsprocess (GP, PZ). Det är
således inte alldeles säkert att journalisterna siktar på att bli TV-producenter
med ganska stor frihet att iscensätta sina egna idéer till reportage och program i ett medium med en potentiell miljonpublik. Televisionen rekryterar
slumpmässigt sina mer eller mindre omedvetna medarbetare till ett arbete
med stor exklusivitet, och särskilt vid tillfällen där sådana behov finns. Producenternas rekrytering ovan är ofta kopplad till större förändringar, nysatsningar eller omstruktureringar, t ex kanalstarten TV2, lokala och invandrarredaktioners start i både radio och TV under sent 1970-tal och 1980-talet,
start av längre program- eller reportageserier (t ex 'Striptease'), och den
kommersiella televisionens rekryteringsbehov och den alternativa arbetsmarknad som skapades därmed, och inte minst vid starten av TV4 när arbetstillfällen frigjordes också vid Sveriges Television genom att en del medarbetare valde att gå över till TV 4:s Nyheter och samhällsprogram. Dessa tillfällen eller möjligheter som uppkommer när sådana behov finns hos televisionen verkar betyda mer än varje enskild journalists uttalade ambition att
producera reportage eller program inom televisionen. Det verkar vara tillfället eller möjligheten som gör journalisten till TV-producent.
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KAPITEL 13.
PROGRAMVERKSAMHETEN INOM
JOURNALISTIK OCH
SAMHÄLLSPROGRAM

DEL I. PROGRAMVERKSAMHETEN – PUBLIC
SERVICE
Också de tolv producenterna (eller motsvarande) med ett fokus på programproduktion inom samhällsprogram och journalistik tillfrågades, i likhet med
dramaproducenterna i kapitel 9, om utvecklingen av sitt senaste programprojekt vid intervjutillfället (våren 1996 för producenter vid SVT Stockholm
och Nyheter och Sport, dvs GM, GO, GP, HR, IS, JQ, MV, våren 1999 för
övriga, dvs KT, LU, NX, OY, PZ). Också följdfrågorna ställdes med frågor
om olika faktorers betydelse. Hur mycket utformade de själva programmen?
Vilken roll spelade deras närmaste chefer? Vilken roll spelade högre ledningsnivåer, vilket kunde vara kanalledningen före 1/1 1996 vid SVT i
Stockholm, och regionledningen eller högre chefer efter detta datum. De
tillfrågades om ekonomiska faktorers och budgetramars betydelse för det
senaste programprojektet, tekniska faktorer, publikmätningar eller om de
kunde nämna några andra faktorer av betydelse. Också dessa producenter
fick frågan om de kunde beskriva sitt bästa program, reportage eller film,
och som de själva kunde välja, antingen något som de själva var nöjda med
eller som de fått mycket respons för. De fick också frågan om det fanns
några särskilda omständigheter eller någon särskild anledning till att just
detta program eller reportage blivit bra. De blev också, i likhet med dramaproducenterna, tillfrågade om de kunde nämna eller beskriva en programidé
som inte hade gått igenom och vilka omständigheterna var. Det kunde vara
vilka omständigheter som helst, och ett förtydligande av frågan innebar att
programidén skulle ha varit ganska långt framskriden. Producenterna blev
slutligen tillfrågade, också i likhet med dramaproducenterna, om de kunde
nämna några särskilda villkor eller svårigheter som är förknippade med den
genre som de var verksamma inom, här produktion av journalistik och samhällsprogram.
Eftersom journalistproducenterna eller motsvarande i detta kapitel har
andra villkor på ett sätt som är genre-relaterat, och som tidigare nämnts att
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man inte hanterar eller bearbetar färdiga manus utan ”skriver” programmets/reportagets manus under programarbetets gång med ord och bild (det
finns dock andra exempel, t ex inom dokumentärfilmstraditionen historiskt,
se JQ), så kan beskrivningarna av det sista reportaget/programmet bli långa
och tämligen detaljerade. Jag har därför valt att göra kortare sammandrag i
vissa fall, dock med ordval som ligger nära producenternas eget. Är beskrivningarna korta och koncisa har jag valt att behålla citatformen. Citat och
sammandrag/referat kan också förekomma växelvis beroende på vad producenterna har att säga, och om t ex en utsaga är särskilt utmärkande eller
sammanfattande.
GM på 'Striptease'-redaktionen i Stockholm beskriver sitt senaste reportage på följande sätt våren 1996:
”Det absolut senaste jag gjorde var egentligen en uppföljning (...) Det handlade om en moderat riksdagsman som hette NN, och som jag själv gjorde ett
jobb om för två-tre år sedan (dvs 1993/94, min anm)(...) Det handlade om att
han vid det tillfället var misstänkt för bedrägeri. Han hade helt enkelt fuskat
till sig statliga bidrag för en tidningsverksamhet, som han var ägare till (...)
Programmet vid det tillfället handlade om huruvida man skulle kunna bevisa
att det var så eller inte. Och det handlade också om dom rättsliga myndigheternas undfallenhet, när det gällde att så att säja verkligen få klarhet i denna
historia, och låta det gå till åtal”.

Den ursprungliga idén hade GM hämtat från andra medier:
”(...)För tre år sedan (...) hade det varit en artikel om den här politikern ifråga
i en tidning som hette Z, och det hade dessutom varit ett TV-program som
hette 'Stoppa pressarna', som gick på TV 3. Och sedan hade det förflutit en
tid, och vi satt då på redaktionen vid något tillfälle och pratade om politiker
som eventuellt kunde vara korrupta eller gå över gränserna, och huruvida
moralen hade förändrats över tid. Och då sade vi att den här NN verkar ju
vara en intressant historia. Vi kanske skulle ta och titta lite närmare på den,
och se vad som har hänt o s v. Och utifrån det så startade jag det jobbet då.”

Citatet ovan är en illustration av särskilt fyra omständigheter. För det första,
att idéer kan sökas i andra medier, i tidningar eller TV-program, och i det här
fallet båda, och att journalister kan haka på andra journalisters publicerade
idéer så pass mycket att det i varierande utsträckning är en redaktionell eller
journalistens egen strategi, som vi ska se fler exempel på (t ex IS). För det
andra, att journalister kan följa upp sina egna idéer som tidigare publicerats
och använda t ex researchmaterial eller annan informationssökning på nytt,
som det också finns ytterligare exempel på i detta material (t ex LU, exemplet Palmemordet). Ett ämne, en fråga eller ett problem kan därmed förstärkas
eller förnyas av journalisterna själva, eller också av andra journalister,
ibland i ett ömsesidigt växelspel, eftersom presstäckning vanligtvis är önskad av journalisterna inom televisionen i detta material, givetvis helst positiv
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sådan, men det är inte alltid någonting som de själva kan styra (se t ex GP,
exemplet Skatteparadis). Möjligen kan man påverka, genom pressreleaser,
marknadsföring och eventuellt genom kollegiala kontakter, men lika lite som
forskare kan styra sina kollegers värdering av den egna insatsen, lika lite kan
enskilda journalister styra kolleger inom medier, det egna eller andra, och
dess värderingar, recensioner, omdömen eller intressen i sina respektive
publicistiska verksamheter. En växelverkan är det givetvis frågan om när ett
uppslag till ett reportage kommer från en tidningsartikel eller ett TVprogram, som ovan, som leder till ett program, som i sin tur leder till publicitet i press. Detta liknar i konkret form en beskrivning av medier i en funktion
som megafon, eller förstärkande/förstorande som Jürgen Habermas skrivit
om i Theorie des kommunikativen Handels (Habermas 1983, se i denna bok
kapitel 4).
För det tredje, citatet ovan påvisar betydelsen av kollektiv, redaktionell
förhandling inom genren journalistik och samhällsprogram. I kapitel 9 beskrev knappast dramaproducenterna någon liknande situation där idén,
boken, manuset, regissören ofta var genreledningens huvudvärk med några
undantag (som huvudförfattare, t ex BH, EK, eller avdelningschefer, t ex
AD, DJ). Ofta delegerades produktionen till den enskilda producenten inom
drama efter sådana beslut. För det fjärde, citatet ovan innehåller också exempel på ”agendasetting”, här sätter man samhällsproblem på dagordningen
som man vill televisera inom ramen för det sändningsutrymme man har till
sitt förfogande i en enskild redaktion, i det här fallet korrupta politiker, och
det sker inom ramen för kollektiv, redaktionell förhandling på en enskild
redaktion. Eftersom GM hänvisar till ”vi” är det här svårt att veta vem som
är den ursprungliga initiativtagaren till just detta reportage, GM själv, GM's
chef eller någon eller några kolleger. Troligtvis är nog rollen för GM själv
stor. GM beskriver också samarbete mellan journalister vad gäller idén till
det ursprungliga reportaget om politikern NN:”(...)Vi tog kontakt med dom
journalister som redan hade gjort storyn förut, och fick på så vis tillgång till
dom papper som redan fanns(...)”.
GM beskriver också hur man på ett nästan moraliskt sätt hade ett syfte
med det ursprungliga reportaget på 'Striptease'-redaktionen 1993/94: ”Jo,
bedrägeriet bestod i att han hade vilselett dom som hade betalat ut bidragspengarna till honom (presstöd, min anm))(...) Vid det tillfället (1993/94) så
var han ju inte åtalad. Det var inte ens föremål för förundersökning, men vår
uppgift var att i princip visa hur dessa kriterier var uppfyllda (dvs för bedrägeri, min anm), så att det skulle vara helt naturligt och på sin plats att inleda
en förundersökning och även gå vidare till åtal.”
Varför beslutade man då att göra en uppföljning? GM’s svar är följande:
”Och då fanns det väl den del som man kan kalla för fåfängliga skäl (...) att
vi tyckte att vi hade möjligen bidragit till att sätta press på myndigheterna i
det här fallet (...) Han dömdes för grovt bedrägeri, och då kan man gå tillbaka
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och titta (på), vad var det som gjorde att han tillslut dömdes. Och det vi fann,
det var, helt enkelt, att vi och även andra medier faktiskt hade varit starkt bidragande till att han hade hamnat inför skranket. Och att dom personer i
NN's omgivning som faktiskt borde ha sett till att han gjorde det, dom hade
handlat på ett väldigt undfallande sätt (...) Åklagaren som inte ens ville inleda
någon förundersökning(...) Politikerkolleger som (...) inte ville ta i frågan
(...)Det var ju Presstödsnämnden som ju verkligen var lurad (...) och hade lidit skada, vilket dom då intygade i tingsrätten(...)Dom hade aldrig polisanmält händelsen. Dom gav uttryck för att dom helst bara ville sopa under mattan, och då kan man fråga sig: Är detta bra för en demokrati? Att man upprätthåller moralen och ser till att dom människor som förväntas ha en högre
moral, därför att dom har den position dom har, är det bra att man så att säga
behandlar dom med silkesvantar?”

I citatet ovan finns en konsekvensbeskrivning, en av GM själv uppfattad. Det
är dels en moralisk inställning kopplad till själva reportaget som för tankarna
till mediers funktion som ”tredje statsmakt”. GM beskriver att de egna och
andra journalisters reportage har bidragit till att riksdagsmannen till sist
hamnade i domstol och blev dömd. Dels att i programmen också påvisa undfallenhet i omgivningen i förhållande till en riksdagsman. Rättvisa skipad,
och medierna har bidragit i en ideal funktion som tredje statsmakt. GM ställer t o m frågan: ”Är det bra för en demokrati...”
På följdfrågorna om vad olika faktorer betydde för reportaget nämnt ovan
(exemplet riksdagsman), svarar GM på frågan om hur mycket han själv utformat reportaget/programmen:
”Ja, man kan säga att jag gör ju det mesta själv (...) och måste vara den drivande kraften bakom ett sån't här jobb. Och sedan så tar jag olika människor
till min hjälp (...) researcher, fotografer, ljudtekniker, redigerare. Och sedan
har jag då att svara inför mina chefer naturligtvis. Så att när jag har en idé om
hur upplägget ska se ut, hur jag vill att jobbet ska göras, vad som är så att
säga tesen (...) vad är det vi vill bevisa, vad är det vi vill visa, då måste jag
svara upp inför mina chefer, att det här vill jag visa och det här har jag som
talar för att min tes håller.”

GM beskriver också en process av redaktionell, kollektiv förhandling, som
inte har en motsvarighet på producent/projektledarnivå bland dramaproducenterna i kapitel 9 (men som kan ha en motsvarighet på ledningsnivån
över). GM ger också följande beskrivning: ”och där är det ju hela tiden naturligtvis jag som är drivande, sedan så kommer ju infall och motargument
från dom andra parterna, som jag då naturligtvis måste ta hänsyn till och
rätta mig efter i den mån som det behövs.”
GM beskriver här en slags ”pitch”, men det då en sådan som förekommer
i den egna redaktionella miljön. På frågan om vilken roll de närmaste cheferna spelade, svarar GM: ”(...)I det första fallet var det då Mikael Olsson,
som var chef förut, och i det andra fallet var det då Roger Jansson (...)Han
spelade en oerhört stor roll på det sättet att det är deras uppgift, att dels se till
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att det som jag vill göra ryms inom ramen för vad dom tycker ska göras,
programmet, för det första. För det andra, så handlar det om att hela tiden
försöka (…) att skapa ett förtroende kring det här resonemanget som jag vill
föra med tittaren så småningom. Och det måste ju vara deras uppgift att, å
ena sidan ifrågasätta om resonemanget verkligen är riktigt, å andra sidan
också (att) ifrågasätta om mina uppgifter är riktiga, som jag bygger detta
resonemang på. Och om jag tagit hänsyn till allting. Och om jag rent hantverksmässigt har kollat alla uppgifter. Och ibland också att tillföra resonemanget frågeställningar eller saker som dom tycker är viktiga (cheferna, min
anm). Det är ju den roll som dom i första hand spelar. I det andra läget när
jobbet börjar komma på pränt, och det ska filmas och redigeras, så handlar
det mera om att försöka ge råd och tips eller kritik. Kritik på så att säga hur
produkten på bästa sätt ska kunna nå fram till tittaren.”
GM beskriver en feedback eller mentorsuppgift som han uppfattar att de
närmaste cheferna har, och man kan uppmärksamma att han betonar relationen till tittaren. I slutet av citatet kan man uppmärksamma manusskrivandets roll, jobbet börjar komma på pränt, samt att filmning och redigering
nämns i samma andetag.
Vad gäller den högre ledningen (t ex kanalledningen före den 1/1 1996),
och dess betydelse för av GM beskrivna reportage, svarar GM på följande
sätt vad gäller den frågan:
”Just dom här reportagen? Nej, det skulle jag inte vilja påstå (...)det var en
period när det var ganska mycket sådär dialog med kanalledningen om olika
saker, och en del saker hade dom ju synpunkter på under en period.(…)
Första året så gjorde vi temaprogram, då var det debattprogram och programmet var väldigt succéartat och sådär på olika sätt. Sedan lade vi om linjen så att vi började göra reportagemagasin, och i samband med detta blev ju
också tonen och karaktären på reportagen mycket tuffare, och när det då hade
gått en eller två säsonger så var det en del debatt om metoder och infallsvinklar och val av ämnen och sådär (...)(Kanalledningen) pratade väldigt
mycket om relevans, vill jag minnas. Ett tag tyckte dom t ex att det var lite
för mycket jaga skurkar, jaga enskilda bovar istället för att beskriva samhällsproblem i stort och sådär (...)dom hade en del synpunkter på enskilda reportage också naturligtvis.”

På en följdfråga om GM själv haft erfarenhet av kanalledningens synpunkter
på hans egna reportage, kan han erinra sig ett sådant tillfälle. GM berättar
om ett reportage som handlade om en ministers aktieinnehav på följande
sätt:”(...)Det började med att Aftonbladet hade ett avslöjande som gick ut på
att (...)(en dåvarande minister), och hans bror (...)äger ett familjeföretag tillsammans, en fondkommissionärsfirma som handlar med värdepapper, och
en reporter på Aftonbladet(...)gjorde en historia som handlade om denna
fondkommissionärsfirma, som (...)hade handlat med väldigt stora mängder
Volvo-papper, i samband med att Volvo-Renault-affären sprack. Och historien gick helt enkelt ut på att regeringen rimligen borde ha varit informerad
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om hur det skulle gå i Volvo-Renaultaffären, och strax innan affären sprack
så köper (...)(fondkommissionen)(...) upp Volvo-papper i stor mängd, och
sedan spricker Volvo-Renaultaffären och då skall kursen i princip gå upp.
Det var vad som stod i artikeln (i Aftonbladet)(...)”
GM fortsätter med att beskriva hur debatten uppstod i riksdagen:
”(...)Ovanpå detta så uppstod en debatt i riksdan (...) om riksdagsmäns aktieinnehav och privata förmögenheter. (…) Det här var ett exempel på att statsråd inte ska inneha aktier, därför att då kan det gå på det här sättet. Alltså
dom kan utnyttja sin ställning och göra pengar på detta(...)”
GM beskriver sedan hur man tog upp tråden vad gällde denna diskussion:
”(...)vi började fundera på är det här verkligen rimligt(...)och då gjorde vi
också en rutinundersökning av hans privata ekonomi (dvs ministerns, min
anm). Vi gick igenom hans privata deklarationer under dom sista tio åren eller nånting sånt. Och vi bestämde oss då för att göra två saker. Dels fördjupa
oss i hans privata ekonomi, och dels titta på om Aftonbladets uppgifter var
riktiga(...)det var ganska lätt och enkelt för mig att konstatera att han hade fel.
Aftonbladet hade ingen grund för dom här påståendena. Och vad jag också
kunde se var naturligtvis att socialdemokraterna i regering (?) och riksdagskonstitutionsutskottet under en lång tid hade gjort politiska poänger på
någonting som inte var riktigt. Och det tyckte vi var otroligt viktigt att tala
om, så det var den första ambitionen. Den andra ambitionen var att föra ett
principresonemang (...)det kan inte vara bra att ett statsråd hamnar i den här
typen av situationer att hans ställning och hans moral ifrågasätts(...)Vi bestämde oss för att ha ett principiellt snack med honom(...)vad han tyckte om
principen. Är det bra att du hamnar i den här situationen?(...)Parallellt med
detta kunde vi då se när vi tittade på hans privata ekonomi att han under hela
80-talet hade gått ganska långt när det gällde att utnyttja skattesystemet. Han
hade alltså vid flera tillfällen drivit sina egna deklarationer ända upp i regeringsrätten för att få igenom olika typer av avdrag(...)(genom) generalklausulen(...)(som den) kallas lagen om skatteflykt(...)den blev så småningom borttagen(...)”

GM exemplifierar med att ministern och hans familjeföretag satsat andelar i
inspelning av en film, men att det aldrig var meningen att den skulle spelas
in utan det gick att göra ett s k förlustavdrag, för att reducera skatten. Och så
här gick det alltså till:”(...)dessa frågor tog jag med mig i bagaget när jag bad
att få göra en intervju med (ministern)(...)jag frågar då om han tycker att
dom principer som vi har i Sverige, dvs statsråd ska kunna äga aktier o s v,
om han tycker att det är bra. Och han så då, att 'jag tycker att det är jättebra'(...)så frågade jag honom också, men om du har en person som har visat
en girighet (...)och (är) intresserad av att tjäna mer pengar och liksom går på
gränserna för vad som kan anses vara moraliskt, när det gäller såna här saker, vad ska man säga då.(...)Ja, det är absolut inte bra, säger han då. Då
lägger jag fram deklarationen och frågar, vad är det här då? Du själv, du vet
knappt hur mycket du äger och ändå har du jagat skatteavdrag för 50 000:(...)Samtidigt sitter hans pressekreterare precis bredvid när den här intervjun
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pågår, och han går då in vid två tillfällen i intervjun och försöker bryta
(...)och kameran rullar hela tiden, och sen när jag kommer hem bestämmer vi
oss för att visa hela intervjun oklippt (...)Det blev ett jävla liv, framförallt på
(ministerns) partikamrater(...)och efter det så kom det också så småningom
en reaktion från kanalledningen, som väl då ifrågasatte om det var relevant
att fråga ut honom om hans privatekonomi.”
GM blev uppkallad till kanalchefen som gick igenom intervjun ordagrant
och ifrågasatte val av vissa frågor. GM fick också en följdfråga om och/eller
hur detta påverkade hans fortsatta arbete:”(...)Det fick väl mej att fundera en
del över sakernas tillstånd (...) jag tycker att det är synd naturligtvis om jag
gör ett reportage där budskapet inte går fram till alla (...)Jag tyckte att det var
väldigt synd att min kanalchef inte uppfattade det på samma sätt som
jag(...)”.
De slutsatser man kan dra av exemplet ovan är, för det första, att den undersökande journalistiken visserligen var accepterad inom public serviceinstitutionens organisatoriska ramar, bl a inrättade man flera redaktioner i
brytningstiden mellan sent 1980-tal och tidigt 1990-tal, t ex 'Norra Magasinet' och 'Striptease' , som visserligen ersatte 'Studio S'. Men också att programserier som behåller sin titel kan förändras, som GM också senare ger
exempel på. 'Striptease' förändrades från temaprogram med studiodebatt till
reportagemagasin, och där reportagen blev korta och koncentrerade med
reportrarna också som presentatörer av sina egna reportage, och senare under
senare delen av 1990-talet tillbaka igen till en form med ett ämne per program, och med programledare. Under 2000-talet sänds programmen under
den gemensamma programtiteln 'Uppdrag granskning' med programledare/journalister.
Exemplet ovan illustrerar att högre ledningsnivåer kan reagera på enskilda reportage, och att diskussioner om förändrad programform och utbudets karaktär kan eller brukar föregå en förändring av programseriens form
innan denna visar sig manifest i programtablån. Tittare vet sällan hur dessa
programförändringar går till eller på vilka nivåer besluten fattas, utan besluten har karaktären av att vara tagna internt och i slutna rum.
På frågan om ekonomiska faktorers betydelse för det senaste programmets beskrivning av de två reportagen (exemplet riksdagsman):
”(...)På ett sätt så spelar det ingen roll alls, och på ett (annat) sätt spelar det
roll.(...)Man vet att på den här redaktionen ligger den journalistiska och TVmässiga ambitionsnivån på den här nivån, och efter det får man då anpassa
sig och då kan man säga att det där kan då naturligtvis skifta. Jag skulle vilja
påstå att det är väldigt sällan som jag behöver göra några ekonomiska överväganden.”

Vad gäller tekniska faktorer och dess betydelse för programmen beskriver
GM detta som en resurs- och ansökningsfråga i förhållande till ledning507

en:”(...)jag vill göra ett antal scener som är gjorda med en speciell konstruktion som kallas för 'steady cam', som betyder att man kan göra väldigt stadiga åkningar (...) den här ”steady cam”, det finns bara en sådan på företaget,
och det kostar pengar att hyra in, o s v(...) (...)i det här fallet gjorde man den
bedömningen: OK, du kan få den i två dagar.”
GM svarar visserligen inte på frågan om vad tekniska faktorer betydde för
det senast sända/producerade reportaget för hans del, men informationen kan
ändå ses som viktig. På frågan om andra faktorer av betydelse för reportagen
svarar GM på följande sätt:
”(...)Grundinställningen är ju den att du kan ju ha en så jävla bra historia som
helst, men kan du inte berätta den i TV, så kommer den aldrig att gå fram.
Och därför måste man själv göra en prioritering mellan hur mycket tid och
kraft ska jag lägga på research, rent journalistiskt grundarbete. Och hur
mycket tid ska jag lägga på det formmässiga, filmarbetet, redigering, manusjobb etc (...)Under den period som det första NN-reportaget gjordes så var vi
på redaktionen väldigt, väldigt inriktade på att bli bättre på framförallt två
saker. Det var grundlig research, alltså satsa hårt på avslöjanden, där man
kunde leda saker och ting i bevis i rutan istället för att ställa två åsikter eller
uppfattningar gentemot varandra.(...)Det andra var att bli bättre på att göra
intervjuer där man i intervjusituationen ställer dom människor som möjligen
var ifrågasatta inför något slags fakta, istället för att, som ofta kan vara fallet i
svensk journalistik, att man lyckas inte riktigt i intervjuerna och sedan så får
man göra jobbet vid klippbordet istället (...)”

Det handlar alltså, dels om prioriteringar och grundinställningar för den enskilda journalisten i det här fallet, avvägningen/prioriteringar mellan olika
moment i produktionscykeln, å andra sidan att i samspel med redaktionen
svara mot interna policyförändringar inom redaktionen, t ex göra bättre program, satsa på avslöjanden o s v enligt ovan.
På frågan hur GM skulle vilja beskriva sitt bästa program svarar GM på
följande sätt: ”Jag gjorde ett (program) för några år sedan som handlade om
en kille som dog i en fångtransport (...)Innan jag hade gjort det här reportaget hade jag sysslat en del just med kriminalvård, och sysslat en del med
attityder mellan dom som jobbar inom kriminalvården och interner (...)det
fanns ett attitydproblem liksom. Att det fanns problem med trakasserier och
sånt där. Så det var litegrann den ingången jag hade när jag började titta på
det här.”
Det finns också senare exempel vad gäller ämnesval, dödsfall under omhändertagande eller transport, som lett till flera uppföljande reportage, t ex
exemplet Osmo Vallo. Exemplet ovan visar att ett intresse för ett ämne eller
en fråga kan ha funnits långt tidigare på en redaktion eller hos en enskild
journalist, och att det kan vara de redaktionella valen snarare än vissa händelser som gör att en fråga kommer upp i särskilt hög grad på dagordningen.

508

GM fick också frågan, i likhet med de andra, om han kunde beskriva en
programidé som inte gått igenom och vilka omständigheterna var:”(...)Det
började med ett incestfall. Det var en sådan där historia som gick i kvällstidningarna under ganska lång tid (...)den där flickan kom fram med ganska
häpnadsväckande historier som handlade om barnamord och rituella mord
och satanistritualer(...)Det påbörjades då ett stort researcharbete (...) Och det
visade sig då att det gick liksom inte att bevisa någonting, helt enkelt, så att
det gick inte att göra.”
Det här handlade också om ett fall som gått genom rättsinstanser: ”(...)
flickan ifråga hade då enligt tingsrätt och hovrätt blivit utsatt för incest och
sexuella övergrepp av sin far, och han var dömd för det och satt i fängelse.
Mamman hade varit åtalad, men blivit frikänd i tingsrätten. Och efterspelet
till det här var att den här flickan började berätta om en massa interiörer från
olika ställen i Stockholm där hon hade varit med sin pappa(...)det var väl det
som var det intressanta för oss(...)hennes berättelser om att det skulle finnas
grupper i Stockholm som sysslade med barnarov och rituella mord och allt
möjligt sånt där i någon slags större och mer organiserad form.”
Enligt GM hade flickan också själv tagit kontakt med redaktionen. Man
kollade hennes uppgifter om ställen hon varit på, t ex källare hon besökt,
personer hon träffat, men kunde inte kontrollera att uppgifterna stämde. Att
man tog fasta på uppgifterna från början berodde på följande omständighet:”(...)hon kände igen en person, som hon inte borde känna igen. Och
denna person (...)visste vi sedan tidigare hade med den här typen av verksamhet att göra (...)(men)det här är oerhörda anklagelser mot människor, så
man måste ha väldigt torrt på fötterna (för att göra reportaget).”
Det gick alltså inte att belägga den tes man hade i det tänkta reportaget
med en utveckling till ett färdigt program, och därför blev det inte av.
GM fick också frågan om det fanns några särskilda villkor eller svårigheter som hängde samman med produktion på en redaktion som gör televiserad
undersökande journalistik: ”(...)Möjligheterna man har när man jobbar med
ett sån't här program är ju (...)att det är sant det man säger (...)Det har väl
varit vår ambition att i större utsträckning än vad vi tycker att man har gjort
inom svensk journalistik tidigare, verkligen gå till botten med saker och ting,
och det ställer väldigt speciella krav, sedan är det ju väldigt viktigt att det är
bra television också. Spännande, underhållande, fascinerande, det ska finnas
en möjlighet till identifikation (...)för tittaren, att han eller hon kan identifiera
sig med dom här människorna som man ser i rutan och sådär(...)Och sedan
så kan man ju säga att det rent juridiskt har det ju en del problem (...)Det
ställer helt andra krav liksom.”
Vad gäller det juridiska berättar GM att han gärna samarbetar eller
”stämmer av” med de interna jurister som han och andra har till sitt förfogande under reportagearbetets gång, dvs att han kontrollerar med juristerna
vad som går och inte går att säga eller påstå, kanske redan på researchstadiet, och GM fortsätter:”(...)det finns två risker så att säga med verksam509

heten. Det ena är att man inte följer företagets avtal med staten, dvs att man
inte är opartisk (...)att man inte följer dom spelreglerna (...)Den typen av
programpolitiska överväganden(...)Om man inte följer det kan man bli fälld i
granskningsnämnden. Det andra är rent juridiska saker som förtal. Om man
exempelvis anklagar någon för att ha begått en brottslig handling(...)gör man
det utan att kunna bevisa det i princip, något förenklat, så kan man bli stämd
för förtal.(...)Vi är ju den avdelning som har mest och tätast kontakt med
juristerna(...)I genomsnitt så tittar våra jurister på nästan alla program vi
gör(...)”
Sammanfattningsvis, GM arbetar på en redaktion med en uttalad undersökande profil 1996, där man sänder flera reportage per program vid intervjutillfället och har en ”tuffare” stil än under inledningsfasen under tidigt
1990-tal, då man hade programledare, temaprogram och studiodebatt. Konfrontationer visades i bild, och GM blev tillrättavisad av kanalledningen för
ett enskilt reportage då en minister i regeringsställning blev tillfrågad om
frågor som gällde hans privatekonomi. Denna intervjusituation sände man i
princip oklippt med ministern ifråga. Men det finns också exempel på i detta
material på producenter som under 1980-talets slut och 1990-talets början
istället hänvisar till kanalledningens stöd för den journalistiska verksamheten
(t ex Hans Hansson, kap 11, och LU). I övrigt beskriver GM reportage som
en balansgång mellan journalistiska prioriteringar och bild- och formmässiga
aspekter, och också en balansgång mellan den undersökande journalistikens
villkor, att ”belägga en tes” så att det blir intressant med en relation till tittaren, och att budskapet når fram, och juridiska aspekter, dels att hålla sig till
avtalet med staten, vad gäller opartiskhet bl a, dels att kontrollera med företagets jurister redan under reportagearbetets gång, för att inte riskera en fällning i Granskningsnämnden eller ett förtalsåtal. GM understryker en moralisk sida av journalistiken i sina exempel på egna reportage, en riksdagsman
bli fälld för bedrägeri, och medier, och hans egna reportage, har bidragit till
att rättvisa skipats. Eller att förolyckade missanpassade, t ex missbrukare,
fångar, får sina dödsfall undersökta, vilka fel har man begått polisiärt, vårdmässigt, utredningsmässigt etc. De exempel GM ger är just i dessa intervjuer
är individens rätt i systemet eller bland institutioner, och också de personer
med höga positioner och materiellt välstånd, att de också behandlas i enlighet med svensk rättvisa utan undfallenhet eller ”silkesvantar” genom sin
höga position. GM skulle senare avancera till en redaktionsledande position,
som redaktör och under en tid också programledare, under slutet av år 1990talet och år 2000. GM poängterar också i sina svar, dels vikten av att driva
sina egna idéer redaktionellt och produktionsmässigt, men ger flera exempel
på idéer som hämtats från andra medier och t o m samarbete med andra
journalister, (som t ex att överta deras faktamaterial), till tidningar som Z,
Aftonbladet eller TV3-program, men betonar också vikten av att anpassa sig
i en redaktionell miljö eller hierarki, efter de resurser som man kan erhålla,
eller efter vad jurister eller chefer föreslår.
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Den kvinnliga producenten GO beskriver också att man diskuterar reportagets ”koncept” eller struktur, och också att det förändras under reportagets
gång på frågan om sitt senaste avslutade program: ”Mitt senaste inslag(...)handlade om en arbetslös kvinna som hade skickat en dagbok som
hon hade skickat till oss(...) en människa som är arbetslös. Känslan av maktlöshet och värdelöshet och hur initiativkraft rinner ur kroppen. Jag tycker
ofta att det pratas om arbetslöshet i siffror och statistik och att man saknar
människorna som drabbas (...)Så då åkte jag för att träffa henne, för att se
om det skulle kunna vara en människa som skulle kunna vara bra i det här
sammanhanget(...)vi fick en bra kontakt, och sedan så återvände jag till redaktionen och lade fram den här idén. Då pratade vi om att man kanske
skulle varva hennes dagbok med en dagbok som någon har skrivit som arbetar väldigt mycket övertid för att få den här kontrasten, så då började jag
ringa till olika fackförbund för att få reda på om det fanns olika företag som
hade begärt dispenser, när det gäller övertid(...)och fick till slut tag på två
tjejer som jobbade mycket övertid(...)Och dom var bägge två villiga att
skriva en dagbok, och det gjorde dom då på uppmaning(...)men under den
tiden som gick, så visade det sig att vi skulle aldrig hinna göra både-och,
utan då filmade vi den här arbetslösa kvinnan (...)och hon visade sig vara
talangfull när det gällde att leva sig in i sin egen roll som arbetslös(...)”
Följande passus kan illustrera hur influenser från populärkultur kan påverka också journalister att utforma sina program:”(...) det är ju inte så lätt
att göra TV på någonting som inte händer (...)Så såg jag en film som heter
'Seven'(...)det är en hemskt film, en riktig rysare (...)Men den är så skickligt
uppbyggd, och den använder sig av mycket täta bilder, så jag blev så inspirerad (...)sedan pratade jag med fotografen och ljudteknikern(...)och så gick vi
och såg den där filmen tillsammans en gång till(...)och vi pratade mycket om
bilder och hur man skulle kunna tänkas lägga upp det och så.”
Särskilt fotografen fick en viktig uppgift att förverkliga visionen om kameratekniken:
”(...)Bengt som är fotograf (...)ville hellre jobba med en vidvinkeloptik, så att
det blev verkligen en kombination mellan dom här täta bilderna och dom här
vidvinkliga bilderna(...)I dom bilderna ser man hennes ensamhet på något
sätt tydligare, och så kommer man henne nära i dom täta bilderna. Och så
läser hon ur dagboken till. Och sedan så tycker ju jag att det är roligt att
hitta en musik som kan förstärka en stämning.”

Denna musik skapades med hjälp av GO's privata kontakter. Hon bad en
styvson som gick på en musikskola att komponera någonting:”(...)så den här
gången hade jag sagt till honom, gör musiken till en tragisk historia, som
handlar om en arbetslös kvinna, så gjorde han det, (och) det funkade skitbra,
tyckte jag.”
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Det är återkommande, också bland undersökande journalister, att betona
emotionella element som viktiga i detta material. Föregående producent,
GM, beskriver t ex sitt bästa reportage vid intervjutillfället 1996 som beroende av att:”(...)familjen var så pass öppen (...)med sina känslor. Det var
väldigt gripande liksom, intervjuerna med dom här inblandade i familjen.”
GO svarar på följande sätt om hur mycket hon själv utformade programmet: ”Ja, det gör jag ju mycket, sedan kan det vara faktabitar (...)att man får
hjälp med research, när det gäller att ta fram uppgifter och bakgrund till
olika saker, vi har ju (...)några stycken som sysslar enbart med research”.
På frågan om vad de närmaste cheferna har spelat för roll hänvisar GO till
redaktionen:”(...)”Vi har ju två redaktörer på Striptease, och dom är ju ansvariga för vartannat program, (...)vi hade ju pratat om idén, och jag berättade väl för honom ungefär hur jag hade tänkt mig, (...)När inte den här
kontrasten blev med dom här kvinnorna som jobbade övertid, och då kunde
vi lägga in skyltar där istället, skyltar med fakta som berättar att si och så här
många kvinnor i den här åldern går arbetslösa. Och dom effekterna för dom
rent fysiskt och psykiskt är följande. Eller övertiden i Sverige på dom som
jobbar skulle räcka till si och så många jobb, fyra såna där skyltar.”
Vad gäller redaktörens roll så hade han i det här aktuella fallet och programmet inga särskilda synpunkter, men det kan redaktören alltså ha: ”Det
kan han ha, och är dom berättigade(...)han har rätt att säga: 'här måste vi
stryka, och det måste bättre föras fram, och det här förstår jag inte, och det
här var inget bra, och då måste man ändra”
Detta är egentligen samma typ av svar som HR gav i föregående kapitel
redan tidigt i sin intervju, att närmaste chefens direkta synpunkter måste
åtlydas eller ”gäller”, dvs det påvisar en redaktionell hierarki. Detta i motsats
till en slags professionalism, där journalisten suveränt avlevererar den färdiga produkten/programmet/reportaget (se t ex MV, NX).
På frågan om kanalledningens betydelse svarar GO:”(...)Men dom har
man ju ingenting att göra med.”
På frågan om publikmätningars betydelse erkänner GO dess betydelse redan 1996 och också inom public service: ”Men det betyder ju naturligtvis
mycket, eftersom man idag är så prisgiven åt publikmätningar. Det är förödande för oss att ligga mot 'Tre kronor'(...)(eller)'Svenska hjärtan'(...)vi får
låga siffror(...)om man nu har en vilja med det man gör, att man har ett budskap, eller en tes som man vill driva, så är det klart att det är mycket roligare
om det är många som ser(...)så att om vi får förfärligt låga tittarsiffror, så får
vi förmodligen inte fortsätta.”
På frågan om vad ekonomiska faktorer och budgetramar betydde för produktionen av reportaget har inte GO någon direkt överblick över kostnaden:
”Jag vet inte vad programmen kostar, dom slås ju ut så att säga på en säsong,
sedan kan ju ett program bli väldigt dyrt om det är många resor (...)sedan
kanske man tar hem det om man gör ett inslag som man bara gör i Stockholm, och där det inte kostar så mycket.” Ur produktionsekonomisk syn512

punkt är det alltså ekonomiskt rationellt att göra program/reportage i Stockholmsområdet, trots att det är ett rikstäckande program, åtminstone vid intervjutillfället på just denna redaktion.
Också GO kommer in på 'Striptease's historia och form under 1990-talets
början, och får också en fråga om programformen vid intervjutillfället:
”I: Vem var det som bestämde att 'Striptease' skulle få den formen som den
har idag (1996)?
Ja, det var väl den projektledare som startade 'Striptease' en gång i tiden.
Han heter Mikael Olsson. Han och vi, kan man väl säga, diskuterade former
väldigt mycket och vi trodde väl mer på reportaget. Vi tyckte väl också att
det finns ganska mycket studioprogram i televisionen, där man sitter och
diskuterar, och det viktiga händer ute i verkligheten, så så småningom kändes det naturligt att gå över till den här formen (med tyngdpunkt på flera
reportage, min anm).”
GO får också frågan 1996 om man diskuterar att gå tillbaka till annat format
än reportagemagasinets form och svarar då på följande sätt: ”Nej, vi hoppas
ju att vi får vara kvar och göra det vi tycker vi är bra på. Skulle det komma
upp sådana propåer att det vore dags att byta form, så får man väl överväga
det förstås. Men jag kan inte påstå att vi har haft särskilt mycket av dom
diskussionerna.”
På frågan om tekniska faktorers betydelse hänvisar GO återigen till fotografen:”(...)till det här jobbet ville vår fotograf ta ut en annan optik än vad
han hade på sin kamera, och det är nämligen ett objektiv som kallas för J-9,
och den är väldigt vidvinklig, dvs att han kan stå i ett rum och få med hela
rummet i stort sett om han vill. Och det var bra naturligtvis i det här jobbet
naturligtvis där man befann sig i hennes lilla hem hela tiden, så det tyckte
jag var ett lyft även om jag hade tänkt mig bara täta bilder (...)Sedan satt vi
och redigerade i AVID-blocket (...) Fördelen med AVID-blocket är att man
kan peta in precis vadsomhelst närsomhelst(...)Nu brukar jag alltid ändå ha
rätt klart för mig det dramaturgiska upplägget(...) jag tycker ändå att det
blocket leder till fördel annars är jag väldigt irriterad över risken att saker
ska försvinna och att det är en så otroligt dålig bild därinne (...)utan när man
sedan får se det på en vanlig skärm i ett vanligt redigeringsblock, så ’wow,
är det så här det ser ut’(...) Det är datorupplösning och inte vanliga monitorer, det är hemskt. Speciellt om man jobbar med mörka bilder, då ser man
nästan ingenting. Man hoppas att det finns någonting i den där bilden.”
Den digitala redigeringen i AVID-redigeringen hade alltså kommit relativt nyligen vid intervjutillfället och led av en del barnsjukdomar, t ex dålig
skärmupplösning p g a att det var datorupplösning på skärmen i AVIDredigeringen. Å andra sidan uppvägde fördelarna nackdelarna, dvs att man
kunde redigera in material med en större flexibilitet, dvs ”varsomhelst”.
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Också GP ska komma till problem med den nya digitala redigeringstekniken
under en inkörningsperiod som inte var helt kort och tillfällig.
På frågan om andra faktorer som var avgörande för hur reportaget blev,
svarar GO: ”En bra förutsättning är naturligtvis att man får en bra kontakt
med den som man ska ha med i sitt inslag(...) Jag tycker också att det är viktigt att ha kontakt efteråt, så att människor inte känner sig så utelämnade,
prisgivna åt oss här på TV.”
Just kontakten med medverkande var ju också en avgörande faktor för
GM, när han beskrev sitt ”bästa” program vid intervjutillfället 1996. GO
beskriver emellertid också en uppföljande kontakt efter reportaget. Alltså, ett
tips utifrån med en dagbok skriven av den person som senare blev huvudperson i GO's senaste reportage var grunden till reportaget, vars koncept ursprungligen var lite annorlunda än reportagets slutliga karaktär. Övertidsarbetande kvinnor blev inte den ”motpol” som var idén ursprungligen utan de
ersattes med faktarutor. Arbetslöshetens ”tragik” var också av betydelse
både för att välja bildspråk och musik, där en biothriller ”Seven” hade givit
inspirationen till ”täta” bilder, och där också fotografens förslag med vidvinkeloptik användes. Redaktören gav feedback vad gällde konceptförändringen, men intervenerade inte i detta reportage, men kunde göra det.
På frågan om GO kan beskriva ett reportage som hon vill ge som exempel
på ”det bästa”, säger GO följande:”(...) Det handlar om Frida. Vi har gjort
två inslag kring henne. (Frida) (...)jobbar som trotjänare hos doktorn som är
94. Och Frida bor i det lilla, lilla rummet innanför köket (…) Dom bor ensamma i en stor Östermalmslägenhet, (...) Och doktorn har en sån där klingklong klocka så han ringer efter henne när hon ska komma. Och första
gången när vi var där och filmade Frida, så var det inför bestyren inför att
dom skulle åka ner till hans sommarställe i Båstad (...) Och sedan fem år
senare fyller doktorn 100, och Frida är då alltså 82, och serverar doktorn,
och det vimlar av folk där (...) Och Frida niger för alla som kommer. Och det
här är idag(...)Det blev ändå fantastiska dokument om en svunnen tid på
något sätt.”
GO's reportage handlar alltså om klassklyftor i en svunnen tid som fortfarande levde kvar i ett artefaktiskt exempel, som hon har hittat genom research, och som hon också gjort uppföljande reportage till med omkring fem
års mellanrum. Efter intervjutillfället gjordes ytterligare ett eller flera reportage, bl a ett efter doktorns död vid 105 års ålder, troligen 1999. Reportagen
är då gjorda 1989, 1994 och 1998 eller 1999. Idén till reportaget hade kommit som ett tips om att det skulle vara någon belöning eller träff för trotjänare, och sedan skickades en lista över sådana till GO. De flesta på listan
arbetade inte som trotjänare längre, men det gjorde huvudpersonen i programmen ovan. Varken hon eller hennes arbetsgivare doktorn var till en
början villiga att ställa upp: ”(...)’Nej’. Det är människor som har hållit sig i
bakgrunden hela sitt liv och inte kan tänka sig att hamna i fokus, men då
kom jag på att hon gör ju en kulturgärning om hon ställer upp, så att man får
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dokumentera det medan det fortfarande finns kvar, och med detta lyckades
jag också övertala doktorn. Han var naturligtvis lite mera motsträvig.”
GO vill gärna ge fler exempel på program/reportage som hon har gjort
som kan ses som hennes bästa och beskriver också ett annat reportage:
”(...)Men så gjorde jag också nu i höstas (hösten 1995, min anm) någonting
som personligen grep mig väldigt mycket, (...) ett samtal med den kvinna
vars son mördades utanför Fryshuset förra nyårsnatten, och det mord som
ännu inte är uppklarat (...)det var ett samtal som jag också har fått mycket
uppskattning för efteråt, men det var ju inte så lätt att göra (...)det var liksom
väldigt olika karaktär på dom inslagen” (dvs jämfört med exemplet trotjänare).

Vad gällde detta reportage hade GO fått idén till reportaget genom att den
kommit till redaktionen genom huvudpersonens direkta kontakt (i likhet med
exemplet arbetslös kvinnas dagbok). Och anledningen var följande: ”(...)Hon
kontaktade oss för (att) Striptease-redaktionen hade gjort en intervju med
Tommy Zethréus, och hon tyckte, med all rätt, tyckte jag, för att det skulle
bli lite balans, så borde man också ge plats åt en människa som har drabbats, så att det inte bara brottslingarna kommer till tals.”
I båda fallen med program/reportage som blev bra så hänvisar GO till
medarbetare: ”(...)det handlar naturligtvis i bägge fallen mycket om också att
ha duktiga fotografer och ljudtekniker. Det är första jobbet. Och med andra
jobbet hade jag bra redigerare.”
På frågan om GO kan beskriva en programidé eller ett reportage som inte
resulterade i ett färdigt reportage svarar GO på följande sätt: ”Nja, det kan ju
ha varit långt gånget på researchstadiet så att säga, (...) att människor drar sig
ur, inte vill ställa upp eller någonting sånt där, och därför blir det inget inslag
(...)Det pratades mycket om Sverige i kris för några år sedan, att Sverige var
i kris, och då så fick vi någon idé att vi skulle dokumentera hur det avspeglade sig ute i Djursholm. Så då åkte jag runt med en fotograf på vinst och
förlust (...) ute i Djursholm några dar för att se om vi kunde hitta spåren av
denna kris därute (...)Men det blev inget (...)Jag tror att det var för tidigt på
året så folk var inte ute. Vi fick inte tag på några människor (...)'Striptease'
har ju ett gott rykte i vissa kretsar, men inte alla, 'Striptease' var ju inte så
jättepopulärt därute(...)”
Att personer vill medverka i program eller reportage är givetvis av vikt
för att dessa blir till, om dessa personer inte kan ersättas av andra lösningar,
men så var inte fallet här.
På frågan om det finns några särskilda svårigheter eller villkor som
hänger samman med program i den genre GO arbetar inom svarar hon följande:
”Ja, det tycker jag. Eftersom jag inte har den grundutbildningen som journalist, där man också lär sig research (...) (så) trots att jag har jobbat här så
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länge vet jag inte riktigt vilka vägar jag ska gå. Men nu har vi dessbättre lite
hjälp med det där (research) på redaktionen.”

Sammanfattningsvis, GO beskriver i likhet med GM uppföljningar av tidigare gjorda reportage vid tiden för första intervjun 1996. Hon beskriver program/reportage som gestaltar samhällsproblem eller -strukturer deskriptivt.
Det kan vara arbetslöshet skildrad genom en arbetslös kvinnas dagbok eller
en artefakt av klassklyftor från en svunnen tid, som hittats genom research.
Det kan vara en mammas sorg över en mördad son. I alla tre exemplen som
GO ger visar det sig att tips utifrån haft betydelse, och i två av exemplen har
huvudpersonerna i reportagen själva tagit kontakt med redaktionen. En biothriller kan inspirera rent bildmässigt och en fotograf kan föreslå en kamerateknik. Också musiken har betydelse i stämningsskapande syfte. Värderingar
är med i utgångsstadiet. Hur skildrar man ”en arbetslös kvinnas vardag”
bildmässigt, dvs när ingenting händer, frågar den intervjuade producenten, i
en retorisk fråga. GO har, i likhet med GM på samma redaktion, strax efter
1990-talets mitt ett fokus på dem som inte är vinnare i den ekonomiska samhällsstrukturen, en arbetslös kvinna, en trotjänarinna från ett svunnet klasssamhälle, en ensamstående mor till en mördad pojke, och misslyckas med att
genomföra ett reportage i ett bostadsområde (Djursholm) som präglas av hög
medelinkomst, beroende på att personer inte vill medverka. Men GO's reportage i exemplet trotjänarinna visar också att mycket övertalning kan produceras för att få göra ett önskat reportage. Den moraliska aspekten saknas
inte, och en arbetslös kvinnas ”tragik” återges genom både bildspråk och
musik. Arbetsmarknadsfrågor, kriminalitet (brottsoffers anhöriga) och klassklyftor gestaltas genom huvudpersoner i GO's beskrivna reportage eller program.
GP, på samma redaktion som de två föregående GM och GO i Stockholm,
samarbetade ganska tätt med en researcher, och hade själv startat som researcher på Striptease-redaktionen. Han beskriver sin verksamhet som ”research-styrd” vid första intervjutillfället 1996. GP beskriver idén till sitt senaste reportage vid intervjutillfället 1996 på följande sätt inledningsvis:
”(...)Det var i samband med ett par andra reportage så hade det dykt upp uppgifter om ett företag som sysslade med att hjälpa personer att starta skattebefriade bolag i såna här skatteparadisländer. (...) Det har också varit en viss
uppmärksamhet i andra media kring just skatteparadisbolag (...) dom annonserar det här företaget i veckotidningar(...) i en av dom har det varit en
ekobrottsutredning, så kom jag att tala med en polis som sa att det här företaget borde ni titta närmare på. Läs den här boken. Dom hade givit ut en bok
också.”

En polis blir alltså tipslämnare för ett reportage eller program utifrån, och
förser också journalisterna med en bok/rapport kring ämnet, samt rekommenderar dem att titta närmare på ett företag. Vad som sedan följde var att
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GP och researchern beslutade sig för att arbeta med dold kamera och identitet. Man utgav sig för att vara en intresserad kund:
”(...)vi skickar ett fax till det här företaget, och säger att vi är intresserade av
att bli era kunder. (Researchern, namngiven) (...)uppgav sitt riktiga namn, sin
riktiga adress, men sade att han hade en miljon, vilket han inte hade (...) och
undrade om dom kunde hjälpa honom med att få den miljonen förflyttad till
ett land med gynnsammare skatteklimat, och bolaget hade adress och faxnummer till Gibraltar, så att faxet gick dit ner. Men när svaret sedan kom, så
uppmanades man att ta kontakt med någonting som kallades off shorekliniken, vilket visade sig vara på en advokatbyrå i Stockholm, och i det läget
gjorde vi vad man kan kalla för bas-research, där vi kontrollerade: finns det
några möjligheter att få ut pengar på legalt sätt under dom här villkoren som
vi hade angivet(...)Det var inte möjligt i det läget, så bestämde vi oss för att
använda oss av en dold kamera uppe på den här advokatbyrån och så spela in
det.”

GP beskriver sedan villkoren för att (få) använda en dold kamera vid tidpunkten för intervjun 1996. Bakgrunden var att en under 1990-talet nedlagd
undersökande redaktion, M6 (se kapitel 11), under 1992 hade gjort ett program som hamnade i domstol, men som friades. Man hade på denna redaktion använt sig av dold kamera. GP beskriver situationen för att använda
dold kamera på följande sätt:
”(...)Sedan M6-redaktionen gjorde sina reportage fastslogs en hel mängd regler för hur den där (dolda kameran) får användas (...)ända fram till årsskiftet
nu (1995/96, min anm)(...) har det varit så att man måste ha ett godkännande
från programdirektören, alltså den högste chefen för kanalen(...) Ingvar
Bengtssons (kanalchefens namn före 1996) krav, eller organisationens krav
(...) Det ska vara någonting av allmänintresse, och sådant ska vara en
verklighet som inte låter sig skildras på annat sätt, alltså en verklighet
som man inte kan fånga utan en dold kamera, samt en rad andra kriterier för
att det ska vara extrema situationer. Man ska inte springa omkring med dold
kamera slentrianmässigt. Men vi fick det godkännandet och genomförde det
där (...)”

Man ville samtidigt hitta en person som hade genomfört sådana transaktioner, och ville ställa upp framför kameran med sitt eget exempel. Men det
visade sig vara svårt att hitta en sådan person, som då skulle ha begått ett
lagbrott. Man lade ned några veckors research på detta som inte gav något.
GP fortsätter att beskriva arbetet med tonvikt på researchfasen:
”(...)nästa steg i den här researchen var då att kontakta ett väldigt stort antal
skattemyndigheter, för att se om det fanns skattebeslut tagna i ärenden som
rörde skatteparadis och storföretag. Och då hittade vi efter ett tag ett stort mål
mellan XY (ett namngivet rederi, min anm) och staten, som rörde brevlådeföretag, och då bestämde vi oss för att göra det som ytterligare ett reportage(...)”
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GP's team hade alltså haft kontakt med Skattemyndigheten:
”(...)Det finns alltså någon slags acceptans i samhället för att betala fakturor
till skatteparadis (...)Det är alltså ett intryck som många har haft på Skattemyndigheten. Man säger att man ofta i samband med revisioner i stora företag hittar utbetalningar till konsulter i skatteparadis(...)”

GP och researchern hade alltså hittat ett exempel i verkligheten på ett stort
börsnoterat företag, som hade stått för en utbetalning som en person som
blivit avslöjad överfört. Detta hade kommit till GP's kännedom genom ett
tips utifrån. Detta resulterade i ett tredje reportage. Man besökte också en
”skatteparadisort”, Gibraltar, och man gjorde besök på, dels det ursprungliga
företaget man haft kontakt med, men också liknande företag. Man träffade
officiella företrädare och på ett bolagsregister träffade man chefsministern
som man intervjuade. I ett fjärde reportage så var materialet hämtat från
Gibraltar-besöket och företagen och företrädare där, dvs ”huvudstoryn”:
”(...)Det här är ett skatteparadis, så här går det till, ungefär.”
Det kan tyckas som att man arbetade sig framåt från ”den dolda kameran”
på ett svensk advokatkontor till ministerintervjun i Gibraltar i det fjärde reportaget, men GP tillägger: ”(...)Det är ju inte så inspelningsmässigt, men i
TV så blir det ju så.”
GP beskriver ovan, mycket riktigt som han inledningsvis aviserat, ett researchförfarande som viktigt i hans arbete med vad som blev fyra reportage
kring ”skatteparadis”-temat. Man kan notera att konceptet utvecklas eller
förändras under processen. Man kan t ex inte hitta en person som själv vill
ställa upp och berätta i TV om sina egna affärer i detta sammanhang, men
man hittar t ex ett stort, börsnoterat företag som stått för en utbetalning, och
ett mål vad gäller skattefrågor mellan ett stort rederi och staten. Vissa genomförandeidéer faller bort i researchfasen och andra tillkommer beroende
på vad man söker efter och hittar i vad som sedan blir innehåll i de sända
reportagen. Ett samarbete med polis och skattemyndigheter finns också med
som viktiga inslag här, en polis har t o m uppmuntrat journalisternas idé och
rekommenderat en bok att läsa. Det är svårt att säga exakt vilken roll
Skattemyndigheten spelar här eftersom journalister är förhindrade av journalistetiken att avslöja sina källor, men visst finns utsagor i citaten ovan på
vissa håll, som tyder på en interaktion under utvecklingen av programmen.
På frågan om hur mycket GP själv utformade programmen svarar GP på
följande sätt:
”Ja, i väldigt stor utsträckning. Jag och (researcherns namn) har ett väldigt
nära samarbete, när vi jobbar (...) så talar vi med varandra kanske minst en
timme per dag i telefon, så det är i högsta grad hela tiden (ett) bollande av saker fram och tillbaka.”
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Dock fanns researchern vid den här tiden i Göteborg. GP kommer också in
på fotografens roll: ”(...) när jag är ute med fotografen, så är jag ju hela tiden
beroende av att han så att säga håller kollen på det fotografiska även om jag
kan vara liksom impulsgivaren i många situationer, utifrån att jag kan
materialet, så är det ju hans jobb sedan att se till att det ser schysst ut, och
gärna komma med egna idéer(...)”
Också redigerarens roll nämns i samma sammanhang av GP:
”(...)sedan i redigeringsfasen, där är jag väldigt styrande i strukturen, men
redigeraren kör helt fritt på själva bildarbetet (...)jag har haft förmånen att ha
samma redigerare i dom fyra reportagen också(...)vi har också ett väldigt bra
samarbete”.

Det är, som tidigare nämnts, researcher, fotograf och redigerare, som är av
betydelse och som kopplas in i olika faser. Andra kan också nämna ljudtekniker (se t ex föregående producent, GO).
På frågan om de närmaste chefernas betydelse för reportagen svarar GP:
”Ja, (de hade en) mycket begränsad roll (...)Man kan ju säga att den fasen, när
chefen hade verklig betydelse det var ju när man gick över gränsen för det
normala, längden på arbete fram till sändning. När jag så att säga för att få
mer tid fick lov att göra fler än ett reportage, där var jag ju tvungen att tala
för min sak liksom.”

På frågan om kanalledningens betydelse (dessa reportage producerades före
1/1 1996) svarar GP: ”(...) den hade ju den här väldigt speciella rollen i att
den sanktionerade dolda kameran, men annars anslår dom ju bara medel.”
På frågan om publikmätningars roll för serien av reportage svarar GP:
”Vi får ju tittarsiffror efter varje program, och det är klart att när det går ner,
så blir vi oroliga, och på så vis kan man väl säga att dom allra mest tungrodda och svåra ämnena möjligtvis skulle kunna bli lidande av dåliga tittarsiffror (...). Men i det här jobbet hade det ingen betydelse alls eftersom alla
var överens om att det här var någonting som om det blev bra skulle kunna
vara också en tittarframgång(...)”

GP kan också erinra sig tittarsiffrorna för varje reportage, på en följdfråga
om dessa siffror, nästan ner till en promilles decimalnivå:”(...)8,2 (%) för det
första (reportaget) (...)6,3 (%) för det andra, och sedan någonting 5,7 (%) för
dom två påföljande”.
GP får en följdfråga om man oroar sig för publiksiffrorna, och svaret blir:
”Ja, absolut. Jag menar, det är ju vårt enda sätt att mäta uppskattning på ett
någorlunda vetenskapligt sätt (...) Om man har 1 %:s tittning, och dom människor man träffar är vänliga och så där (dvs positiva till programmet, min
anm) så kan man ändå inte ta det som intäkt för att fortsätta att göra ett program på bästa sändningstid, som lockar så få tittare, det går ju inte.”
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På frågan om ekonomiska faktorer och budgetramars betydelse för reportagen svarar GP att de inte spelade någon roll. GP ville dock hyra en helikopter för att filma. Det framgår dock inte klart av svaret, men troligtvis sade
man ”nej”. GP har dock tidigare sagt att man valde Gibraltar som resmål för
att det var det billigaste ”skatteparadiset” att resa till.
På frågan om tekniska faktorers betydelse, så kommer GP in på den digitala redigeringstekniken, vilket var ett system som hette AVID på denna
redaktion vid tidpunkten för den första intervjun:
”Om man börjar bakifrån, så tror jag det var första gången som jag genomförde ett arbete där den datoriserade redigeringstekniken fungerade helt
smärtfritt och då framträder ju alla fördelar som ligger i den datoriserade redigeringstekniken. Så då kan man ju säga att det var en positiv effekt av en
ny teknik som tidigare det har varit ganska mycket problem med (...)

I: Hur lång tid (...) har den här inlärningsperioden för AVID-redigering varat
ungefär?
Ja (...)det måste vara ett par år nu(...)fast det är en fantastisk teknik, alltså
(...)framförallt så är ju problemet att det är en helt ny teknik, som folk inte
kan, helt enkelt.”
På frågan om andra faktorer som var avgörande för hur reportaget blev svarar GP:
”Ja, jag tror att mitt och (researcherns namn) samarbete, för vi kan hantera
extremt stora researchmaterial utan att förlora greppet (...)

GP får också en följdfråga om reaktioner på reportagen om ”skatteparadis”:
”Jag har fått väldigt mycket reaktioner från folk i så att säga myndighetsställning, på Skattemyndigheten, departement (...)Ett visst mått av reaktioner från
folk, mest angiveriverksamhet (skratt), folk som hör av sig och tjallar på exmaken eller grannen (...)men kanske lite mindre sådär uppmärksamhet kring
än vad jag hoppats på. (…) presstäckning var det ju extremt lite, det var ju
ingenting, men det hade jag nog kunnat förutsäga lite, eftersom det fanns inga
naturliga uppföljningar på det (...)Jag menar, den starka delen (...)var ju del
ett med advokatbyrån (...)Advokater tillhör dom här yrkena som vi förmodas
lita på, så därför så har det en viss kraft när man så tydligt lyckas beslå en advokatbyrå...Men reportaget var ju liksom färdigt, det fanns inget naturligt
steg två för någon annan att göra, inte för oss heller (...)Men man hoppas ju
alltid ändå på att det ska bli någon slags tydligare reaktion på det.

I: Men myndigheter som har reagerat, hur har dom reagerat?
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Genom att (...)säga att det här var jättebra att ni tog upp det här. Jag hoppas
verkligen att ni liksom....
I:...fortsätter med liknande typ av verksamhet?
Ja, just det.”
GP hänvisar i första hand till Skattemyndigheten som var intresserade, men
också till ”en och annan politiker”. GP säger också om rollen för sina reportage och Skattemyndigheten:
”(...)det här reportaget (...)kom på något vis i en fas där Skattemyndigheten
(...) märkt en ökning, men inte tycker sig med nuvarande lagstiftning kunna
hantera den, och det i sig ligger till grund för att vi sen för idén, och att det
här reportaget blir av (...) och ger lite extra draghjälp åt dom krav på förändrad lagstiftning som har funnits (...) men det är inte så att vi skapar någonting,
utan vi förstärker någonting, (med det) som oftast är journalistik.”

På frågan om GP kunde beskriva det som han ville nämna som sitt bästa
reportage vid första intervjutillfället 1996 säger GP följande:
”(...)jag kan ta ett (reportage/program) som (...) jag och (researcherns namn)
gjorde förra sommaren, som handlade om lastbilsolyckor (...)egentligen fel
på lastbilar som orsakar olyckor, och det var på något vis sådär ett fullständigt reportage på så vis att det både fanns en strikt nästan matematisk research i botten, som byggde på att vi hade gått igenom ett stort antal olyckor
och sett om det fanns fel på dom lastbilarna i senaste besiktning. Men det
hade också någon form av ”mjukdel”, med några offer (...) en kvinna som
själv hade råkat ut för en skenande lastbil, men som levde, och en mor som
hade förlorat sin dotter och sin far i en sådan här olycka (...) alla kan sätta sig
in i hur det är att själv bli påkörd, och alla kan sätta sig in i hur det är att förlora ett barn (...) så det finns en allmängiltighet som är mycket kraftfullare i
ett sådant reportage, även om det beskriver en mindre del av verkligheten,
kanske.”

Här jämför GP sitt reportage med lastbilsolyckor med sitt tidigare beskrivna
reportage om skatteparadis med hänvisning till emotionella kvalitéer, dvs
skatteparadisreportagen var ”ett väldigt abstrakt fenomen som väldigt få
människor kan knyta an till” medan lastbilsolycksreportaget beskriver ”en
mindre del av verkligheten”, men där identifikationsmöjligheten för tittaren
var större, enligt ovan.
På frågan om hur idén till reportaget uppkommit svarar GP:
”(...)Jag var på en konferens i USA, Grävande Journalister där, och då passade jag på att besöka en TV-station samtidigt. Och då bad jag att få titta igenom alla deras gamla reportage och då hade dom ett reportage som handlade
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om lastbilssäkerhet. Och då hade jag i bakhuvudet att visst brukar väl Svensk
Bilprovning ha synpunkter på lastbilars bromsar. Kanske skulle man kunna
göra något liknande (...)Dom hade givetvis sitt angreppssätt, för det amerikanska och svenska systemet är ju olika (...)Det måste finnas något sätt att
göra något liknande här, och så hittade jag ett sådant sätt.”

GP bekräftar att det var en slump att man hittade samband i det svenska researchmaterialet och tillägger:
”(...)Annars kan man ju säga att i 999 fall av tusen liksom, om man påbörjar
en research kring någonting, så kan man vara ganska säker på att någon
kommer att publicera någonting av samma typ antingen före eller strax efter.
Vi rör oss liksom åt samma håll allihopa. Det är så sällan man får en unik
inblick i någonting. Vi reagerar givetvis på samma typ av stimuli hela tiden.
Det är samma frågor som finns lite ute.”

På frågan om det fanns någon särskild anledning eller särskilda omständigheter i arbetsvillkoren som gjorde att reportaget blev bra svarar GP:
”(...)Det var helt enkelt för att jag var så entusiastisk när jag kom hem från
den här resan till USA (...) så att jag satte igång och jobba på min semester,
och (...) därmed så vann jag ju 2 ½ månader extra(...)”

Gott om tid för i synnerhet researchfasen, alltså. På frågan om GP kunde
beskriva ett reportage eller ett program som inte blivit av, så har han svårt att
erinra sig ett sådant. Han ger istället ett exempel på ett program som visserligen sändes, men som blev mindre lyckat:
”(...)Vi fick tillgång till ett, som vi tyckte, helt unikt material. Vi fick ett helt
kommunalt bolags samtliga bokförings(handlingar), alltså all bokföring, alla
typer av andra handlingar som fanns i det där kommunala bolaget (...)som
hade gått i konkurs (...) (ett) byggföretag, (...)Så fick vi reda på att det fanns
en polisutredning, en förundersökning, och att det skulle väckas åtal mot ett
antal politiker för bl a muta och andra saker (...)Vi tänkte vi måste ligga med
sändning ganska nära det här datumet när åtal väcks, så vi kommer mitt i den
här eventuella vågen av massmedial uppmärksamhet med ett tungt reportage
(...)Och då valde vi helt enkelt fel väg. Vi valde att betona fel personer i researchen, fel inriktning, filmade fel saker (...)så försökte vi då under några
dygns (...)kombinerat research, nyfilmande och redigerande rädda materialet,
och det blev ju inte fel något av det (....)men det blev svårbegripligt, svårgenomträngligt, kaotiskt för tittarna, för vi hann inte strukturera materialet på
ett rimligt sätt (…) redaktionen var väldigt kritisk på utvärderingen efteråt
(...)”

På frågan om det finns några särskilda villkor eller svårigheter som hänger
samman med produktionen av den typen av program, som i det här fallet är
undersökande journalistik, svarar GP:
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”Nej, ja, man hamnar ju oftast i gestaltningsproblem (...)TV är ju fantastiskt
bra på att snabbt förmedla känslor och situationer. Du kan visa en människas
ansikte, och det som du skulle behövt A4 ark i skrift för att förklara, den här
människans sinnesstämning och miljön (...)kommer direkt i TV. Men så fort
du är inne på abstrakta strukturer, så är TV extremt dåligt för det är så
mycket som förvillar dej i bilderna, och grafiska lösningar och sånt där gör
sig sällan speciellt bra i TV (...)komplicerade juridiska, ekonomiska strukturer liksom, dom är svåra att få fram, och därför är det mycket gestaltningsarbete att hitta s a s en enkel väg, ett bra exempel, som förklarar det som du
vill förklara.”

Sammanfattningsvis, GP beskriver en journalistisk arbetsprocess, som är
mer researchinriktad är tidigare citerade producenter (GM och GO) på
samma redaktion. Han samarbetar med en researcher, och är inledningsvis
också själv researcher i programprojekt vid tidpunkten för intervjun 1996,
och denna researchprocess tillåts också ta tid inom redaktionen, och också i
ett beskrivet exempel tillåts att svälla över sin ursprungliga sändningstid. Det
blev fyra reportage på temat ”Skatteparadis”, där polis och Skattemyndigheten är externa tipslämnare eller kanske t o m temporärt samarbetspartners.
En polis har t o m tipsat om ett företag och en bok utgiven av företaget. GP
erkänner att Skattemyndighetens notering av en ökning av sådana ärenden
kan ha bidragit till att hans och researcherns idé blev till färdiga reportage.
Man inhämtade godkännande för att få använda dold kamera av kanalledningen, men reportagen skildrade ”ett abstrakt fenomen”, så det bästa reportaget som GP vill nämna är istället ett reportage som handlade om lastbilsolyckor och fel på lastbilar, där idén till detta reportage hämtats i samband
med en kurs eller konferens i USA för grävande journalister, och amerikanska reportage producerade på en TV-station. Idén ”översattes” till att
passa svenska förhållanden. Beskrivningen påminner om dramaproducenten
AD:s kursdeltagande utomlands och utarbetande och anpassning med inspiration från utländska förlagor till en svensk serie (”Radioskugga”). Genrerna
är dock drama respektive journalistik. Också GP beskriver emotionella kvalitéer och identifikationsmöjligheter (i likhet med t ex GM) som faktorer av
betydelse för att GP vill lyfta fram denna produktion som sin bästa, offers
berättelser och anhöriga till offer, som motvikt till statistik och fakta funna
genom research. GP beskriver också televisionens möjlighet att levandegöra
en sådan situation i kontrast till text (GP var ju skrivande journalist under
1980-talet). GP beskriver inte en programidé som inte blev av, utan istället
ett program som av intern avdelningskritik bedömdes som mindre bra, ämnet
var ett kommunalekonomiskt, ett kommunalt bygg- och fastighetsbolag hade
gått i konkurs och politiker hotades av åtal och en polisanmälning om mutor
fanns också med. Uppmärksamheten i denna rättegång ville man ”haka på”,
men man menade inom avdelningen att man valde fel väg och fel personer
att fokusera sig på. Man ”räddade” materialet genom ett komplettera, så att
man ändå sände. GP:s beskrivna reportage är i vissa myndigheters intresse,
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polis, Skattemyndigheten, eventuellt Trafiksäkerhetsverkets också (exemplet
lastbilsolyckor), och har udden riktad mot brott, t ex skatteflykt (exemplet
skatteparadis), allmänfarlig vårdslöshet (exemplet lastbilsolyckor) och bevakande av skattemedels användning (exemplet kommunalt bolags konkurs).
Den moraliska aspekten finns också med här och vissa delar av den etablerade myndighetsstrukturen kan glädja sig åt de ämnen som GP beskrivit
ovan, medan andra intressen givetvis har anledning att vara missnöjda (stora
företag som figurerat, politiker eller andra som misstänks för brott). Det var
också Skattemyndigheten, ett departement och en och annan politiker som
givit feedback på GP:s reportage som han nämner i intervjun. Man har t o m
uppmuntrat till fortsatt verksamhet i samma anda.
HR, också på en SVT-redaktion i Stockholm, men på en minoritetsspråksredaktion, beskrev sitt sista programprojekts utveckling på följande sätt vid
första intervjutillfället 1996:
”(...)jag tyckte att det var viktigt att i första Mosaik (för säsongen, min anm),
skulle (det) vara inslag om en pjäs i Göteborg som handlade om kriget i Jugoslavien (...)det passade också att det samma vecka, när valet i Bosnien är
avklarat, och då skulle man berätta också om valet, om resultatet. Och pjäsen
handlar om dom (...)vanliga människor som har betalat priset och offrat sitt
liv i krig. Och då accepterades den (idén) (...)sedan just den här säsongen har
vi bestämt att vi ska satsa mycket på afrikanernas liv i Sverige. Då blir det
nästan 70 % (av) varje program om afrikanerna(...)jag kommer bara med
idéerna, vad vi ska göra i studio, vilket ämne vi ska belysa och jag letar efter
konkreta fall som ska vara i studio, så det var min insats.”

Programmet handlade om en pjäs som hette ”Romeo och Julia i Sarajevo”,
och bestod också av intervjuer med skådespelare och regissörer, som kom
från Sarajevo. HR sade sig själv ha utformat programmet till ”nästan 100 %”
på frågan om hur mycket han själv varit delaktig i produktion och utförande
av iden. På frågan om hur stor roll dom närmaste cheferna spelade hänvisar
han till sin närmaste chef: ”(...)hon måste se vad jag har gjort i inslaget
(...)hon var helt nöjd med det som jag har redigerat(...)”
Vad gäller betydelsen för högre chefer, i det här fallet chefen för Region
Stockholm, och detta reportage, svarar HR:
”Ja, det som jag märker är att hon tittar på program, både 'Mosaik' och alla
sådana, för jag var lite förvånad eftersom vi träffades direkt efter sändningen
nästa dag av ren slump (...)och då sa hon att det var ett mycket bra inslag,
'Romeo och Julia i Sarajevo'(...)och sedan har vi sådana här stora möten, där
hon informerar oss om reorganisationer här på televisionen och jag tycker
hon är ganska bra som chef.”

HR hade alltså fått positiv feedback direkt efter sändningen från högsta chefen för Region Stockholm i Stockholm. Det händer nog inte som regel, men
här var det så (se t ex Tunstall 1993 för engelska förhållanden, här återgivet i
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kapitel 3). Man kan poängtera att minoritetspråkredaktioner kan ha en tendens att känna sig styvmoderligt behandlade i framförallt två avseenden som
kan märkas av intervjuer gjorda vid första intervjutillfället 1996. Det är för
det första vad gäller sändningstid, för det andra placering i organisationsscheman vid omorganisationer (se t ex IS, se också LU i föregående kapitel,
som nämner några minoritetsspråksproduktioner som man har låtit bero, och
inte ”tagit tag i”).
Vad gäller publikmätningars betydelse påpekar HR att man inte har mätningar för enskilda inslag i magasinsprogrammet ”Mosaik”, men att: ”(...)vi
står ju på nästan samma nivå som i våras (våren 1996) (...)Det brukar vara
200 000 per vecka(...) ”(dvs ett par procent, min anm).
(...)Vi vill själva ha (...)fler procent, och vi kämpar för att i första hand få
bättre (sändnings-) tid, därför att vi sänder väldigt sent, 22.30, och då (...)är
man trött och tittar inte(...)”
HR hänvisar också om en vid intervjutillfället pågående diskussion om att
tidigarelägga programmet 'Mosaik' med tjugo minuter: ”(...)Det är bättre för
oss och då (...)är jag säker på att vi kommer att ha flera procent än idag.”
På en följdfråga om 'Mosaik' alltid har legat så sent svarar HR jakande.
På frågan om ekonomiska faktorers och budgetramars betydelse för reportaget ”Romeo och Julia i Sarajevo” svarar HR med hänvisning till kostnader:
”Kanske inte så stort, men vi skulle (vilja) kunna resa lite mer till länderna vi
kommer (från)(...) och det har inte blivit (av) på sista tiden p g a ekonomi
och besparingar.”
HR nämner hårda krav på besparingar, och på en följdfråga om han velat
åka till Jugoslavien och göra reportage men att ekonomin inte tillåtit det
svarar HR: ”Ja, det har jag gjort tidigare, men inte idag. Idag fick vi hårda
krav på att spara, och därför (...)för att överleva, då har vi kommit överens
om att vi ska sluta sända nyheter på dom tre språk.”
Redaktionella avvägningar av ekonomiska skäl gav alltså inskränkningar i
nyhetssändningar på olika språk. Som senare ska beskrivas har HR gjort
reportage från det forna Jugoslavien som inte sändes, men skälen var där
andra än de rent ekonomiska. Vad gäller kostnad för reportaget ”Romeo och
Julia i Sarajevo” nämner HR enstaka summor i en beräkningsprocess:
” (...)sammanlagt tror jag det skulle kosta 12-13000:-. Det betyder att man
har rest till Göteborg, men man jobbar i Stockholm (...)”

På frågan om vad tekniska faktorer har haft för betydelse för reportaget
”Romeo och Julia i Sarajevo” svarar HR på följande sätt: ”Det tror jag inte
att dom spelar någon roll. Vi jobbar standard, beta-system (...) Vi har börjat
den här säsongen med AVID, men jag har inte lärt mig.”
På frågan om andra faktorer har betydelse för hur reportaget blivit svarar
HR:
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”(...)Jag tror ibland måste man vara själv inspirerad. Och motiverad att göra
det, och jag hade bra motivation, när det gäller inslaget från 'Romeo & Julia i
Sarajevo', ....Hela världen har sett i fyra år levande föreställning, krig i Sarajevo, via TV och den där grejen skulle komma som katarsis, man behövde
inte förklara mycket vad Sarajevo är och kriget. (...) Jag var motiverad
(...)och därför blev det bra. Motivationen tror jag är viktig för varje reportage.”

På frågan om HR kan beskriva sitt bästa program eller reportage så blir svaret följande:
”Jag gjorde ett reportage från Kumla-fängelset som fick mycket respons hos
folket och TV-kritikerna och här på redaktionen också. Det var också att jag
hade annan vinkel än alla andra har haft hittills (...)Jag lade märke mer på
vakterna än på fångarna o s v (...)Jag kom på idén eftersom jag kände en jugoslav som jobbade som vakt och då filmade jag jugoslaver från bägge sidor
av grinden (...)Jag är också jugoslavisk reporter, alltså vakten, fångarna och
reportern, och alla är jugoslaver. Det var en intressant vinkel (...)Jag intervjuade två tunga fall (fångar), som har fått tio års fängelse för narkotikabrott
(...)Det var det som fick mest uppmärksamhet hittills som jag har gjort.”

På frågan om det fanns någon särskild anledning eller särskilda omständigheter i arbetsvillkoren som gjorde att reportaget blev bra svarar HR:
”(...)Det underlättade mycket eftersom fångarna tittar mycket på TV, och
dom har ju sett hur jag gör, och dom öppnades lätt när jag kom, dom kände
igen mig. Jag har aldrig träffat dom, men dom kände igen mig via TV. Det
gick lätt att intervjua dom och dom var nästan glada att träffa mig (...)”

På frågan om en programidé som HR har velat göra eller gjort och som inte
gått igenom eller sänts, svarar HR på följande sätt, vilket kan förekomma i
detta material, men inte så ofta, i ett exempel på intern censur:
”Ja, när jag var i kriget och filmade -91. Jag var i Vucovar, där hemska strider har varit, och jag har varit på serbisk sida, när jag kom tillbaks, när jag
redigerade det och visade det för chefen. Dom kunde inte sända det, därför att
svaret är att jag har varit pro-serbisk, och jag kunde inte göra någonting. Jag
kunde inte röra mig till andra sidan, för den tillhör kroater, för att bli balanserad. Jag hamnade i krig och där träffade jag folk runt mig.”

HR ger ytterligare ett exempel på liknande omständigheter för ett reportage
som han gjort som inte sändes:
”(...)Det var också en jude i Belgrad som jag intervjuade som försökte förklara varför (...) är hela världen emot serber (...)Han på sitt sätt tolkade situationen kring Jugoslavien och kriget och så. Och han försökte (…) tolka på ett
intressant sätt, men det gick inte att sända här (...)Det var -93 (...)”
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På en följdfråga om den motivering HR fick från chefsnivån till att intervjun
inte sändes svarar HR:
”(...)Eftersom i den där intervjun anklagas Amerika, som leder sådan propaganda, som han på något sätt avslöjar, amerikanska sättet att kommunicera
värden (världen?, min anm) och sådant. Det passade inte. Det var känsligt för
programmen och för Sverige (...)Jag fick inte riktigt (en) förklaring, utan jag
hade känslan av att (...)det inte passade på något sätt.”

På en följdfråga om det fanns en öppet uttalad policy på avdelningen svarar
HR:
”Vi har ju vår policy att balansera hela tiden, och det är hemskt viktigt. Jag är
tacksam för det (...)men det är svårt (...)Om jag hade inslag från Vucovar och
jag var på serbisk sida (som reporter, min anm), då kunde man nästa gång få
från kroatisk sida, men det gjorde man inte.”

HR ger alltså själv förklaringen, trots att han inte själv fått den uttryckligen
motiverad av chefsnivån. Det här betyder att flera reportage från denna redaktion utgick under kriget i det forna Jugoslavien vid tiden för inbördeskriget under tidigt 1990-tal, och sändes inte genom intern censur. Det finns
ytterligare ett exempel i detta material på en programidé som inte blev genomförd av en producent (JQ), av skäl som var åtminstone till yttre omständigheter liknande, reportage från ett orosområde utanför Sverige (se senare i
detta kapitel, exemplet parlament i Kurdistan). Som nämnts i föregående
kapitel hade HR varit utsatt för mordhot, när kriget i Jugoslavien rasade som
värst, och två andra producenter på samma avdelning med jugoslaviskt ursprung hade slutat.
I övrigt besvarar HR på frågan om det finns några särskilda villkor eller
svårigheter som hänger samman med programproduktion av den här typen
med ett ”Nej”.
Sammanfattningsvis, HR arbetar som reporter på en minoritetsspråksredaktion inom Sveriges Television i Stockholm, en av de fåtaliga som fanns
inom televisionen i riksnätet i Sverige 1996, eftersom kommersiell TV inte
har varit benägen att satsa på den typen av program. HR har ett nationellt
ursprung i ett land drabbat av inbördeskrig i Europa under 1990-talet, och
det har fått återverkningar på hans verksamhet. Hans senaste reportage före
första intervjun 1996 var ett program runt en pjäs i Göteborg, ”Romeo och
Julia i Sarajevo” med jugoslaviska aktörer och regissör. Det reportage som
han vill beskriva som sitt bästa, vid tidpunkten för första intervjun, var ett
reportage inifrån Kumla-fängelset med en ”annorlunda vinkel”, dvs vakter,
fångar och också att han själv som reporter var från f d Jugoslavien. HR
kunde nämna flera reportage, som han gjort, som inte sändes, också med
jugoslaviskt tema, i ett fall ett reportage från ett krigsdrabbat område i Jugoslavien, i ett annat fall en intervju med en person som förklarade propaganda
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mot en etnisk part i kriget utifrån också en viss kritisk udd mot USA. Det
finns anledning att misstänka att reportaget inte sändes därför att man befarade från ledningshåll att inslaget skulle bryta mot kraven på opartiskhet i
avtalet med staten. Men som vi senare ska se så finns redaktioner som inte
prioriterar just denna avvägning i varje reportage periodvis och som därför
råkar ut för fällningar i Granskningsnämnden (se KT senare). Men HR beskriver också svårigheterna med att göra ”balanserade” reportage i en krigssituation med alla sidor representerade i samma reportage för en enskild
reporter. Också HR beskriver emotionella kvalitéer som viktiga, t ex i det
reportage som han beskriver som sitt bästa, de intervjuade var öppna och han
själv var motiverad, därför blev programmet bra. Det senaste programmet,
pjäsen i Göteborg, handlade om vanliga människor som offrat sina liv i kriget och konflikten var känd i hela världen genom nyhetssändningar under
flera år och behövde inte förklaras särskilt eller ytterligare av reportern. Det
skulle kunna fungera som ”katarsis” utifrån den fond av nyhetsrapporter som
kommit när hela världen har sett ”levande föreställning” från konflikten i
fyra år.
Den moraliska aspekten finns också med, när HR låter en person förklara
antiserbisk propaganda i det helt censurerade reportaget. I likhet med JQ
senare (exemplet parlament i Kurdistan), så lämnades inte en tydlig förklaring till den interna censuren från ledningshåll. Pjäsen i Sarajevo hade en
koppling till en då kommande nyhetshändelse, val i Bosnien.
IS var redaktör, också på en minoritetsspråksredaktion i Stockholm, i likhet med HR, den finska redaktionen, men tillhörig en annan region vid första
intervjun 19/9 1996, Nyheter och sport. Hon hade alltså en redaktionsledande ställning. Hon beskrev sitt senaste programprojekt vid tidpunkten för
den första intervjun på följande sätt:
”Det här sista SISU-TV magasinet kan bestå av olika teman (...)och (den)
senaste sändningen, som vi hade (...)handlade om finskspråkig undervisning i
Sverige (som) (...) håller på att försvinna. Kommunerna sparar på dom klasserna, och räddningen har varit förskolorna, men nu under dom närmaste
veckorna ska riksdagen behandla det här. Socialdemokratiska regeringens
proposition och friskolorna, och där får kommunerna mera makt, och nu är
rädslan stor att också förskolorna går samma öde till mötes som finska klasser i kommunala skolan (...) Samtidigt har vi gjort research i redaktionen inför skolstarten (...)hur många finska klasser finns kvar i landet (...)antalet elever i kommunala (tvåspråkiga) skolan har halverats under 90-talet, så det är
en dramatisk försämring, samtidigt som riksdagen har beslutat att finska
språket har en särställning i det här landet (...)men det är inte bindande för
kommuner som kan fatta sina egna beslut (...)och det är bakgrunden (till)
varför vi gjorde det här. Det var (en) väldigt viktig fråga för vår målgrupp,
sverigefinnar i det här landet är c:a 400 000 människor (...)”

På frågan om hur mycket IS själv utformade programmet svarar hon med
relevans till sin redaktörsroll:
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”(...)Vi syftar till att få teamarbete, så att jag inte är någon diktator, som säger
'gör detta', utan det är genom diskussioner, men det är klart att mina idéer
har ganska stor tyngd (...)Jag måste i alla fall ha några förslag i (...)Det är
mitt ansvar att de (reportrarna) hela tiden vet att vi ska göra någonting (...)”.

IS är alltså drivande vad gäller förslag och idéer till reportage och program,
men det är genom diskussioner man kommer fram till reportage- och programidéer, alltså genom kollektiv, redaktionell förhandling. På en följdfråga
om detta, dvs: ”Kan man säga att det är ett slags utbyte av idéer och att ni
förhandlar er fram till vad som ska vara inslagen i programmen?” svarar IS:
”Jo, vad är temat i programmen eller innehållet i sändningen (...)t ex den här
skolfrågan, det var så aktuellt så att det var egentligen (...)flera som tyckte att
vi måste göra någonting på hösten om detta. Tidpunkten bestämdes av riksdagsbehandlingen, och sedan i produktionen ingick fyra personer, och vi diskuterade från första början, utvecklade tillsammans idén, försökte liksom få
den rätta vinklingen (...)vilka inslag och var och hur olika inslag ska byggas,
för att det ska bli en (...)sammanhängande helhet (...) och slutresultatet blev
att det blev tre olika inslag.”

IS beskriver alltså en grupprocess i dialektik med hennes egen roll som redaktör. Det var ”flera som tyckte” att någonting borde göras, man bygger
med inslag, man söker den rätta vinklingen, och en yttre politisk händelse,
riksdagsbehandling, är motiverande för idén och tidpunkten. IS hänvisar
också till sin publik som målgrupp.
Vad gäller inslagen fanns ett inslag från Södertälje, ett ”(...)väldigt bra
exempel hur t o m en finsk klass, som skulle vara tvåspråkig undervisades
enbart på svenska och där presenterades också siffror och hur mycket det har
minskat (...)under 90-talet (...) Och där kunde man berätta om dom här hotbilderna som kommunernas ökade bestämmanderätt i förskolefrågor kanske
kan leda till (...)”.
På frågan om vilken roll de närmaste cheferna spelade svarar IS på följande sätt:
”Min närmaste chef är redaktionens chef (...)Hon är med i våra planeringsmöten (...)Vi har ett möte alltid efter sändning (...)då vi analyserar och ger
kritik av (...)den senaste produktionen, och sedan går vi igenom kommande
produktioner och där hon (...)kan ge synpunkter (...)sedan kan jag gå till
henne och fråga ifall jag behöver lite tips eller jag vill bolla med henne. Men
å andra sidan, hon lägger sig inte så mycket i ifall vi inte behöver (...)”

På frågan om högre ledningsnivåers betydelse, så visade det sig att den tidigare kanalchefen nu var regionchef för IS och andras redaktioner på region
Nyheter och sport. Den roll han spelade var följande enligt IS: ”Nej, ingen
roll. Vi är helt fristående, så att han lägger sig inte i vår verksamhet som
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sådan. Han kanske kan få några kassetter som vi kan skicka till honom och
'Se, så här gör vi' .”
Det är således skillnad mellan vad HR berättade om regionchefens reaktion på hans reportage och vad IS berättar: ”(...)Det har varit så att vi har
tidigare upplevt att vi är så fristående vi knappt existerade, men det har blivit
bättre, och nu vet han vad vi håller på med och besöker redaktionen också
och (…) vår chef, är med i ledningsgruppen och den vägen får han den information han behöver.”
Detta stämmer överens om vad Tunstall (1993) rapporterade för engelska
förhållanden, att högre ledningsnivåer inte verkar veta eller visar för producenter att de vet vad dessa gör, trots att det är synligt offentligt i ett stort
massmedium, och producenter vet å andra sidan inte heller vad de högre
ledningsnivåerna gör.
Vad gäller publikmätningars betydelse för programmet svarar IS med
hänvisning till ett mått man inte har tillgång till: ”Det största problemet är att
vi har inte publiksiffror för vår målgrupp (...)den här finskspråkiga delen av
det här landet. Men programmen är ju textade (...)och (...) tillgängliga för
också svenskspråkiga (...) där ligger vi i snitt på hösten (1996, min anm)
2 %. Det är ingen dålig siffra med tanke på sändningstiden, att det är ändå
ganska smalt område. Och på repristiden, där ligger vi alltid, oberoende av
vad vi än sänder, vi ligger på 0,3 – 0,5 (%) plus minus 0.1 alltså.”
Publiksiffrorna påminner i den totala publiken om siffrorna för det andra
minoritetsspråksprogrammet vid Sveriges Television i Stockholm, som HR
berättade om. Vad gäller sändningstiden beskriver IS den på följande sätt
hösten 1996: (...)Sändningstiden är inte den bästa möjliga, 17.15, men (...)
tidigare hade vi första sändningen 10.30 på lördagen, repris kring midnatt,
natten mellan onsdag och torsdag, då var det ganska hopplöst. Så att nu har
vi ändå möjlighet till några tittare.”
Detta är ett exempel på hur en ogynnsam sändningstid ändå har förbättrats
något. På frågan om hur ekonomiska faktorer och budgetramars betydelse
för vid intervjutillfället senaste programmet av SISU-TV, så kommer IS i
likhet med HR in på resor, men här är ekonomin tillräcklig:
”Vi har alltid levt efter dom ekonomiska resurser som vi har. Vi har aldrig
planerat några såna här jätteproduktioner, men å andra sidan vi har kunnat
genomföra att vi reser till tre olika städer (inom Sverige, min anm) och har
team därifrån.”

Vad gäller tekniska faktorers betydelse för programmet hänvisar IS till logistiska omständigheter:
”Det spelar alltid stor roll på det viset att vi måste boka team redan ett halvt
år tidigare, så att det är en viss vecka (…) vi har redigering (…) Så att man är
bunden till tekniska resurser och (...)sättet hur vi kan köpa dem (...)Det vore
mycket bättre om vi hade en pool där vi kunde hämta resurser efter behov.
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Det kan hända att för ett magasin behöver vi kanske bara tre inspelningsdagar här i Sverige, och sedan köper vi om vi är i Finland teamkapacitet därifrån. Nu har jag fem inspelningsdagar för varje magasin, alltså, med team.
Och jag betalar en klumpsumma, med andra ord, jag betalar för varje dag.
Och det kan hända att jag kanske använder tre, två blir 'lösa', och ingen kan
utnyttja dom, eller jag kan inte spara dom dagarna till någon annan vecka, där
jag skulle kanske för ett magasin behöva sju inspelningsdagar. Det är oerhört
oflexibelt.”

Och IS fortsätter beskriva planeringssvårigheter i den oflexibla möjligheten
att utnyttja de tekniska resurserna: ”Ja, jag tycker att på det viset att det påverkar innehållet, den här journalistiska aktualitetsbiten. Du kan inte vara så
himla aktuell då. Du måste tänka att: Ok, men det och det händer då, men då
har vi inte team, och vi har studioinspelning på onsdagar, och inslagen
måste vara klara senast på tisdag, då måste de vara inspelade på fredag
senast. Ingen redigeringsmöjlighet på tisdag.(...)Så du kan inte ta dagsfärska
frågor inför valet, utan det måste vara lite bakgrund eller på något vis bredare front, inte dagsaktuellt.”
Det är således så att tekniska och logistiska omständigheter, tillgång till
resurser viss tid, påverkar innehållet i programmet på ett sätt som IS exemplifierar ovan. Det som uteblir är t ex ”dagsfärska frågor inför valet”. IS skulle
alltså vilja ha möjligheten att boka team efter behov och inte ett halvt år i
förväg samt disponera också inspelningsdagar efter behov. Eftersom man vid
denna tid utbyter resurser med Aktuellt, som tillhör samma region, tar Aktuellt hand om de inspelningsdagar som blir ”över” om finska redaktionen inte
kan utnyttja dem.
Man hade också i SISU-TV programmet ett porträtt av en finsk kompositör, som nämns när IS svarar på frågan om andra faktorer var av betydelse
för hur programmet blev: ”(...)Jag tror att avgörande har varit det här med
aktualiteten och verkligheten, både skolfrågan och den här Magnus Lindberg-grejen, dom var aktuella (...)”.
Det är således så att IS anpassar sig efter de ekonomiska resurserna, men
anser att de tekniska resursernas logistiska organisation utgör en del hinder
och indirekt påverkar så att vissa frågor som är aktuella inte kan bli belysta,
eftersom de tekniska resurserna inte är tillräckligt flexibla för redaktionen.
På frågan om IS kan berätta om sitt bästa program svarar IS med ett exempel som också var en produktion från det sista året vid första intervjutillfället 1996:
”(...)Det handlade om EMU (...) och det var temaprogram, då vi ville delta i
den här diskussionen och kunde jämföra just Finland och Sverige, och attityder och politiken inför EMU i EG-länderna (dvs numera EU-länderna, min
anm) plus att vi hade sedan väldigt bra experter från Sverige, som var finsktalande från Konjunkturinstitutet, från Lunds Universitet och från fackföreningarnas forskningsinstitut, från olika håll. Och där kunde vi planera längre
tid, sätta oss in i problematiken, gallra bra frågor, hitta bra exempel från Fin-
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land och från Sverige, och diskutera i förväg med dom här studiogästerna och
få en bra helhetsbild och få lite debatt också, eftersom studiogästerna presenterade lite olika attityder i den här frågan. Då blev också studiodiskussionen
levande, men inte för akademisk.”

IS beskriver att inslag varvades med studiodiskussion, som i sin tur ledde till
nästa inslag, och ”alla hade sin roll för att föra frågan vidare”.
På frågan om det fanns någon särskild anledning eller särskilda omständigheter i arbetsvillkoren som gjorde att programmet blev bra svarar IS med
hänvisning till resurser, längre tid till förfogande och fler reportrar:
”Jo, det var det att vi kunde frigöra reportrar från annan verksamhet. Dom
kunde göra research och vi planerade arbetet på det viset att vi kunde förbereda oss under längre tid. Och då innebär det att då gör vi lite enklare produktioner under andra, kanske två, magasinprogram (…) kanske man kan
köpa färdiga inslag från fristående producenter o s v, så att våra egna krafter
kunde koncentreras på det här.”

IS tillägger också:
”Och sedan var det jättebra teamarbete kring det hela (...) stöd från redaktionen och (...) bra klimat att jobba med en ganska svår fråga (...) Samtidigt
bidrog vi också till den allmänna diskussionen i det här landet (...)Samarbetet
eller sättet att hantera olika samhällsfrågor och politik (...)Det kan ge oss en
nisch i den här massmediala världen i Sverige.”

IS nämner också betydelsen som brobyggare mellan Sverige och Finland,
och i förhållande till målgruppen (dvs publiken), en informativ funktion, att
berätta ”(...)lite fakta om EMU, då var det inte så klart för vår målgrupp,
kanske, som inte (...) hade riktigt hängt med (...)”.
Sammanfattningsvis, det var alltså resurser i form av personal, reportrar i
research hämtade från annan verksamhet, och längre förberedelsetid, bra
teamarbete och redaktionsstöd, som gjorde att programmet blev bra. Man
fyllde en informativ funktion i förhållande till målgruppen, agerade ”brobyggare” mellan Sverige och Finland, bidrog till den allmänna diskussionen
och kunde också med hjälp av samhällsfrågor och politik ”nischa” sig i den
massmediala världen i Sverige som redaktion.
På frågan om IS kan beskriva en programidé, som var ganska långt
gången, men som inte blev något, eller gick igenom, tar IS följande exempel:
”(...)vi hade en grej nu, för några veckor sedan (...) Det var (...)dom finsktalande i Norge, och (...) vi kanske skulle åka dit och intervjua en man, som
hade gjort en undersökning om skolsituationen (...) och skolpolitiken (...)
(för) dem. Och det föll bort, p g a att han krånglade till det hela så mycket så
att vi konstaterade att , nej, vi åker inte dit (...) Han krävde hela tiden mera
och mera pengar och krånglade till det med dagarna, då det skulle spelas in
och kom inte riktigt in på den här själva frågeställningen vad han skulle säga

532

och sådär. Så vi tänkte, det är ett väldigt osäkert kort liksom, och att det är
ändå långt att åka till Tromsö och sedan visar det sig att personen ifråga är så
pass omöjlig att det inte går att göra någon intervju med honom (...)Han ställer helt enkelt sådana krav och gav inte ett intryck som skulle ha gjort oss
säkra på att 'han håller' (...)men (det här händer) väldigt sällan. Vi är en liten
redaktion som inte har så mycket resurser. Det finns inte så mycket frilansare
att ta till sig (...)så att vi måste bygga på väldigt säkra kort, och ha så pass säker research i förväg, så att vi verkligen kan genomföra saker.”

Man har alltså inte råd att ta stora ”risker” eller ”chanser” på denna lilla redaktion med små resurser vad gäller ämnen och medverkande. På frågan om
det finns några särskilda villkor eller svårigheter för den här typen av program som IS arbetar med svarar hon:
”(...)Jag tror att tvåspråkigheten är en rikedom. Jag tror att jag har (ett) väldigt intressant arbete i och med att jag hela tiden konfronteras med två kulturer. Det tvingar mig som yrkesmänniska till en kreativitet. Man får hela tiden sådana indirekta och direkta frågor som man måste aktivt besvara på något vis, och det gör det intressant. Men det är klart att vara i minoritet, få
mindre resurser och alltid liksom ifrågasätta samhället, fortfarande ifrågasätter vi tvåspråkigheten (...)Det är få som riktigt förstår varför man ska ha
sådana här program. Det finns en attityd att det är någon slags hjälpskoleprogram, så länge vi inte kan svenska tillräckligt måste vi ha dom här programmen. Den typen av attityder, att man är någon slags blindtarm, kanske, i
organisationen. Det har varit åtminstone så kanske tidigare. Jag tror att nu har
vi blivit mer en etablerad del av SVT.”

På en följdfråga om det är en policy eller mer omedvetna attityder i organisationen svarar IS:
”Ja, det är inte medveten policy, men det är (...) inställning (...)Det är alltid
minoriteter, dom är inte så respekterade som befolkningen som sådan, men
jag tror att vi ändå har bättre ställning än några andra grupper (...)inom en
stor organisation måste man hela tiden vara på något vis på sin vakt så att
man inte får dom här löjliga sändningstiderna, t ex som vi hade för det här
magasinet, alltså mitt i natten eller tidigt på lördagsmorgonen (...) vi har ingen möjlighet att nå människor då. Då är det ju bara en formalitet (dvs att
man genom avtalet med staten har förbundit sig att göra program på minoritetsspråk, min anm). Och det är det som vi måste försöka kämpa och se till att
vi (får) när det är organisationsförändringar och sådär. Jag tror att den här
sändningstiden är en oerhört central fråga för oss, och där kan attityderna påverka. Klart är det också det här att vi är också s k smala program, s a s, som
kultur eller något annat, men därutöver också en annan språkgrupp (...)”.

Sammanfattningsvis, IS är redaktör på en minoritetsspråksredaktion inom
ramen för Sveriges Televisions redaktioner i Stockholm, Region Nyheter
och Sport, vid tiden för intervjun 1996, och inte SVT Stockholm som ett
antal av de övriga, GM, GO, GP, HR, JQ, MV. IS beskriver ett magasinsprogram om tvåspråkiga klasser i Sverige som sitt senaste program, och un533

derstryker att en riksdagsbehandling i frågan bestämde tidpunkten för när
produktionen och sändning hade planerats, dvs en politisk och yttre händelse
i förhållande till redaktionen och organisationen. IS beskriver betydelsen av
kollektiv, redaktionell förhandling vad gällde att bestämma sig för idén, och
tre inslag byggde programmet, som också underströk eller meddelade att en
försämring skett under 1990-talet vad gällde möjligheten till tvåspråkiga
klasser för en grupp på 400 000 Sverigefinländare, och istället för tittare eller
publik talar IS om ”vår målgrupp”. IS berättar också om hur representanter
från olika organisationer väljs i studiodebatt, samt politiker från de två
största partierna i Sverige, socialdemokrater och moderater. IS beskriver
också betydelsen för kollektiv, redaktionell förhandling i utvärderingen efter
programmet (i likhet med t ex GP). De högre ledningsnivåerna var mindre
relevanta, och IS berättar också om att det är angeläget vid omorganisationer
att försöka få bättre sändningstider för att nå fler, och också en slags allmän
attityd att ett minoritetsspråkprogram på finska har setts som ett ”hjälpskoleprogram”, men att attityderna också förändrats till det bättre. Publiksiffrorna
liknade de som fanns på den andra minoritetsredaktionen vid tiden för den
första intervjun i detta material (HR), där man också önskade bättre sändningstider. IS anpassar sig efter de ekonomiska resurser som finns, men
nämner tekniska, logistiska omständigheter som begränsande med planeringssvårigheter i samband med detta, att boka inspelningsresurser ett halvt
år i förväg, och att det leder till svårigheter att få med det dagsaktuella. Inspelningsdagar som inte utnyttjas kan inte heller ”sparas” utan övergick till
Aktuellt-redaktionens resurser vid den här tiden. Det bästa programmet som
IS vill nämna handlar om EMU och mer resurser, fler reportrar, mer resurser
för research och längre förberedelsetid, bra teamarbete och redaktionsstöd
gjorde programmet inte bara bra utan gav också redaktionen en nisch ”i den
massmediala världen” med sin inriktning på centrala samhällsfrågor och
politik. En programidé som inte gick igenom berodde på en medverkande
huvudperson som krånglade och var ett ”osäkert kort”, och IS betonar att
man undviker sådana risker på en liten redaktion som denna med små resurser. Reportaget skulle då ha handlat om situationen för Norgefinländare och
skolan. IS beskriver ämnen i tre exempel som handlar om undervisning och
tvåspråkighet i svenska skolor för sin målgrupp, som är benämningen istället
för tittare eller publik, och betonar en informativ aspekt i förhållande till
denna, som en ”brobyggare”, men också med en önskan att påverka t ex
genom att planera produktionen och sändning av programmet om tvåspråkighet i klasser i Sverige före ett politiskt beslut i ärendet. Det är t o m så att
”tidpunkten bestämdes av riksdagsbehandlingen”, dvs en yttre händelse i
politiskt eller rättsligt sammanhang, institutionellt, i likhet med t ex GP (exemplet kommunalägt bolag) eller HR (exemplet pjäs i Göteborg). Här är det
emellertid troligt att IS önskar påverka vad som kan vara i den egna ”målgruppens” intresse, dvs publikens intresse på ett socialt plan. IS hade inte
drabbats av censurliknande omständigheter internt (som HR och JQ), vilket
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kanske beror på att, när dessa gjorde eller skulle göra reportage i oroshärdar
eller t o m under inbördeskrig, så är Finland ett grannland utan politiska,
väpnade konflikter, men IS understryker ändå att man tillhör en minoritet i
Sverige, om än omfattande c:a 400 000 personer, så är finska språket tillhörigt en annan språkgrupp. Hon hänvisar till reportrars självständighet, även
om hennes egna idéer har ”stor tyngd” eftersom hon har en redaktionsledande ställning.
JQ arbetade på dokumentärfilmredaktionen på SVT vid båda intervjutillfällena och hade varit verksam som producent i 25 år redan vid första intervjutillfället i januari 1996. På frågan om hur det senaste programprojektet
vid intervjutillfälle 1 hade utvecklats svarar JQ på följande sätt:
”Min senaste avslutade film hette 'Min plats på jorden' och handlade om flyktingproblematiken (...)det handlade om godhet (...)Jag ville skildra hur man
också i Sverige kan bemöta flyktingar, inte bara sparka på dom o s v, (...) och
då valde jag att åka till Kärrgruvan i Bergslagen, som jag kommer ifrån (...).”

JQ beskriver också en medveten ambition att ta fram en ”motbild”, vilket
fler producenter på dokumentärredaktionen ägnat sig åt under sent 1990-tal.
Det är en motbild som står i relation till resten av utbud i massmedier, t ex
återkommande bilder av grupper i nyheter. JQ säger t ex: ”Impulsen till programidén kan man säga kom utav verkligheten som den såg ut (som JQ såg
den, min anm)(...) Man exponerar, ger så oerhört mycket utrymme åt dom
här rasistiska grupperna, spaltutrymme, och jag tyckte, tillslut så är det ju så
att folk tror att vi är på det viset. Att man också kan stämpla fram någonting
som i grunden inte är sant eller riktigt eller genuint. Det är ju så att man väljer exponera det andra, vilket jag gjorde. Alltså att ta reda på något som är
gott, hur det kan se ut. Det tar ju mycket längre tid och (det) är mycket besvärligare att göra det. Det är ju mycket enklare att hoppa på tåget och vara
spektakulär (...)Det andra är ju dolt, (men) det finns, tror jag, överallt, hos
oss alla. Det är bara det att ta reda på det fordrar väldigt mycket arbete. Det
kan man ju alltså lägga ner när man gör dokumentärfilm (...) man är inte
piskad att komma med en spektakulär nyhet (...)”
Det var alltså så att man vid tidpunkten för första intervjun, tidigt 1996,
hade tid inom genren dokumentär att presentera motbilden, relativt sett, i
förhållande till annat medieutbud. Idén hade kommit från den verklighet som
JQ hade omkring sig:
”(...)Jag visste att det fanns en liten skola i Västmanland (...)Jag hade läst om
den, för Karin Molin hade skrivit om det flera gånger (...) när flyktingar började komma (...)Det finns en plats där jag vet att det finns godhet, och nu vet
jag dessutom att dom har flyktingbarn där, då åker jag dit och kollar hur det
ser ut, så tyckte jag liksom rent konstnärligt och filmmässigt o s v, så var det
väldigt bra med den platsen. Och den hjälper mig i mitt arbete (...)där har jag
tillbringat min barndom (...) Jag visste att den här flyktingförläggningen

535

fanns, den byggdes redan under andra världskriget. Det tyckte jag också var
rätt fascinerande (...)”

Alltså, JQ åker till sitt barndoms samhälle och fokuserar sig på en skola och
en flyktingförläggning, som tagits i bruk på nytt. Hon rekognicerar (rekar)
för att se om platsen är lämplig för ett TV-program, men har också läst om
skolan ifråga, som en skribent har skrivit om. Hennes avsikt är att presentera
en motbild till vad som hon uppfattar att övrigt medieutbud kan presentera, i
t ex nyhetsbilder, rasism och främlingsfientlighet. JQ svarar att hon helt utformade programmet eller filmen själv på denna följdfråga. På frågan om
vad de närmaste cheferna spelade för roll för programmet svarar JQ:
”(...) Mina närmaste chefer (...)litade på mig, trodde på mig (...) Jag försöker
faktiskt nästan alltid ganska noga beskriva vad det är för sorts film jag vill
göra (...) för att få filmen, idén, godkänd (…) Då sa dom: OK (...)när jag ville
ha någon att prata med, eftersom det är ett sådant ensamjobb, så använde jag
Mie (...).”

På frågan om kanalledningens betydelse för programmet svarar JQ: ”Att
dom litade på mina chefer och lät mig göra den (...)”
På frågan om vilken roll publikmätningarna spelade för programmet säger
JQ:
”Där spelade publikmätningarna ingen roll (...) vi ligger ju på en ganska jämn
siffra (...) men det är mellan tre och tolv procent (...)Tolv procent, då är det
ett väldigt tilltalande ämne, som t ex 'Får jag lov' (ett program om danspublik,
min anm) (...)Folk tycker om att titta på när folk dansar (…).”

Det här betyder alltså att man kan öka tittarsiffrorna på en dokumentärfilmredaktion inom Sveriges Television genom ett medvetet ämnesval. JQ nämner att tittarsiffror för denna film var fyra procent, och återkommer gång på
gång i intervjun till att hon vill ha fler tittare. På en fråga om konkurrensens
betydelse och TV 4 svarar JQ på följande sätt:
”Ja, det skulle vara att jag känner att jag absolut vill göra mina filmer lättillgängliga. Jag vill verkligen lägga mig vinn om att göra dom lättillgängliga
och attraktiva. Jag har börjat tänka på det mer och mer , och det tror jag beror
på TV 4”.

Och vidare om TV 4:s betydelse:
”(...)dom har tagit sin marknadsandel (...)stor procent tittare. Det tycker jag
att vi också ska ha (...)Jag tycker att mycket av det som vi har gjort har varit
skittrist, alltså tråkigt, och lite fint sådär. Vi får väl försöka bli lite folkligare
(...).”
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Det är således inte så att tittarsiffror inte spelar någon roll alls, även om JQ
inte tillstår detta inledningsvis. JQ nämner också sin egen insats för att
marknadsföra den egna filmen: ”(...)Det var mycket möda nedlagd från min
sida på att marknadsföra den. För (...) vi har inte någon utarbetad plan eller
(...)organisation för det, så jag brukar alltid göra det själv. Marknadsföra.”
På en följdfråga om vad JQ då gör för att marknadsföra svarar JQ: ”Att
skriva (...) ringa till tidningar, att göra kassetter (...) Jag har gjort lite omslag
(...) och affischer och sånt där till den där filmen, och få ut det (...).”
Det framgår att Sveriges Television inte är den enda visningsplatsen för
dokumentärfilm, och på en följdfråga var den visas och hur distributionen
sker svarar JQ:
”Alltså vår huvudsakliga visningsplats är ju TV (...) en del av filmerna används i undervisningssammanhang naturligtvis, och då köper dom kopior genom vår försäljningsavdelning (...)Dels så visas dom på vissa festivaler i Sverige, som i Umeå och Göteborg (...) Den här filmen (...) har ju också gått utomlands på många festivaler. Den åkte till USA, till New York, på någonting
som hette Margaret Mead Film Festival, och den har varit på något som hette
Cinema du Real, och den har varit i Marseille på någon festival, så den har
ett liv utanför Sverige också.”

Alltså, JQ:s beskrivna dokumentär om godhet och en flyktingproblematik
inspelad i hennes barndomsbygd visas i svensk TV, men dokumentärer kan
också användas i undervisning och beställas av grundskolor och gymnasieskolor i landet, och den har också visats på festivaler, inte bara i Sverige utan
också internationellt. Som vi ska se senare finns andra användningsområden
inte bara för dokumentär utan också för andra typer av reportage eller program.
På frågan om ekonomiska faktorer och budgetramar, och vad de betydde
för JQ:s senaste avslutade program vid intervjutillfället 1996 svarar JQ att:
”(...)den hade en väldigt normal dokumentärbudget (...)Den kostade väl ungefär 600 000:- (...)Och eftersom jag sedan kompletterade på våren o s v, så
gick det kanske över lite grann. Det är normalbudget.”
Det har inte varit lätt att få producenterna att nämna de ekonomiska siffrorna, utan det har man bara gjort ibland, desto oftare har man hänvisat till
att det är konfidentiellt, men en del personer har gjort det spontant. Det hade
förstås varit bättre om siffrorna hade kunnat samlas in för alla produktionerna, eftersom också ett mer detaljerat ekonomiskt underlag i tabeller o s v
också var konfidentiellt. Men denna siffra kan jämföras med producent HR’s
nämnda siffra för sitt reportage, 13 000:- eller i alla händelser under 20 000:,
som dock ingick i ett magasinsprogram som ett av flera reportage, men skillnaderna är ändå avsevärda. I kostnadsansträngda tider är det antagligen nära
till hands, om inte att lägga ner dokumentärfilmredaktionen så i alla fall
önska högre tittarsiffror eller högre produktionskapacitet från dem. Just dokumentärfilmsproduktion har lagts ned på BBC och finns inte längre kvar
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som särskild utbildningslinje på DI i Sverige. Högre tittarsiffror kan antagligen ske gradvis och förhållandevis omärkligt för både publik och organisation. Istället för ett ”smalt ämne” kan man istället välja ett mer populärt
ämne.
En fråga är ju dock om ämnen som också kan tilltala kommersiell TV,
och där liknande program produceras också där, är ”värda” en mycket högre
produktionskostnad när detta sker på en avdelning inom Sveriges Television.
De dokumentärer som vunnit mark under 2000-talet är hybridformer, som
reportagedokumentärer, dokusåpa, infotainment, livsstilsprogram och s k
reality shows, som gränsar till eller är underhållning.
På frågan om vilken roll tekniska faktorer spelade för programmet så
nämner JQ problem med den tekniska utrustningen, som också fördyrade
produktionen en aning:
”(...)Det var otroligt mycket problem med en kamera (...)Det var fel på banden, helt enkelt, och när det inte var fel på banden var det fel på kameran, så
det var på så vis en knölig inspelning (...)Det är en sådan sak som spelar en
väldigt avgörande roll. Vi gjorde en intervju. Det var strax före jul, vi skulle
åka hem (...)med en man som kom från Rzco (...)alltså uppe på gränsen till
Kroatien, som serberna nu har tagit (...)Han berättade om hur han kom ut därifrån, en otroligt bra intervju (...)På den intervjun visade det sig (...)var det
bandskada tvärs över hela (...)Ett halvår senare gjorde vi om intervjun (men)
det blev ju såklart inte samma sak (...)sedan när man redigerar så får man
glömma dom saker man inte kan använda på grund av tekniska fel (...)”

På frågan om andra faktorer som var avgörande för hur programmet blev
svarar JQ:
”Jo, en avgörande faktor är också att jag (...)flera gånger bytte fotograf
(...)Det är en väldigt avgörande faktor på programmet hur det ser ut (...)Det
hände saker i verkligheten, som jag ville skildra när jag inte egentligen hade
tänkt mig att vara där, och då var (...)min huvudfotograf upptagen av annat
(...)då fick jag ta andra fotografer (...)”

JQ har alltså inte planerat inspelning vid alla tillfällen, men under den långa
period som dokumentärfilmen tar att producera kan innebära att saker kan
hända, ibland drastiska händelser (se det senare exemplet bortrövade barn),
och JQ fortsätter: ”(...)man måste ibland kompromissa, vilket är viktigast då,
att vänta eller att skildra det som jag känner att jag absolut vill skildra just då
(...)I högsta grad är det verkligheten som är avgörande för hur filmen blev
(...) t ex att den ena lilla flyktingpojken (...) inte fick stanna kvar där, och
alltså gick ett ovisst öde till mötes (...).”
Nu följer en beskrivning av hur avgörande det kan vara vilken ”dokumentärfilmskola” man ansluter sig till när man producerar dokumentärfilm (Se
Furhammar 1995), eller annorlunda uttryckt vilken policy för dokumentär-
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filmsproduktion som man ansluter sig till eller använder. Här följer ett avsnitt ur intervjun med följdfrågor:
”I: Vad som händer o s v är viktigt med relevans till det som man undersöker
eller skildrar?
Ja, just det (...)Och det där är så himla viktigt att du säger 'med relevans till
det man undersöker', därför att man kan ju göra på ett annat sätt. Man kan
sitta här på rummet och skriva nästan ett manus och säga: 'Det här vill jag
skildra'. Och så går man ut och skildrar det, och (...)då tar man bara med
dom bitarna som passar in i det mönstret. Men jag gillar inte att jobba så,
utan jag vill ju också jobba med kameran öppen för att se...
I: Det verkar som om det finns folk som arbetar på det här sättet med manus?
Ja, man kan säga så här, förr i världen gjorde vi mycket så (...) sedan kan
man säga det kan också bli resultatet (...) när man har bråttom, om man ska
bevisa en tes, om man ska göra ett inslag i 'Striptease' eller om man ska göra
ett Aktuellt-inslag (...)”
Således, att skriva ett manus inledningsvis, att på förhand bestämma hur en
film eller ett reportage ska se ut ser JQ som utmärkande för undersökande
journalistik eller nyheter inom televisionen, dock osäkert om producenter
inom dessa genrer skulle hålla med.

På frågan om JQ kan ta ett exempel som hon vill beskriva som sin
bästa produktion tar hon ett exempel på ett ämne, som skildrar upplevelsen av en sjukdom:
”(...)Vi kan ta en kortfilm, som jag gjorde, som handlade om min svägerska
(...) när hon fick cancer för tio år sedan (i mitten av 1980-talet, min anm) som
hette 'Cancerkriget' (...)Hon är skådespelerska och regissör, och skriver väldigt bra, så hon skrev ner sina inre bilder (...) som hon hade i sinnet för att få
hjälp att bekämpa cancerceller (...)Sedan använde vi musik, Bela Bartók. Och
sedan använde jag och fotografen Lasse (...) typ Lennart Nilsson-bilder, sådana scener som vi konstruerade, helt enkelt, med hjälp av vattenslangar och
(...)fiberoptik, som vi fick låna och filma med (...)en liten kamera som man
(...)kan gå in i kroppen med (...) Vi hade vatten i en liten badbalja, och så la
vi ner (...)lite slangar där och (...)lite färger och, ja, vad som helst. Vi gjorde
olika saker som skildrade det inre livet, helt (och hållet) fantasi alltså, men
(...) för att gestalta det som hon såg.”

På frågan om det fanns någon särskild anledning eller särskilda omständigheter i villkoren som gjorde att filmen blev bra svarar JQ:
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”Ja, det fanns det, nämligen att mina chefer litade på mig (...)Jag har haft privilegiet att få arbeta väldigt personligt (...)men det krävs också alltid av mig
att jag arbetar väldigt personligt (...)”.

Alltså, JQ beskriver en kortfilm, och ”vi gjorde den ganska snabbt”, och vad
gäller pitchen i förhållande till närmaste chefsnivå: ”det kunde man ju inte
komma med, några långa beskrivningar om hur den skulle se ut”. Filmen
handlade om en ingift släktings svåra sjukdom, alltså ett i hög grad personligt ämnesval, som JQ också beskriver som sitt kännetecken eller sin ”stil”
med de fördelar och ibland nackdelar (se JQ's exempel parlament i Kurdistan)det innebär, men också som en slags förpliktelse internt att vara just personlig. Man använde olika effekter för att konstruera en upplevd kamp mot
cancerceller utifrån huvudpersonens inre bilder nedskrivna i manusform.
Denna huvudperson hade ett kulturellt arbete och var bl a skådespelerska.
Vattenslangar och färger i en badbalja och med en liten inlånad fiberoptisk
kamera användes för ett fingerat biologiskt förlopp i vad som JQ beskriver
som ”Lennart Nilsson”-liknande bilder, men som var fantasikonstruerade
efter huvudpersonens egna ”inre bilder”. JQ säger också: ”Den var kort, men
det kanske inte var den bästa, men (...)det var roligt, för det var ett samarbete
(...)”.
JQ vill ta ytterligare ett exempel på en bra, men större, produktion, som,
enligt henne, gjordes 1988 eller något senare:
”(...)Den hette 'För Gud skull', och handlade också om mig själv och min
barndom och om min uppväxt i Södermalms fria församling, tillsammans
med min, framförallt, pappa, mycket fanatiskt religiös, och min mamma som
fick lov att hänga med på det där. Och jag också ¨ända tills jag sa ”nej”
(...)Omkring den filmen har det varit en lång resa, för att där har jag t o m
skrivit ett filmmanus (...)då fick jag pengar från Filminstitutet, då var jag ledig härifrån (...)men det blev aldrig någon långfilm, för tyvärr det föll inte
någon av producenterna på läppen, så är det ju i det här jobbet (...).”

JQ beskriver vidare att hon skrev ett 400 sidor långt manus, men också att
hon istället valde att göra en dokumentärfilm med hjälp av materialet:
”(...)(jag) gick in i Södermalmskyrkan, ett jättelångt arbete (...) att få förtroendet att få göra den här filmen (...)det fordrade väldigt lång (...) research
(...).”
JQ beskriver en misstro inom denna frikyrkoförsamling, som hon i barndomen tagit del av genom föräldrarnas delaktighet, men sedan lämnat, det är
dels en misstro mot att släppa in TV i synnerhet, men också misstro mot
någon som långt tidigare lämnat församlingen, ordet ”avfälling” ligger i
luften men uttalas aldrig. JQ säger också:
”(...)Man kan säga att det (filmen) var en sorts försoning (...)Resultatet av
filmen blev att dom tyckte att dom fick sagt sitt, (...) och jag och andra, som
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kanske har en mer skeptisk inställning till tro (...) Dom såg det på ett annat
sätt, så att jag lyckades, kan man säga, med det dubbla i den filmen (...).”

Alltså, JQ har beskrivit sin barndoms miljö, sin religiöst präglade uppväxt, i
långfilmsmanus, men också i en dokumentär, utifrån en ateistisk ståndpunkt,
och fick tillträde till en miljö, där man från början var mycket skeptisk (jämför GO, exemplet trotjänarinna).
På frågan om JQ kan nämna ett exempel på en programidé som hon har
haft som har gått långt, men inte blivit genomförd, beskriver JQ en situation
där närmaste chefsnivån sade nej (jämför HR's två exempel, reportage från
Jugoslavien under inbördeskriget där):
”(...)Det är en film, som jag ville göra som handlar om Irak, och den demokratiska delen av Irak (...) alltså Kurdistan (...)Jag fick kontakt med en (kurdisk) kvinna, som drev en livsmedelsbutik i Hammarby industriområde (...)
Maken hade återvänt (...) för att han var parlamentsledamot (...) så jag tog
kontakt med Kurdkommittén som finns, och dom stod just i begrepp att några
veckor senare åka dit, och kolla hur landet utvecklades (...) Hela det parlamentet består i princip av svenskar, alltså kurdiska män som flydde hit under
kriget (...) Vi hade kommit överens och allting (...) men jag fick inte åka för
min chef. Han ville inte att jag skulle göra den filmen, och det är oerhört sällan, kan man säga, som han lägger sig i och säger 'Nej'. Och jag har ännu
idag inte riktigt förstått varför han sa 'nej'.”

JQ spekulerar själv i orsaker till varför hennes närmaste chef sade nej till
hennes långt gångna programidé:
”(...)Jag visste att det var farligt (...)Journalister är lovligt byte (...) Det fanns
inget försäkringsbolag, som kunde försäkra mig (...) men sedan var det väl att
han (…) inte betrodde mig att göra den filmen, eller vad det nu var (...)Idag
så skulle jag inte göra den filmen, för nu är det för farligt (…) .Han var rädd
för dom politiska reaktionerna, tror jag (...)Att han inte betrodde mig att göra
den på ett, vad ska vi säga, riktigt sätt. (...)Han trodde inte mig om att kunna
göra den politiskt korrekt (...)Att om man jobbar så personligt som jag gör, så
får man inte göra en film om ett så pass svårt subjekt. Tror jag. Han hade fel.”

Alltså, 1993 skulle JQ ha följt med kurdkommittén och producerat en film
om uppbyggnaden av ett parlament till ett demokratiskt system, men fick nej
av sin chef. Därefter bröt inbördes strider ut och de politiska parterna hamnade i en förvärrad konflikt. Programidén kunde därmed inte tas upp på nytt.
JQ säger också:
”(...)Jag ville ju göra en film om (...)försöket att skapa en demokratisk stat
(...)Fortfarande finns ju dom här kvinnorna. Hon som hade livsmedelsbutiken
(...)och en kurdisk journalist, som har åkt ner tillsammans med sin svenska
fru, och hon håller på att sätta upp barnhem och han jobbar för att lära parlamentet hur dom ska datorisera. Jag tycker att det är intressant (…)”
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JQ beskriver alltså ovan personer som skulle kunna vara tänkbara personer
att följa i denna film som aldrig blev av, och beskriver också sitt personliga
uttryckssätt i sina tidigare filmer som ett hinder här. Hon uppfattar det som
att hon inte blev betrodd att göra en film i Kurdistan som skildrade en politisk process och försöket att bilda ett parlament. Man kan nämna med hänvisning till tidigare intervjuad producent, HR, att han faktiskt åkte till ett
område i Jugoslavien, där det förekom inbördeskrig, dvs att han fick accept
på den idén. JQ beskriver att hennes chef trodde att hon skulle göra en film
som bröt med avtalet med staten om opartiskhet, men också rädsla för politiska reaktioner i Sverige.
JQ vill gärna ta ytterligare ett exempel. Det är dels ett exempel på en huvudperson som själv tagit kontakt samt en drastisk händelse som bidrog med
dramatiskt stoff till filmens ”kvalitét”:
”'Förlorade barn' hette den (...)det var så att A ringde till mig (...)Jag skildrade tre kvinnor i den filmen. A var en av dem, och det var också hennes fall
som har exponerats mest och gått ända upp till regeringsrätten (...)Sedan var
B min andra (huvudperson). Hon hade sina barn kidnappade i Pakistan (...)
och så var det C, som fick sina två barn tagna till Israel, och hon begick
självmord under inspelningens gång.”

Detta är alltså ett exempel på hur ”verkligheten” erbjuder producenten eller
filmaren ett ”material” under filmens gång. Ett annat sådant dramatisk exempel finns i kapitel 11, Carl Carlsson beskriver att en av huvudpersonerna
blir mördad under dokumentärfilmens produktion (exemplet Sydamerika),
en film som också prisbelönades.
Det här innebär att dokumentärfilmer som innehåller överraskande händelser, och eventuellt tragedier, inte behöver betyda att filmen läggs ned,
utan kan få sin kvalitét ”förhöjd” genom att dramatiskt material eller stoff
tillkommer, dvs tragedi i verkligheten under produktion kan bli ”bra television” under förutsättning att huvudpersonens medverkan inte är absolut nödvändig i fortsatt inspelning. Men det gäller ju inte andra program, som t ex
samhällsprogram, då motsvarande händelse inte kan betraktas som ”kvalitétshöjande” i den genren utan enbart olyckliga omständigheter.
Vad gäller frågan om det finns några särskilda villkor eller svårigheter
som hänger samman med den genre som JQ producerar svarar JQ på följande sätt:
”(...)Man kan säga att det som är ens bästa och sämsta följeslagare, när man
gör dokumentärfilm är tiden. Tiden är det som ger utveckling i en film ofta
(...) Tiden går och det händer saker som man kan skildra, och du kan använda
tiden till att tänka och att fördjupa och att gå vidare (...)En dokumentärfilm
ska ju kunna leva ett långt liv (...)Det man skildrar till ytan kanske är något
annat (...)men det man skildrar är ju nästan alltid dom existentiella frågorna.
Dom är liksom eviga.”
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Sammanfattningsvis, JQ beskriver inledningsvis ett programprojekt om en
idé att skildra ”godhet”, där hon uttryckligen har för avsikt att presentera en
motbild till annat utbud, främst andra genrers exponering av rasism och
främlingsfientliga grupper. JQ skildrar händelser i sin barndomsmiljö kring
en flyktingförläggning och en skola, och där idén kommer från ”verkligheten”, dvs en dokumentärfilmsskola eller policy för dokumentär, där man
inte skriver manus och planerar varje del (se Furhammar 1995). Men JQ
hänvisar också till en annan skribents artiklar om skolan. Filmen har andra
visningsplatser än TV, t ex festivaler och dokumentärfilm kan också säljas
till skolor i utbildningssyfte. Det bästa programmet som JQ vill nämna är
dels en kortfilm om cancer, där en drabbad släkting skrivit manus och där
filmen skildrar hennes inre bilder i fantasikonstruerade ”Lennart Nilssonbilder”, där man till sin hjälp har digital kamera, badbalja, vattenslangar och
färger för att skapa illusoriska effekter. Det andra exemplet JQ vill nämna är
en film om en frikyrkoförsamling som präglat hennes barndom. Den gjordes
i slutet av 1980-talet och förberedelsetiden var lång eftersom man visade
skepsis mot att släppa in televisionen i kyrkan. JQ säger sig ha lyckats med
”det dubbla” i att både hon själv ur ateistisk synpunkt och de medverkande
troende kunde vara nöjda med att komma till tals.
JQ beskriver sitt uttryckssätt eller sin stil som personlig, och att detta
också kan fungera som en nackdel och kan ha varit bidragande till att en
produktion inte godkändes av närmaste chefen, ett projekt om uppbyggandet
av ett demokratiskt parlament i Kurdistan. JQ tror vid sidan av den givna
formuleringen att det var för riskabelt, och problem att försäkra henne i arbetet i en oroshärd, att hon inte betroddes att göra en film om ett så ”svårt subjekt”, och att filmen inte troddes bli politiskt korrekt. Det här var 1993 när
också HR's reportage refuserades av den egna avdelningens chef.
JQ beskriver också kort ett fjärde exempel från den egna programverksamheten inom ramen för Sveriges Television, ett program om barn som
förts bort av sina fäder och till deras hemländer, med de svenska kvinnorna/mammorna som huvudpersoner. En drastisk händelse, ett självmord,
inträffade under produktionen, ett exempel på hur verkligheten erbjuder
dramatiskt material under produktionen av en dokumentär. Denna ”extra
kvalitét” kan förhöja värdet av en dokumentär, men motsvarande händelser i
mer dagsaktuell journalistik ses mer som en olyckshändelse. JQ beskriver
också andra sätt att göra samhällsprogram, dvs att färdigställa ett manus på
förhand och sedan följa det i ”bitar”, som passar i ”mönstret”, men JQ säger
sig själv vilja istället arbeta med kameran ”öppen för att se”, men säger
också ”vi gjorde mycket så förr”. JQ säger sig också vilja göra sina egna
dokumentärer mer lättillgängliga, och tror, vid tidpunkten för första intervjun, att Sveriges Television kanske måste bli ”folkligare” i kommersiell
konkurrens. JQ arbetar själv aktivt med marknadsföringen av sina egna program.
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JQ arbetar på en dokumentärfilmredaktion och saknar därmed redaktion
eller påverkan från redaktion, dvs kollektiv, redaktionell förhandling i sin
arbetsprocess, men närmaste chefsnivån kan ge feedback, och, som beskrivs
ovan, kan också refusera en programidé (exemplet parlament i Kurdistan).
Men det finns också andra producenter i detta material som inte ingår i en
redaktion (MV och NX), och som arbetar självständigt från processer av
kontinuerlig, redaktionell förhandling vad gäller program-, reportage- eller
filmidéer.
Avslutningsvis, JQ arbetar på en dokumentärfilmredaktion inom public
service, och den främsta skillnaden mellan hennes verksamhet och de mer
utpräglade journalisterna är att ha längre tid till sitt förfogande, och det är
också tiden som hon nämner som är den mest särskilda omständigheten för
hennes typ av genre eller programverksamhet. Men också krav på en konstnärlig produkt, som också kan visas på festivaler internationellt och som kan
beställas av skolor i undervisningssyfte, och att en dokumentärfilm ska ”stå
sig” över tid genom att fokusera sig på existentiella frågor. JQ nämner att
”motbilder” till vad som är återkommande beskrivningar av grupper och
samhällsproblem i medier, t ex främlingsfientlighet, är vad man kan prestera
när man har längre tid till sitt förfogande, men verkar inte medveten om att
hennes egen film om kidnappande utländska fäder kan verka förstärkande i
ett främlingsfientligt avseende. JQ deltar inte i processer av kontinuerlig,
redaktionell förhandling vad gäller hennes eget arbete, men är del av dokumentärfilmredaktionen vid tiden för intervjun. JQ's ämnen kan emellertid ses
som sådana som lika gärna kunde skildras av journalister i reportage, flyktingvård, frikyrkofrågor, vårdnadsärenden, kriminalvård. JQ nämner alltså i
slutet på intervjun vid första intervjutillfället intervjuer med livstidsdömda
män, och har också senare gjort program om livstidsdömda kvinnor, dvs
kriminalvård.
KT intervjuades våren 1999 eftersom han var verksam vid Region Syd,
Malmö, men med samma frågor. Han var verksam i en arbetsledande roll
som producent för det undersökande magasinet ”Reportrarna”. Avdelningen
bestod av ett 20-tal programmedarbetare på en avdelning där nöjesproducenter, dramaproducenter m fl också var verksamma. Hans titel var producent,
trots att han var arbetsledande i den rollen, och det har sin förklaring i att han
var producent i den gamla TV2-organisationen. Titlarna kunde alltså skilja
även inom Sveriges Television. ”Reportrarna” hade en redaktion som var
mindre än ”Striptease” vad gällde antalet medarbetare, med en stab på ungefär tio fasta medarbetare, enligt KT. Man arbetade också med frilansare. KT
var alltså producent i en mer övergripande, arbetsledande roll än producenterna med samma titel på t ex ”Striptease” i Stockholm (som dock skiftade
titel mellan de två intervjutillfällena 1996 och 1999, några av dem var reportrar vid intervjutillfället 1999, men hade i grunden samma arbetsuppgifter). KT beskriver det vid intervjutillfället 1999 senaste programmet av ”Reportrarna” på följande sätt:
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”Det där som gick förra veckan, så var det ett reportage som handlade om EU
och fusket inom EU, som vi har närt (...)drygt ett år (...)Basen på den här redaktionen jobbade tidigare med ett program som hette ”Glashuset”, och vars
sista säsong bara handlade om EU (...)Vi gjorde, tror jag, 17 eller 18 timmar
inför folkomröstningen, där vi drog på oss mycket kunskaper om EU (...)Vi
gjorde en del då i den serien (om fusket), men vi vet då att det har fortsatt
(...)Vi bestämde oss i höstas för att (...)vi tittar lite närmare på (...) hur det har
gått med fusket och hur det har utvecklats (...)Då visade det sig (att) det var i
samma veva som (...)man tillsatte en stor utredning, som presenterades faktiskt då igår (...) och vi bestämde oss för att sätta tre reportrar på det (...).”

En reporter sattes på ”hur det är med EU idag i Sverige”, en reporter åkte till
Brüssel, och en tredje kvinnlig, reporter, som också var Rapports EUkorrespondent deltog, och gemensamt jobbade ”(...) (man) fram programmet
(...) I januari detta år fattade man beslutet att (...)här finns det så mycket anmärkningsvärda saker, att vi drog igång jobbet (...)Och sedan har vi ju det
konceptet här, (...) när vi förverkligar en idé, så lämnas ansvaret till stor del
ut till respektive reporter. Min funktion blir då mer att vara (i) någon slags
stöttande och lite övervakande roll också (...)Nu blir det då tre stycken reportage av det här som ingår i den timme som vi har till förfogande. Sedan jobbar alla reportrar väldigt självständigt (...).”
KT beskriver också att han vid sin sida har en redaktör, som också arbetar
som researcher, och att övervakning av ekonomin också är hans roll. På frågan om hur mycket KT själv utformade programmet hänvisar KT till betydelsen av redaktionell förhandling, både formell och informell:
”Å andra sidan inte speciellt mycket, eftersom vi försöker jobba med dels
dom formella, men framförallt informella möten om programmet, och hur det
ska se ut och vilka ämnen vi ska göra (...) Alltså dom informella mötena är
väldigt viktiga och så. Därför så blev min roll inte så betydelsefull i det läget.
Det finns flera skäl till att vi jobbar i den modellen, men ett av skälen är att
hålla en hög flexibilitet och (...) att delaktigheten är så stor som möjligt, från
dom som arbetar för redaktionen (...).”

Men KT har också ansvar för planering (jämför t ex IS): ”(...)det är också jag
som svarar för planeringen av dom programmen (...) 30 timmar är vår normala utgivning (per år) (...) naturligtvis sker det diskussioner, både formella
och informella diskussioner, (…) också tillsammans med redaktören och
tillsammans med XY, som är en tongivande person (reporter, min anm), och
som har en viss form av redaktörsansvar också (...)(men) det är jag som gör
planeringen, och därför har jag också ett väldigt stort inflytande på hur
programserien ser ut (...).”
På en följdfråga om KT bestämmer sig för ämnen som han anser intressanta, svarar han: ”Ja, det kan hända (...) Jag gör det aldrig utan att diskutera
det med ett stort antal människor runtomkring mig. Men vi jobbar ju också
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med någonting som vi kallar för redaktionsråd, som är hela redaktionen
(...).”
KT tillägger att redaktionsråden också kan omfatta frilansare som man arbetar både ofta och mer sällan med, och hänvisar till ett möte tidigare samma
vecka som omfattade 22-23 personer. KT beskriver vidare mötet på följande
sätt:
”(...)Där drar vi dom stora ramarna för vilket innehåll programmen ska ha
och litegrann också om hur det rent formmässigt kan (...) se ut (...) vi utvärderar och vi blickar framåt, och diskuterar ämnen och teman och tendenser
(...)sedan träffas vi ju då på dom här formella och informella mötena på redaktionen och lägger upp planerna (...) så att jag kan inte säga att jag själv bestämmer, men jag har möjligheten.”

I likhet med IS, så betonar alltså KT att han har inflytande över serien, och
att han håller i planeringen, och han beskriver också i likhet med IS den redaktionella förhandlingsprocessens betydelse. Redaktionsråd och både formella och informella möten är av betydelse när planering, innehåll, ämnen,
teman och tendenser diskuteras. Här finns alltså en trojka av funktioner med
betydelse för programseriens innehåll i första hand och form; KT själv, med
huvudansvar för planering och ekonomi, redaktören och en reporter som KT
nämner som tongivande. Men vid redaktionsråd, som också omfattar frilansare, diskuteras programserien, man ”blickar framåt” och ”utvärderar”. På
formella och informella möten förankras eller konkretiseras planeringen och
”planerna för hur det ska se ut”.
Arbetsprocessen kan liknas vid, men skiljer sig också väsentligt från, kontinuerligt fortsättande populärfiktion, dvs huvudförfattare skriver ”storyline”
och sedan tar avsnittsförfattare vid. Handlingen bryts ned tills den omfattar
konkreta scener som spelas in. Men detta är produktion av samhällsprogram
och journalistik och man har inte en huvudförfattare, och ”manus” skrivs
under programarbetets gång. Särskild betydelse har då redaktionella förhandlingsprocesser, både kontinuerliga, kollektiva och enskilda, och både formella och informella, som KT gärna återkommer till.
På frågan om den närmaste chefernas roll för programmet om EU och
fusk inom EU våren 1999 svarar KT på följande sätt: ”Dom spelar en oerhört
avgörande roll, eftersom dom ger mig och redaktionen en extremt stor frihet.”
Det visar sig att den närmaste chefen som KT har kontakt med och som
ger feedback, är biträdande programchef på SVT Malmö, men ansvarig utgivare för programmet är egentligen distriktschefen (Bengt Linné, vid tiden för
intervjun). KT säger också: ”(...) Det handlar om att informera dom så
mycket som möjligt om vad vi håller på med (...) och diskutera med dom om
det är någonting som är kontroversiellt eller så.”
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Vad gäller kontakter med ledning i Stockholm sade sig KT inte ha så
mycket kontakt, mer än med planeringschefen, som inte hade någon innehållslig funktion (men väl för sändningstider). På frågan om publikmätningars betydelse för programmet svarar KT:
”Alltså dom vanliga MMS-mätningarna, spelar egentligen ingen roll (...) å
andra sidan så spelar dom rätt stor roll i vissa lägen (...) Det är det enda instrument som finns för att mäta om det som vi gör har någon effekt (…).”

Man hade enligt KT:s uppgift mellan 10 och 13 % under första delen av
säsongen våren 1999, vilket var mer än ”Striptease”, och c:a 11-12 % för
programmet om fusk inom EU. KT hänvisar sedan till en större rapport där
man, antagligen hösten 1997, gjorde ”(...) en mätning inom Sveriges Television, som är mera kvalitativ än MMS-mätningen, där man tittade på hur
programmet uppfattades ur olika aspekter (...) dels en jämförelse mellan de
tre programmen (…) (dels) hur publiken uppfattar oss.”
De tre programmen var alltså magasinen Norra Magasinet, Striptease och
Reportrarna, vid tiden för intervjun, som senare kom att sända under en gemensam titel: ”Uppdrag granskning”.
Också JQ visade inom SVT interna mer kvalitativa undersökningar om
hur publiken uppfattar program som gjorts inom SVT. Tyvärr har det inte
varit lättillgängligt att få kopior av avdelningars egna interna tittarundersökningar eller fullständiga rapporter. Jag har uppfattad dem som ”halvkonfidentiella”, och har inte fått tillgång till dem. JQ berättade om en undersökning där man visade några program för en ”provpublik” och sedan utvärderade. Sådana undersökningar eller rapporter kan egentligen vara av värde för
forskning inriktad på reception, men faller utanför ett egentligt fokus för
denna avhandling.
På en följdfråga om undersökningens resultat gav möjlighet att hävda t ex
bättre ekonomiska resurser svarar KT: ”Nej, ekonomi, den har inte med ekonomi att göra alls, men den är naturligtvis ett argument i argumentationen att
vi får behålla vår utgivning och att man inte skär ner på våra ramar.”
På frågan om just ekonomiska faktorers betydelse och budgetramars roll
svarar KT:
”Ja, det spelar ju roll naturligtvis. Vi jobbar ju med en rätt så ansträngd ekonomi (...)vi (har) inte drabbats av några direkta nedskärningar, alltså ramen är
densamma idag som den var tidigare (...) Det finns vissa kostnader, som motsvarar inte oansenliga summor pengar, som vi inte hade på våra redaktionella
pengar tidigare, men som vi får göra nu.”

Alltså, inga nedskärningar, men mer att göra för samma pengar. KT får sedan en följdfråga om man resursmässigt är lika stora som t ex ”Striptease”.
KT svarar att det är svårt att göra dessa jämförelser mellan kostnader för
program i olika regioner/distrikt, och ”(...)Det tillsätts ju ständigt nya utred547

ningar inom Sveriges Television (....) sedan mitten på 80-talet (...) har det
tillsatts (utredningar), och gjorts försök att beräkna, att hitta någon slags
jämförbarhet vad gäller kostnader för program (...).”
KT hänvisar till ett antal regioner och distrikt som har självständighet,
och ”(...)så jobbar man upp en modell som skiljer sig från distrikt till distrikt,
och från program till program i vissa lägen. Alltså här t ex använder vi väldigt mycket internt (ohörbart) tekniska resurser som inte belastar dom programmedel, som vi har till förfogande, medan att man på 'Striptease' har en
egen teknisk resurs som ligger i programmedlen, i de anslag som ges till
(...)samhällsredaktionen(...)”.
KT:s (egen) slutsats är att man på ”Striptease” vid intervjutillfället hade
mer personal och mer direkta programmedel än ”Reportrarna”. När det gäller
frågan om tekniska faktorers betydelse för programmet (fusk inom EU) svarar KT däremot hellre med hänvisning till ekonomi och policy för arbetsorganisationen:
”Ja, precis som när det gäller ekonomi så spelar dom (dvs tekniska faktorer)
naturligtvis en rätt så stor roll, men det finns alltid en fara av att övervärdera
den rollen (...)alltså det är innehållet och den journalistiska produkten som är
det viktigaste. Den är inte direkt avhängig av ekonomi, teknik och framförallt
inte tid, vilket många inom denna yrkeskår hävdar. Jag försöker jobba med en
produktionsmodell, som är annorlunda jämfört med andra redaktioner (...)
under ganska kraftig tidspress i dom flesta fall (...)När vi gör våra beställningar hos frilansare, så betalar vi mindre pengar jämfört med vad andra redaktioner gör (...) Vi (...) försöker medvetet styra ned dom direkta utgifterna i
form av resor (...)att använda teknik (...)Jag menar att det är en viktig del i en
kreativ process att faktiskt arbeta under press (...) för att det ska bli ett bra resultat.”

KT svarar alltså utifrån sin roll som arbetsledande producent för en redaktion, och presenterar sin egen syn på vad som ger ett bra resultat, som också
har stor betydelse för den produktionsmodell som följes. Andra journalister
har hävdat att det är mer resurser, som ger ett bättre resultat (t ex GP, IS).
När det gäller frågan om andra faktorer av betydelse för det senaste programmet (fusk inom EU) svarar KT så här: ”Alltså när det gäller EUprogrammet så handlar det om att ha näsa för när det är dags att göra ett
reportage (...) Vi visste att den där rapporten skulle presenteras denna vecka,
och därför la vi programmet förra veckan (...)det handlar också om att vid
rätt tillfälle dra igång verksamhet (...)då visar det sig att OK, i mitten av
mars ska den här rapporten publiceras. Bra, då är det det som är vår krok på
det här, så att timingen är väldigt viktig.”
KT beskriver således ytterligare ett exempel på en yttre händelse, en
undersökning som blir en ”krok”, som ett program planeras efter tidsmässigt,
och man sänder veckan innan EU-kommissionens rapport läggs fram. KT
beskriver självständighet i förhållande till högre chefsnivåer, som dock bör
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hållas informerade, samt beskriver också en egen, ”annorlunda” produktionsmodell ”än andra redaktioner”, tid och teknik är mindre viktiga resurser,
en viss tidspress är däremot bra i den kreativa processen och för innehållet
och den journalistiska produkten. Man har högre tittarsiffror men mindre
personal och direkta programmedel än systerprogrammet ”Striptease” i
Stockholm under våren 1999. En intern rapport 1997 jämförde programmen,
och ett bra resultat i en sådan rapport säkrar ”utgivningen”, enligt KT.
På frågan om KT kan ge ett exempel på ett program, som han vill beskriva som det bästa, svarar KT på följande sätt:
”(...)Det heter 'Jakten på liv och död', och gick förra våren i maj (dvs maj
1998)(...)Vi ska ner på festival och visa det nu (...)Det reportaget föddes efter
att en frilansare ringde till oss och pratade om (...) att transplantera organ från
djur in i människor (...)Han hade fått kontakt med en läkare i Lund, som
kunde göra en lungoperation på ett mycket speciellt sätt, som nu har blivit
tillåten (...)Vi har en kille knuten till oss, som är duktig på forsknings- och
framtidsfrågor, så jag satte ihop dom två killarna (...) ur det föddes det då ett
reportage som inte handlade om dom här lungtransplantationerna utan om att
det faktiskt utanför Malmö håller på att byggas upp en farm där genmanipulerade grisar opereras, och där syftet är att avla fram genmanipulerade grisar
som kan leverera organ till sjuka människor (...)Det ställdes dels moraliska
och etiska frågor, men det ställdes också journalistiska frågor (...) att man
faktiskt får en allmängiltighet i det, eftersom det är det som är samhällsprogrammens uppgift, inte att vara nischade för en vetenskapligt intresserad
publik (...) sedan lyckades vi hitta en ung tjej på 25 år, som var i akut behov
av ett nytt lung- hjärtpaket, och som förmodligen kommer att bli från en gris
(...) (...)Kan man äta fläskkött om man har fått ett grishjärta inopererat t ex?
Alltså, det fanns många sådana frågor som blev intressanta i den här processen (...)”.

Just detta program hade, enligt KT, varit med på en fransk festival som
handlade om människa och vetenskap, som sponsrades av WHO, där man
hade fått en inbjudan. Men det är också ett exempel på när den journalistiska
ambitionen springer iväg före vetenskapen, som så ofta är fallet, dvs att man
skildrar vetenskapliga forskningsrön på försöksstadiet, som om dessa hade
en vetenskaplig praktiskt användbar tillämpning redan inom en mycket snar
framtid. Här har man redan varit inne på de etiska frågeställningarna trots att
transplantation från djur till människa inte skett. En frilansjournalist och en
journalist ”duktig på forsknings- och framtidsfrågor” hade spelat stor roll i
att göra detta program, och KT:s roll var att ”sätta ihop” dessa två.
På frågan om det fanns några särskilda villkor eller omständigheter som
gjorde att programmet blev bra svarar KT: ”Ja, (...) jag gav friheten och tilliten till dom två personerna att arbeta (...)självständigt. Det kan jag ju säga att
det var inte många på redaktionen utöver jag själv, som tyckte att det var en
bra idé från början (...).”
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På frågan om KT kunde nämna ett program eller reportage som varit långt
gången som programidé, men som inte blivit genomförd tar KT följande
exempel:
”Ja, alltså, vi har diskuterat här att göra ett reportage som handlar om vittnesskydd (...)Det visade sig att den hypotes vi hade dragit upp där, om behovet
av vittnesskydd i Sverige, var inte så stort och angeläget, som vi trodde att
det skulle vara. Det visade sig att dom konflikter, som vi trodde att det fanns
mellan polis och åklagare och rättsväsende i stort och gentemot allmänheten
(...)kändes inte så angeläget, som vi hade trott att det skulle göra. Därför så
lade vi ner det jobbet (...)Det har vi flyttat ner i korgen.”

Det var alltså under researchfasen som man bestämde sig för att inte fortsätta
tillsvidare. KT nämner vidare att: ”(...)Det är klart att många idéer som har
kommit in här, har vi lagt ner själva. Men inte som vi har satt igång research
på (...).”
På frågan om det fanns några särskilda villkor eller svårigheter som
hänger samman med produktionen av samhällsprogram svarar KT:
”Ja, man kan säga att det är alltså dom speciella reglerna som gäller för Sveriges Television (...) som regleras i avtalet med staten, som Granskningsnämnden har till uppgift att syna (...)Kravet på opartiskhet och kravet på saklighet, det låter ju som väldigt tydliga begrepp, men dom är inte så tydliga när
man försöker omsätta dom i praktiken. Alltså, att vara opartisk, vad betyder
det? Och (...)om man pratar om sakligheten, så pratar man också om det som
man kallar för sanning och så. Och vad är sanning och vad är inte sanning
(...)det finns inte entydiga svar (...)

I: Har du varit med om en anmälan till Radio- och Granskningsnämnden
någon gång?
Ja, anmälningar till Granskningsnämnden får vi väldigt ofta (...)men det är ju
ingen fara att man blir anmäld. Det kan man i den här branschen (...)när det
gäller samhällsprogram(...)dessutom tycka att det kan vara bra . Det tror jag
att alla program inom den här genren tycker. Alltså anmälningar är bra att
få, men fällningar är inte bra att få. Alltså anmälningar kan vara bra därför
att då har man ändå nått ett syfte, som gör att folk reagerar på det man gör.
Men fällning är ju inte så lyckat. Sedan kan man ju alltid hävda att (...) en
fällning kan vara rätt att ta. Och det kan vi också få medhåll (för) av våra chefer (...)'Vi sänder i alla fall', även fast vi förväntar oss att det blir en fällning.”

KT berättar sedan om flera fällningar ganska nyligen vid intervjutillfället
våren 1999, som hade kommit hösten 1998, men som avsåg program producerade 1997 och i början av 1998. KT tar ett exempel:
”(...)Vi har haft (...)några fällningar som har varit klantiga och så. En fällning
som jag aldrig kommer att glömma är ett oerhört bra program, som handlade
om begravningar. Vi uppgav fel kvadratmeteryta på en lägenhet och blev
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fällda för det (...) (och blev uppfattade) av tittarna som att vi inte hade rätt i
dom andra sakfrågorna (heller) (...).”

KT tar ett andra exempel:
”(...)vi fick en fällning på någonting som handlade om den personliga integriteten. Man hävdade att man kunde identifiera en ung kille, som, man kan
uppfatta det som att han blir omhändertaget av polisen (...)Det sändes i april
förra året (dvs 1998) (...)Samtidigt kom fällningen av Banverket (ohörbart),
som vi gjorde ett reportage om, där vi fälldes mot kravet på opartiskhet. Och
det var för att man hävdade att vi inte använde tillräckligt mycket intervjuer
med Banverkets VD och andra ansvariga inom Banverket.”

KT tar ytterligare ett exempel:
”Och sedan hade vi en fällning som kom ungefär samtidigt (...) i maj, då vi
också stred mot kravet på opartiskhet (...)Vi hade ett långt inslag om ett skjutfält i Skåne, (…) Vi använde oss inte av den intervju som vi hade gjort med
en militär, som försvarade att (ohörbart) man faktiskt planerade att bygga ut
här (det sista svårhörbart). Vi relaterade till hans svar i speakertexten istället.

KT medgav att man blev ”försiktigare”, men inte att man ändrade sin planering p g a fällningarna: (...) Vi ser till att reportagen blir färdiga (...)ungefär
en dag tidigare än (förut) (...)Den dagen använder vi oss av att titta på programmet ordentligt och gör ordentliga kontroller av innehållet.”
Alltså, man hade haft flera fällningar året innan intervjutillfället som hade
kommit parvis i maj och september 1998. Fällningarna gällde bestridanden
som gällde faktauppgifter, personlig integritet samt två fällningar som båda
gällde kravet på opartiskhet i avtalet med staten. KT antyder i sitt svar ovan
att man haft synpunkter på det rent journalistiska produktionsförfarandet, till
exempel att man inte gjort intervju i tillräckligt hög utsträckning med Banverkets ledning, att man inte tagit med en intervju med en militär som försvarade en utbyggnad, utan istället återgav hans svar i speakertext. KT nämner emellertid att en fällning, faktafelet om kvadratmeterytan på en lägenhet,
som ”klantig” och medger alltså i viss mån slarv, och den praktik man har
infört är att man en dag innan sändning gör ordentliga kontroller av innehållet. I alla fyra fallen kan man beskriva fällningarna som en journalistisk
vinkel som ”kantrat” under Granskningsnämndens lupp i en process där skälen till fällningarna är mer eller mindre omärkliga för den vanliga TVtittaren, som dock vanligtvis upplyses om fällningar i en påannons man har
varit skyldig att göra. Dessa är emellertid också obegripliga för den vanliga
TV-tittaren eftersom man inte redovisar några detaljer. I alla samhällsprogram förekommer redaktionella upplägg, och journalisters val mellan
vinklar, metoder och strategier för att återge eller granska ett förhållande,
men relativt få av de totalt producerade blir ändå fällda av Granskningsnämnden. KT:s svar kan jämföras med GM:s svar tidigare på Striptease551

redaktionen (dock några år tidigare, 1996). GM kunde inte erinra sig att man
hade blivit fälld för något program eller inslag och beskrev ju sin vana att
kontrollera med företagets jurister redan under produktionens gång.
Det kan vara värt att nämna att KT också vid intervjutillfället 1999
nämnde en förändring man diskuterat, som manifesterade sig våren 2001 i
utbudet, dvs en länge diskuterad förändring hade genomförts:
” Vi hade en diskussion (...)för ett år sedan om vi skulle intensifiera samarbetet mellan 'Norra magasinet', 'Striptease' och 'Reportrarna' (…) Att vi faktiskt skulle producera för samma programtitel (...)Vi hade en stor gemensam
träff med alla från samtliga redaktioner. Men vi kom inte så långt.”

Sammanfattningsvis, KT är producent i avdelningsledande betydelse, och
medger att han har stort inflytande på hur programserien ”Reportrarna” ser
ut, tillsammans med redaktör och ”tongivande” reporter, KT hänvisar gärna
till betydelsen av redaktionell förhandling. Man har redaktionsråd, där man
diskuterar ämnen, temata, tendenser och ”blickar framåt” och utvärderar.
Man har formella och informella möten som KT beskriver som viktiga. Man
har en produktionsmodell som KT beskriver som ”annorlunda”. Det är den
journalistiska produkten som är viktigast och en viss tidspress kan vara bra
för resultatet i en kreativ process, enligt KT. Tekniska och ekonomiska resurser är därmed sekundära faktorer, enligt denna syn. Man betalar frilansare
mindre ”än andra redaktioner”. Det vid intervjutillfället 1999 senaste programmet var ett program om fusk inom EU, där man sedan tidigare ”dragit
på sig kunskap”, eftersom man tidigare producerat 17-18 program om EU i
en tidigare serie cirka fem-sex år tidigare, ”Glashuset”. Också ett exempel på
en viss uppföljning där man utnyttjar research och förberedelsearbete man
gjort tidigare (som t ex GM, exemplet riksdagsmans åtal, exemplet dödsfall
vid fångtransport, och GO, exemplet trotjänarinna, och också i kommande
avsnitt LU, exemplet statsministermord). Man planerar också produktion och
sändning efter en yttre, väntad händelse, EU-kommissionens rapport på
samma tema, och sänder en vecka innan denna offentligen presenteras.
Andra exempel finns i detta material på en sådan planering, t ex GP exemplet kommunalägt bolag (rättegång), HR exemplet pjäs i Göteborg (val i
Bosnien), IS exemplet tvåspråkiga klasser (riksdagsbehandling).
Att som redaktion arbeta självständigt från högre ledningsnivåer är viktigt, enligt KT, och också att låta reportrar arbeta självständigt, något som
KT lät två reportrar göra i det som KT vill se som ett exempel på hans och
redaktionens ”bästa program”, ett reportage om organdonation och etik och
möjligheten att genmanipulera grisar att leverera organ till människa. KT
beskriver också ett program som inte blev genomfört, om vittnesskydd, som
lades ned som idé p g a en anledning som är förekommande inom undersökande journalistik, man har en ”tes” eller ”hypotes”, som inte ”håller”, i det
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här fallet p g a att man inte hittade de motsättningar man väntat bland rättsprocessens parter.
KT beskriver vidare fyra fällningar som man fått efter anmälningar till
Granskningsnämnden under 1998 för program producerade och sända 1997
och 1998. Fällningarna gällde bestridanden vad gällde faktauppgift, personlig integritet och i två fall opartiskhet. KT antyder att programmets trovärdighet blir lidande av dessa fällningar, och man har vidtagit åtgärder, och
infört en extra dag innan sändning för att kontrollera innehållet. Det är också
programverksamhet i förhållande till avtalet med staten som KT beskriver
som en svårighet för genren samhällsprogram och undersökande journalistik.
Begrepp som ”saklighet och opartiskhet” är inte entydiga, lika lite som ett
begrepp som ”sanning” är det. KT beskriver också interna diskussioner och
också en gemensam träff man haft där man diskuterat att de tre undersökande programmen inom Sveriges Television i Stockholm, Malmö och Luleå sänder under samma programtitel, vilket blev ett manifest resultat våren
2001 med programtiteln ”Uppdrag granskning”. Detta implicerar att en betydelsefull förändring för samhällsprogram vad gäller redaktionella sameller omorganisationer kan vara på diskussionsplanet i åratal innan de genomförs, att diskussionerna kan utvecklas och tas upp på nytt och tillslut
manifesteras genom en längre, kanske ryckvis, process och eventuellt i samband med en större omorganisation. ”Fröet” till en omfattande förändring
kan ligga ”latent” i flera år.
Några år innan, 1996, hade en av producenterna på Stripteaseredaktionen
en kommentar om systerprogrammet i Malmö inom Sveriges Television vad
gäller de olika samhällsprogrammen. Att det kunde finnas ett internt hot
inom ”nischen” samhällsprogram och att det kunde finnas en tendens till
anspråk på billigare, enklare och ”mindre seriösa” produktioner, där t ex
”Reportrarna” ”plockar alla dom billiga stora ämnena” och gör det på ett
”lättvindigt sätt”. Producenten säger också: ”Vi har högre faktakrav”. Producenten sade också att ”Reportrarna” gärna fick leva vidare, ”(...)men att det
är tråkigt att dom tar kål på oss för att dom är billigare (...), men att dom
ändå verkar täcka av viktiga områden.”
Den interna kanalkonkurrensen hade vid detta intervjutillfälle i februari
1996 just formellt avskaffats inom Sveriges Television, och regionindelningen ersatte den tidigare organisationen i Kanal 1 (Stockholm) och TV2
(distrikten). De tre programmen, som alla hade en undersökande profil i
Luleå, Stockholm och Malmö, var alltså i intern konkurrens före 1996, men
under den närmaste femårsperioden inleddes samarbeten mellan redaktionerna, och tillslut kom beslutet att sända under samma programtitel (våren
2001). Nästa producent, LU, hade varit producent och redaktionschef för det
tredje undersökande magasinet ”Norra Magasinet” som fanns inom Sveriges
Television före 1/ 1 2001.
LU hade varit producent vid SVT:s Luleå-redaktion och ”Norra Magasinet” under större delen av 1990-talet, men vid intervjutillfället 6 april 1999
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hade LU övergått till att hålla i flera projekt, som en slags exekutiv producent, även om titeln saknades inom Sveriges Television. Han ingick också i
ledningsgruppen för ett annat program, och höll då i den andel program (4 av
20 per år) som producerades i Luleå. Om den vid intervjutillfället senaste
produktionen som LU var ”direkt medansvarig” i säger han: ”Ja, det senaste
var alltså den här serien på tre program om Olof Palme, varav det sista sändes på onsdagen före påsk.”
På frågan om hur mycket LU själv utformade serien svarar LU att ansvars- eller arbetsfördelningen kan vara ett lagarbete och därför kan vara lite
oklar:
”(...)Vi har ju en grupp som har jobbat med det här, två stycken har jobbat
med programmet ett helt år, sedan kom jag in och jobbade med det dom sista
tre månaderna (...)Alltså television är ju väldigt mycket ett lagarbete, och i
det här fallet alldeles speciellt, (...)det var väl dom sjuttonde, artonde och nittonde programmen vi har gjort kring det här temat (...) det finns inga klara
gränser exakt för vem som gör vad, utan det går väldigt mycket i varandra.”

Alltså nästan 20 program kring mordet på Olof Palme. På en följdfråga om
det kommer att säljas internationellt svarar LU att ”(...) Tanken är väl att vi
ska göra en internationell version av detta, klippa ihop till en entimmasversion, men dom tre program vi har gjort kommer säkerligen att sändas i
Norge, Danmark, Finland som dom är.”
På frågan om de närmaste chefernas betydelse för programmen svarar LU
med hänvisning till chefen för Samhälle i Stockholm: ”(...)han spelar en
aktiv chefsroll (...)”, och vad gäller distriktschefen i Luleå: ”(...) (Hon) är ju
uppmuntrande, men i övrigt spelar hon ingen speciell roll.”
På frågan om betydelsen för ledningsnivåer högre upp och i Stockholm
svarar LU: ”Ja, den spelar ju den rollen att den ger klartecken för att vi ska få
göra dom här programmen, och få den budget vi vill ha och dom resurser vi
behöver.”
Vad gäller publikmätningarnas roll för serien svarar LU: ”Ingen roll alls
(...)(men) hade våra tidigare program blivit fiaskon, så hade vi naturligtvis
inte fått göra dom programmen med dom resurser vi fått (...)”.
LU tillägger också att programmen ”(...) tagits emot väl och skapat debatt
och haft förhållandevis ganska bra publik (...)”. Publiksiffrorna för de tre sist
sända programmen var, enligt LU, på 10 % med en sändningstid 22.10, men
att man också haft siffror på 15-16 % och några procent under detta. På frågan om rollen för ekonomiska faktorer och budgetramar svarar LU: ”Ja, det
spelar naturligtvis stor roll (...)Det är ju väldigt viktigt att man får dom resurser och dom ramar man tycker sig behöva.”
På en följdfråga om det var en dyr eller billig produktion svarar LU: ”(...)
lite mer än normalt, men (...)man får lite gratis om man gör tre (program)
(...) ungefär vad en entimmesdokumentär kostar (...).”
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En ganska osäker skattning är alltså c:a en halv miljon, eller c:a 160 000170 000 SEK per avsnitt/program i serien. De exakta kostnadsuppgifterna
har man varit mycket återhållsam med i dessa intervjuer.
Vad gäller tekniska faktorers betydelse för produktionen hänvisar LU till
att ”(...)den här produktionen har inte ställt några speciella krav. Den har vi
jobbat med med den teknik som är traditionell idag, alltså.”
LU hänvisar också till att: ”(...) för 20 år sedan filmade vi och idag har vi
video (...)för tio år sedan hade vi ljudtekniker till nästan allting, och det har
vi nästan inte nu (...)”.
Ljudtekniker borde därmed vara en yrkesgrupp som decimerats genom
förvandlingen av tekniken från traditionell till digital totalt sett.
På frågan om det fanns några andra faktorer som var avgörande för hur
programserien blev svarar LU:
”Ja, alltså, det avgörande är ju (...) rent journalistiska utgångspunkter. Det är
traditionell journalistik bakom en sådan här programserie, där det handlar
väldigt mycket om research och att gräva i arkiv och kontakta människor och
ha bakgrundssamtal o s v.”

LU vill också gärna se programmen om mordet på, och mordutredningen
kring, Olof Palme, som ett exempel på den bästa produktionen på frågan om
detta: ”(...) Det är dom som har gett mest eko på olika sätt. Vi räknade ut
någon gång att vi hade väl fått 240 artiklar som följde upp det vi gjorde eller
kommunicerade det. (...)Det är väl också den viktigaste frågan, där vi menar
att det handlar om den svenska demokratins innersta väsen verkligen, om det
nu är så att en statsminister har mördats och det har varit en konspiration
bakom, så är det ju väldigt viktigt (...)”.
På en följdfråga om serien har fått något annat genomslag, och om man
vidtagit åtgärder i någon riktning svarar LU: ”Ja, det vill vi nog påstå att den
granskningskommission som (...)riksdag (...)och regering tog beslut om för
ett par år sedan, den kom till som ett resultat av ett par av dom program som
vi har gjort (...)”.
På en följdfråga om det fanns någon slags bekräftelse på att det är just
programmen som medverkat till att kommissionen tillsattes svarar LU: ”Nej,
det är ingen som går ut och säger detta, men vi har ju så sent som för ett par
veckor sedan suttit med dåvarande försvarsminister Tage G Pettersson, som
var den som skrev direktiven till kommissionen (…) Ingen politiker
(...)säger: 'Vi tillsatte en kommission efter (programmet)(..) (men), säger
dom då, bl a har det här programmet påvisat vissa brister.”
LU säger sig ha haft bakgrundssamtal med politikern ovan, som också
hade intervjuats och varit i direktsändning, och som ”(...)vi nu i februari
stämde av med, som vi gör med många andra personer.” Serien startades
1992.
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På frågan om LU kan ge något exempel på en programidé, som inte har
gått igenom svarar LU allmänt: ”Ja, men då har jag ju lagt dom själv. Det har
inte varit så att någon chef stoppat (...) utan (...)vi (har) kanske själva på
redaktionen researchat, och kommit fram till att det här håller inte. Vi har
inte tillräckligt med material för detta (...)”.
På en följdfråga om det finns något sådant exempel svarar LU:
”Ja (...) det finns många sådana exempel under årens lopp. Jag har t ex hållit
på med en historia sedan -91, som inte är färdig än, men som jag hoppas ska
bli färdig i år (...)Den handlar om en spionhistoria från 1952, där ett antal
personer dömdes till långa fängelsestraff, och min research gör gällande att
ett par av dem dömdes helt oskyldiga (...)Det där är en historia som jag själv
har bedömt inte har varit färdig (...)Materialet har nog funnits, men det handlar om tid att gräva i arkiv (...)och överklaga och besvära sig och ligga på (...)
och ägna sig helt åt detta”.

Anledningen är alltså dels att LU inte ansett att historien har varit försedd
med material nog att anse som ”färdig”, dels att han inte har haft tid på heltid
att ägna sig åt detta tillräckligt lång tid. Vid intervjutillfället hade åtta år gått.
På frågan om det finns några särskilda villkor eller svårigheter som
hänger samman med produktion av samhällsprogram av typen undersökande
journalistik svarar LU helt kort: ”Ja, det är tidskrävande och kräver att man
är rejält engagerad och tycker att det är viktigt och roligt, tålamod.”
Sammanfattningsvis, LU har varit verksam vid en undersökande redaktion vid ett SVT-distrikt i norra Sverige under större delen av 1990-talet och
hade övergått till att fungera som en slags exekutiv producent vid intervjutillfället 1999 med ansvar för flera minoritetsspråksproduktioner, på Tornedalsfinska och om samernas historia. Den senaste programserien vid intervjutillfället var dock en serie i tre program om mordet på Olof Palme och
mordutredningen kring detta statsministermord. C:a 16 program hade redan
sänts sedan 1992 och också med andra producenter delaktiga inom Sveriges
Television på andra redaktioner. En uträkning att serien hade genererat 240
artiklar i press betyder att serien givit eko, men serien hade också ganska
höga tittarsiffror, 10 – 16 %, enligt LU. Uppmärksamhet och tittarsiffror har
medverkat till att man fått förnyade resurser till fler program. LU anser att
det finns skäl att tro att seriens program påverkat politiker att tillsätta en ny
granskningskommission strax efter mitten av 1990-talet, bl a har man haft
dåvarande försvarsministern intervjuad i programserien, och också bakgrundssamtal med denne, en politiker som skrev direktiven till kommissionen. I likhet med GM (exemplet riksdagsmans åtal) hävdar LU att frågan,
ämnet, är viktigt för demokratin, fanns en eventuell konspiration bakom ett
statsministermord? Programmet kostade ”lite mer än normalt”, och avgörande för hur programmet blev var ”rent journalistiska utgångspunkter”. LU
vill också se denna produktion som sin bästa, men hänvisar också till andra
som arbetat med serien från början sedan 1992.
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En idé som inte har blivit en produktion vid intervjutillfället våren 1999
är en ”spionhistoria” som påbörjats 1991, men som inte varit ”färdig” vad
gäller research, men också en idé som LU inte haft tid att ägna sig åt på heltid, dvs den har varit lägre prioriterad. LU hänvisar explicit att programidéer
har han ofta ”lagt” (ned) själv, därför att dom inte ”håller (jfr t ex GM exemplet satanskult, KT exemplet vittnesskydd). Vad gäller särskilda villkor
eller omständigheter för genren undersökande journalistik hänvisar LU till
att den är tids- och tålamodskrävande, men att engagemang och intresse för
att det är viktigt uppväger detta. De exempel som LU har givit exempel på
ovan är nästan journalistiken i en roll som ”alternativ domstol” eller ”alternativ mordutredning” och ett uppmärksammat rättsfall blir underkastat journalistisk granskning inom genren undersökande journalistik inom TV med
lösningar och alternativa gärningsmän ur alternativa kretsar och ifrågasättanden av mordutredning, domstolsförfarande eller domar. Den journalistiska utredningen ”frikänner” ju den person som hamnade inför domstol
och fälldes för mordet på Olof Palme i en lägre rättsinstans, och som friades
senare i den högre av rättsinstanserna. För LU och medarbetares del handlar
det om ett alternativt spår som granskats i 19 program och som nått påverkan
på hög politisk nivå i direkt förnyade åtgärder (exemplet statsministermordny granskningskommission). Det handlar i ett annat fall, dock ett program
som inte färdigställts, om en ”spionhistoria” från 1952 med eventuellt några
personer oskyldigt dömda.
LU hänvisar till demokratiska värden i likhet med GM tidigare som legitimerande ämnesval och journalistisk frågeställning, dvs det som man utgår
från som varande ”tes” eller ”hypotes”. I tidigare kapitel berättade ju producenten på en sedan nedlagd mindre redaktion inom SVT om en idé som
också handlade om ett uppmärksammat rättsfall och en uppmärksammad
rättsprocess med tänkbara alternativa spår som inte granskats (exemplet
styckmord på prostituerad-polisutredning med person som inte granskats
som försvann utomlands). Här lades idén ned därför att man ansåg att man
inte hade belägg nog att hävda påståenden om skuld eller inblandning i förhållande till polisutredning och domstol vad gäller den alternativt skyldige
eller delaktige. LU hänvisar till den längsta sändningstiden i detta material,
drama undantaget, kring samma ämne eller tema, c:a 18 eller 19 program.
Det betyder att ämnen i detta program vad gäller samhällsprogram och journalistik kan skilja mellan 15-25 minuter (t ex Stripteaseredaktionen 1996
eller Mosaik 1999) upp till dessa 18-19 program.
Nästa producent, MV, var vid tiden för första intervjun i februari 1996
anställd på Sveriges Televisions avdelning Samhälle i den då nya regionindelningen och tillhörde SVT Region Stockholm i likhet med många andra på
andra redaktioner (GM, GO, GP, HR, JQ) i Stockholm i detta material.
Denna region representeras av tre redaktioner, Striptease, Mosaik och dokumentärfilmredaktionen, men MV var fristående och producerade sina egna
program vid denna tid som fast anställd. MV hade sedan 1987 tillhört en
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avdelning som hette Aktualitetsavdelningen och tillhörde då Kanal 1, vilket
gällde alla vid SVT i Stockholm. Det problem man hade med att avskaffa
den interna kanalkonkurrensen hade att göra med att man hade en organiseringsprincip där kanalindelningen låg till grund. Distrikten sände i TV 2 och
redaktioner och avdelningar i Stockholm sände i Kanal 1. MV hade lång
erfarenhet också som programledare, och vid andra intervjutillfället under
intervjun genomförd drygt 4 ½ år senare (tidig höst 2000) varit verksam i
flera år som frilans och medarbetare i kommersiell television. Men vid första
intervjutillfället i februari 1996 var MV alltså kvar som, i första hand, producent av dokumentärer eller journalistiska program kring ett ämne eller
tema inom Sveriges Television. MV hade också erfarenhet som undersökande journalist kring en längre serie av journalistiska program i televisionen under 1970-talet, dvs under dåvarande televisionsmonopolet. På frågan om MV kunde beskriva hur hennes senaste program hade utvecklats
svarar hon på följande sätt:
”(...)Det senaste programmet som gick i sändning heter 'Tidernas kvinnor'
(...)Jag tycker själv att jag har uppfunnit en programform, som jag gjort ett
antal program i, kanske 6-7 program, som är en sorts samtal mellan människor, som är grunden i programmet. Det började med att jag intervjuade 80åriga socialdemokratiska pionjärer, Inga Thorsson, Agda Rössel, Barbro Johansson och Ulla Lindström. Tre kameror hade vi då hemma hos Agda Rössel. Detta utformades till ett lunchsamtal (...)där jag lade in bakgrunden till
dessa kvinnors nuvarande läge s a s, vad dom hade för utbildning, vad dom
hade betytt i världen, vad dom hade kämpat för (...) på olika fronter, i FN
o s v. Dom här programmen blev en sorts moderprogram för dom som jag
senare kom att göra. Jag gjorde ett program med samma teknik med
”stödstrumporna”, när dom hotade (att) bilda en kvinnolista. Jag gjorde ett
program som kallades 'Rövardöttrarna', som var (...)kvinnor mellan 25 och 30
(år) (...) och så hade jag gjort reportage om dessas mammor och klippt in i
programmen (...) (så) tänkte jag att jag skulle plocka en eller två från varje
program, 80-åriga tanter, 'stödstrumpor' och en 'rövardotter' och sätta ihop
dom (...)Alltså vilka oerhörda skillnader i tänkande och erfarenhet som finns
mellan (...)min mammas generation och mig själv och mina barns (generation). Det har hänt våldsamt mycket när det gäller kvinnors ställning, och det
var roligt att visa, tycker jag.”

I likhet med andra producenter har MV alltså ”byggt” sitt senaste program,
vid tiden för första intervjun, på tidigare program som hon gjort (jfr t ex GM,
exemplet riksdagsmans åtal, GO exemplet trotjänarinna eller LU exemplet
statsministermord). MV kommer särskilt in på en teknik där tre kameror
använts:
”(...)alltså, den här tekniken (...)som jag känner mig lite som uppfinnare av,
att man har tre kameror, det gör ju att du spelar in nästan som om det vore direktsändning, (...)Om vi skulle ha tre kameror, du och jag här nu, så skulle
man se hur du såg ut just nu när jag säger detta, och inte ta en klippbild från
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något annat tillfälle, där du sitter och nickar åt något helt annat. Det skapar en
enorm närvarokänsla, att det är sant, det är riktigt, det är det här du hör på
(...)”.

Citatet ovan avslöjar att man vid redigering kan skapa illusioner, men den
teknik som MV säger sig ha uppfunnit för programkonceptets räkning i flera
program låter kameror följa de andra i ett samtal och det skapar känslan av
direktsändning, enligt MV. Det finns också utsagor av andra i detta material
från flera andra producenter som beskriver vikten av kamerateknik och betydelsen för redigeringsprocessen (t ex GO, exemplet vidvinkelkamera, GP
som ”regisserar” fotografen, samt OY, senare i detta kapitel). MV fortsätter:
”(...)Alltså samtalet kan följas så nära, så att du känner när du tittar på programmet, som att du nästan deltar i samtalet (...)Om vi hade haft en kamera,
då kanske den kameran var på fel person (...)(som) pratade, och då hade du
varit tvungen att klippa in det här pappret som ligger här eller någonting
annat för att ”gå över” på det sättet till nästa person”.
MV säger sig till 100 % ha utformat programmet själv, på denna fråga. På
frågan om vilken roll de närmaste cheferna spelade säger MV att denna var
”väldigt liten”. MV säger också: ”(...)Jag tror att jag nästan är unik på TV
där. Jag tror inte någon annan formulerar sina uppdrag i samma utsträckning
som jag gör (...) Det är ingen annan som har synpunkter under resans gång.
Men det har väl med den långa erfarenhet som jag har skaffat mig att göra.
Man litar på att det kommer ut någonting som är sändbart (...) jag har liksom
skaffat mig ett eget revir, där jag härskar själv.”
Vad gäller publikmätningars roll för det här programmet, ”Tidernas kvinnor”, säger MV:
”Jag vet inte hur många tittare det var (...)För mig personligen har det inte så
stor betydelse. Vad jag kan reta mig på är att mätningarna i allmänhet för
ledningen (...)under dom senare åren har vi fått en kommersiell syn på våra
program, fast vi inte är kommersiell TV (...)Vad jag har märkt nu under dom
senast 5-7 åren, det är att detta tänkande också smugit sig in i våra program,
i vårt s a s administrerande av vad vi ska göra och inte göra här. Det har
delvis med nya kanalers tillkomst att göra (...)Jag vet hur man skriver en säljande rubrik. Jag tror att jag t o m vet hur man gör ett säljande program, men
jag vill inte låta det vara det enda rättesnöret för varför vi gör program överhuvudtaget. Så att jag är nästan medvetet avogt inställd till tittarsiffror.”

Trots detta skulle alltså MV något år efter denna intervju övergå till att bli
frilans, och också vara delaktig i en längre serie av program som sändes i
kommersiell television, då i en annan roll än som seriens producent eller
motsvarande.
På frågan om ekonomiska faktorers roll för senaste programmet vid intervjutillfället 1996 (då nyligen sänt) svarar MV: ”Inte någon särskilt stor roll
eftersom det här är billigt som jag gör (...)därför att inspelningen sker under
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en enda dag (...)så länge ingen skriker att du har använt för mycket
så....’Hälsan tiger still’.”
MV hänvisar också till att hon hade en produktionsassistent, som gör efterkalkyler, och vet vad programmet kostade. MV tillägger däremot att hon
också gjort program, som kostat mer: ”(...)Jag var t ex i Somalia förra sommaren (...)en timme i Somalia eller en timme här (dvs i Sverige och i Stockholm, om man är lokaliserad där), så är det naturligtvis en skillnad, men på
något märkvärdigt sätt så har jag inte gjort dyra program. Det dyraste som
jag (...)har varit med om, det är (...)dom här nöjesprogrammen, 'Caramba'
(...)som var direktsända med artister och inspelade reportage och vacker
scenografi (...)Dom här 'Rikets affärer', som vi höll på med så oerhört länge.
Alltså researchen tog (...)ett halvår, det är bland det mesta jag har varit med
om.”
Utifrån MV’s givna exempel kan alltså samhällsprogram vara både dyra
och billiga, vilket inte nödvändigtvis är synligt för TV-tittare, men om den
ekonomiska rationaliteten driver iväg samhällsprogram mot billigare produktioner är det mycket troligt 1) att dessa ändrar karaktär, och 2) att det är
osynligt för de flesta oinitierade, TV-tittare och också t ex politiker. Inom
kommersiell TV finns t ex bara ett par undersökande magasin, TV4:s Kalla
Fakta, och program inom TV3, som skiftat titlar och hetat t ex Insider. Men,
som beskrivits i tidigare kapitel, i ett exempel från amerikansk televisionshistoria, så var t ex ”CBS: 60 minutes” under 1970-talet ett publikdragande
programkoncept, och därmed också en ekonomisk framgång.
På frågan om tekniska faktorers roll för programmet ”Tidernas kvinnor”
svarar MV:
”(...)Det är som A och O (...)när det gäller det tekniska (...) är att man är samspelt med sitt team (...)Jag har haft lyckan (...)att jag har jobbat med samma
fotograf sedan -87 (...)Om man förstår varandra, när man är ute på fältet, det
är väldigt viktigt (...) när det gäller inspelning(...)”.

Här kommer MV också in på redigeringens betydelse:
”(...)Sedan är ju redigeringen, det är ju där som aha-upplevelserna uppstår, att
”hjälp” kunde man visa det här, ”wow” vad var det som egentligen blev till?
Så att redigeringen, det kan vara fullständigt fantastiskt. Det kan man känna
att nu blir programmet till.”

Och MV förklarar redigeringens roll i att skapa emotionella kvalitéer hos de
egna programmen:
”(...)och vi sätter ihop dom här två gubbarna intill varandra, så uppstår
någonting som jag inte kunde drömma om, därför att i kontrast till det här, så
blir det här fruktansvärt starkt (...)Eller om man lägger på musik på någonting, så förvandlas hela scenen och får en helt annan känsla. Och man känner
att ”hjälp”, nu skapar vi det, som jag egentligen är ute efter, men som jag inte
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kunde fånga med bara bilden eller med bara ordet (...)Och där händer det ju
då (...) Redigeraren (...) har förstått vad jag vill. Gör inte som jag säger, utan
tolkar det jag säger och gör någonting som blir ännu bättre.”

MV beskriver alltså redigeringen som betydelsefull, med redigerarens
ganska dolda roll, som också väsentlig. Det är nu som programmet blir till.
Redigeraren i en roll som den som ger feedback är också av betydelse. Det är
också tydligt i citaten ovan att det finns betydelse av emotionella kvalitéer i
produktionen av samhällsprogram och journalistik, som ju ofta ses som den
faktabärande, informativa eller diskursiva delen av televisionen till skillnad
från, eller i kontrast till, mer ”emotionella” eller ”upplevelseinriktade” genrer, som drama, t ex ”ett starkt drama” eller ”en spännande thriller” eller
kanske t o m en riktigt ”tårdrypande” film, en ”snyftare” eller en ”gastkramande” thriller eller ”rysare”. Eller underhållning, där man kan locka en stor
publik med musik, artister, tävlingar, omröstningar, och ofta hänvisar i trailers o s v att man kan locka till skratt eller tårar inom dessa genrer.
På frågan om det fanns några andra faktorer som var avgörande för programmet ”Tidernas kvinnor” ovan som var avgörande för hur programmet
blev svarar MV:
”Ja, ett fundament tror jag för mig har varit att människor litar på mig, alltså
att dom tror att jag redigerar det här på ett sådant sätt så att dom känner igen
sig, att jag inte luras (...)så att dom kan vara uppriktiga och avspända, helt
enkelt (....) Alltså man balanserar ju på en gräns där, när man vill ha fram det
viktiga, men samtidigt måste man kunna se folk i ögonen nästa dag. Eller när
programmet är sänt.”

MV beskriver alltså utvecklingen av inte bara ett program utan egentligen 67 program med ett ”moderprogram”, som porträtterar kvinnor i olika generationer. MV säger sig ha ”uppfunnit” en teknik med tre kameror som nära
följer de medverkande i samtal, så att det ”nästan” ger illusionen av direktsändning. MV säger att produktionerna är billiga, att ledningsnivån spelar
liten roll, och att hon vanligen formulerar sina programidéer själv utan redaktion eller chefers inflytande. Få har sett hennes produktioner innan de
sänds, vilket MV ser som ett slags förtroendekapital, man litar på att MV
producerar sändbara program. Det är också förtroende som gör att medverkande vågar öppna sig och tala om relationer, vilket är en avgörande faktor
för programmens kvalitét. MV känner inte till publikmätningsreultat för de
egna produktionerna, men säger vid intervjutillfället 1996 att dessa verkar
betyda mer och mer för ledningen inom public service, och att denna förändring har skett de senaste 5-6 åren från 1996 räknat. Det är ”administrerandet”
som MV säger har förändrats om vad man ska göra och inte göra inom public service. MV tror att det har med den kommersiella kanalkonkurrensen att
göra. Trots denna hållning övergick MV något år senare till frilansverksam-
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het, där hon medverkade i längre programserier inom kommersiell television, dock inte i egenskap av producent.
MV beskriver också vikten av samarbetet mellan fotograf och redigerare,
och redigeringens roll. Det är då programmet ”blir till”, och det är då man
kan experimentera eller manipulera med materialet, lägga till musik, klippa
ihop scener, för att skapa eller förhöja t ex emotionella kvalitéer, eller förverkliga intentioner som MV har med sitt program, t ex ”nu skapar vi det
som jag egentligen är ute efter.”
På frågan om det bästa programmet som MV vill ge som ett exempel svarar MV på följande sätt:
”(...)ett program som människor förknippar med mig, därför att det blev
(...)så berörande på olika sätt, och som berörde mig i djupet, (...) jag har fått
enormt mycket insikter och kunskaper från dom som programmet handlade
om, som jag sedan har haft enorm användning för i framtiden. Programmet
hette 'Sorgen och glädjen i Kista', och handlade om den svåra bussolyckan i
Norge, när 12 barn och 4 vuxna omkom (...)Jag blev intresserad av den här
prästen ute i Kista (...)och jag höll på med en porträttserie då, och tänkte att
jag skulle vilja göra ett porträtt på honom (...)Det blev alltså, ja, en resa i
sorg, alltså mötet med människor som hade drabbats av detta, det var oerhört
gripande alltså. Det ställdes frågor till mig, om varför jag vill komma hit, vad
är journalistik, vad vill du, hur kan du förstå, existentiella frågor om himmel
och död och helvete, och, alltså, jag utmanades på alla plan (...)Det var också
mötet med en kyrka mitt i en förort, där kyrkan plötsligt spelade en viktig roll
(...)Det visade sig att det här blev ju inte alls ett program om prästen bara,
utan det blev ett program som handlade om dom sörjande i väldigt hög grad,
(...)och detta att möta människor och försöka förklara att jag trodde att om
man delar med sig av sin egen erfarenhet så får man en insikt och dels så
känner andra människor igen sig (...)Jag tror aldrig i livet att jag har fått så
mycket brev, telefonsamtal och att det har skrivits så mycket om något program som det. Det sändes -88 (...)Det kom också att bli en bok
(...)Kyrkoherden och jag skrev (...)'En bro över mörka vatten' (...).”

Denna bok handlade alltså om sorg och sorgebearbetning, och detta program
och denna bok, kommer också att bli ett exempel i kapitel 14, eftersom det
också är ett exempel på ett program som MV vill ge som ett exempel på ett
program som orsakat förändring. Det var inte alla som ville medverka i programmet bland de anhöriga till de omkomna i denna svåra bussolycka, och
MV ger också följande reflektion: ”(...)dom som ställde upp (...)hade ett
starkt behov av att berätta hur dom kände sig, alltså, det var deras uttryckssätt (...)Det var sex föräldrar som medverkade. Dom som inte gjorde det, tror
jag är ledsna idag (...)därför att vad som hände efter programmet var ju att
dom som blev igenkända (...)fick ju så oerhört mycket. Dom fick kärlek,
omfamningar, blommor, och dom andra var ju anonyma. Alltså, fick gå och
gömma sig i sin sorg (...).”
MV får en följdfråga om ett annat program, som också tog upp samma
bussolycka, men i ett annat perspektiv i serien ”Dagar som skakade Sve562

rige”, sänd i TV3 under 1990-talets första år: ”Ja, jag var inblandad i det
också, dom ringde till mig (...)Det var ett kallt program (...)Nu var också
själva dekoren och allt detta. Det såg ut som en tunnelbanenedgång (...)Det
tror jag att många journalister känner så, att man är rädd för just det här
(...)Man är rädd för att bli berörd (…) Man tar det som är påtagligt och lättförklarligt, och att man går in i journalistrollen och förklär sig till professionell journalist för att inte beröras (...)att det är en roll som man använder som ett pansar mot att bli indragen (...).”
Alltså, MV beskriver programmet ”Sorgen och glädjen i Kista” som en
lärorik yrkeserfarenhet, nästan som en ”kurs” i människors villkor under
speciella förhållanden, men har ändå svårt att distansera sin person från sitt
egen journalistroll. Detta program, som nästan beskrivs som terapeutiskt för
de medverkande, hade också en ”läkande” roll i förhållande till en TVpublik, som kunde känna igen sig, därav det stora antalet brev och reaktioner, även tidningsartiklar får man förmoda, även om MV inte räknar upp det
direkta, räknade antalet, som LU tidigare gjorde i exemplet statsministermord. De som inte medverkade däremot, fick ”gå och gömma sig i sin sorg”,
och vara anonyma. Här kan man nästan tala om journalisten i en roll som
”själasörjare”, åtminstone är inställningen i samband med detta program
liknande. MV skriver t o m en bok tillsammans med prästen, som ursprungligen var tänkt som en huvudperson i en ”porträttserie”. MV anser emellertid
att man som journalist måste ta utmaningen och utsätta sig för de frågor och
nya insikter som produktionen av ett sådant program kan innebära, och hänvisar till att ett vanligt sätt att ”slippa bli berörd” är att ”gömma sig bakom
sin journalistroll”. (Åtminstone) ett annat program gjordes kring samma
bussolycka med annan journalistisk ansats, den undersökande journalistiken
med research. Exemplet med bussolyckan i Kista ovan pekar emellertid på
att man kan göra program om samma händelse men med olika journalistiska
utgångspunkter, och också att en händelse om ”ett barns död” kan beskrivas
olika med utgång från den journalistiska metod man valt. MV's ”personliga”
uttryckssätt, eller egna journalistiska stil, var inte ett hinder, medan t ex JQ i
exemplet parlament i Kurdistan trodde att hon inte fick göra programmet
p g a att hon hade ett ”personligt uttryckssätt” och förväntades fortsätta så.
MV säger vidare, bl a om sin långa erfarenhet inom Sveriges Television
som undersökande journalist att :
”(...)om jag då gjorde en resa i det yttre, så är det väl nu en resa i det inre som
intresserar mig mer egentligen. Hurdana människor är och varför gör vi som
vi gör och så. Och det blev en mättnad, det där 'Rikets affärer' som vi talar
om . Jag kände (...) inte en ekonomisk brottslighet till, inte en banal skurk till
(...)”.

MV har emellertid själv vid tiden för första intervjun 1996 gjort program om
personer misstänka för delaktighet i våldsbrottslighet:
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”(...)Det näst senaste programmet som jag gjorde (...)handlar just om Stureplan (...) En kille som varit lite värstingkandidat i Stockholms centrum och
som (...)har blivit adopterad av en 'farsa på sta'n' (...)och så händer det här
liksom (dvs massaker vid Stureplan i Stockholm 1994, min anm) (...)och förstör alltihop. Att han var ju med. Det var ju hans bil dom körde (...)Nu ska
jag göra precis samma sak med Åsele (polishämtning av flyktingar, min anm)
(...)Stureplan gjorde jag ett år efter, ganska exakt. Det är när nyheterna har
ebbat ut omkring det (...) om man då kommer i andra vändan, så kommer
man att se någonting helt annat (...)Jag menar, det blir ju en schablonbild i
media, och sedan är det något annat som gäller”

Svaret ovan kan jämföras med JQ's (exemplet flyktingförläggning), där hon
sade sig medvetet också vilja presentera en motbild till nyhetsjournalistik
och uppmärksamhet kring rasistiska och främlingsfientliga grupper. Det kan
jämföras med GO's motivering (exemplet mordoffers anhörig), att låta en
anhörig ”komma till tals” som motvikt till uppseendeväckande intervjuer
med personer som begått våldsbrott. MV beskriver explicit att hon är med i
”andra vågen” av uppmärksamhet kring en händelse:
”(...)Jag var också (...)i Somalia, då råkade en svensk tjej bli kidnappad
(...)och då var det samma sak med det (...)och det var också i andra vågen
(...)hon hade mött nyhetsjournalister (...)det är gemensamt för väldigt många
av dom jag träffar. Dom litar inte på media, dom betror inte journalister
(...)när dom berättar känns det befogat. Mycket konstiga saker som jag hör
om journalister, alltså att man ger sig ut för att vara något annat (...)eller använder metoder som jag tycker är väldigt tveksamma.”

På frågan om MV kan beskriva en programidé, som hon har haft, som inte
blivit genomförd, tar hon följande exempel:
”(...)Härom året så (...)ville jag åka till Saudi-Arabien under GULF-kriget
och (jag) ville följa det här svenska fältsjukhuset (...)Så började jag filma förberedelserna här på (...)FN-skolan (...)och intervjua alla (...) och hade fått utbildning (...)Jag fick inte visum till Saudi-Arabien (...)Det var det här med
kvinnor. Alltså slöjor och långa kjolar. Dom hade redan släppt in en kvot av
CNN och ytterligare någon tjej (...) men kvinnor skulle inte jobba på det där
sättet, men det sa dom ju inte till mig, utan det var andra skäl, och det var ett
papper till och det var si och så (…) hade jag varit en kille, så hade det säkert
gått bra ändå (...).”

MV nämner emellertid att en kvinnlig journalist från Sveriges Television
hade varit där, och som rapporterat för nyheterna:
”(...)Jag kom ju lite efter nyheterna. Jag var inte en sådan där hemmarapporterare som skulle göra en 'stand up' i öknen och säga 'Idag har si och så
många pansarvagnar...', utan jag var ju intresserad av det svenska fältsjukhusets människor, och det prioriterades ju inte, utan det var ju alltså riktiga
krigskorrespondenter, som kunde tala om hur bra det hade gått i kriget.”
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Här har MV alltså besvarat frågan om vilken eller vilka faktorer som betydde mest för att idén inte blev genomförd, avslag på ansökan för resa till
Saudi-Arabien, särskild kvot för kvinnliga journalister från Väst. Det faktum
att MV inte var nyhetsjournalist eller krigskorrespondent. På frågan om MV
kan nämna några särskilda villkor eller omständigheter som hänger samman
med produktion av den typ av program som MV gör, svarar MV:
”(...)Nej, det tycker jag inte (...)Det som gläder mig det är att faktiskt Sveriges Television, och vi som jobbar med ett sådant här projekt, nu som i Åsele
(...)vi åtnjuter respekt när vi kommer (...)dom öppnar sina dörrar för oss
(...)Det är det värdet man har från Sveriges Television (...)ett gott rykte, helt
enkelt. Och eventuellt det man har gjort, man har sett hur det har blivit behandlat.”

Detta kan jämföras med HR's liknande reflektion över hur fångarna i fängelsereportaget ”öppnade” sig, vilket han trodde berodde på att hans tidigare
program blivit sedda av dessa fångar och att de kände igen honom (kapitel
13). Det kan också jämföras med GP' svar tidigare, om hur dörrar öppnas,
och hur en positionering inom Sveriges Television gav möjlighet till information (kapitel 12).
Sammanfattningsvis, vid tiden för första intervjun 1996 har MV varit
verksam sedan 1970-talet som fast anställd på Sveriges Television, och producerade våren 1996 huvudsakligen egna dokumentärer eller reportageprogram med stor självständighet. Hon formulerade sina egna idéer utan redaktionellt stöd eller chefsinflytande i denna process. MV beskriver utvecklingen av ett programkoncept i 6-7 program med ett ”moderprogram”, som
huvudsakligen porträtterade kvinnor i med en viss bakgrund och, sedan, i
olika generationer, i samtal med en kamerateknik ad hoc med tre kameror
som ger illusionen av direktsändning. MV beskriver också vikten av redigeringsprocessen, och också redigerarens dolda roll, det är nu man kan få ”ahaupplevelser”, skapa illusioner som ger programmet emotionella kvalitéer
med musik och klippteknik, och det är nu man kan förverkliga intentioner
man inte lyckats fånga med bara bilden eller ordet. Det är nu programmet
blir till, enligt MV.
En produktion som MV vill se som avgörande, och också den bästa, är ett
program kring sorg efter en svår bussolycka 1988, som också resulterade i en
bok, skriven tillsammans med en kyrkoherde, som MV ursprungligen tänkt
på som huvudperson i ett ”porträttprogram”. Här måste MV förklara sitt
intresse som journalist i förhållande till anhöriga och medverkande i sorg.
MV engagerades personligen och beskriver sig själv som en producent eller
journalist som deltar i ”andra vågen” av uppmärksamhet kring en händelse,
efter att nyhetsjournalister och/eller krigskorrespondenter varit där. Då har
MV mött människor som blivit skeptiska mot journalister, men beskriver sig
själv som en journalist som har förtroende, både i egenskap av att ha gjort
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produktioner välkända för en allmänhet och det ”kapital” av förtroende det
innebär att vara en journalist från Sveriges Television, och därmed kunna
åtnjuta respekt, man ”öppnar sina dörrar för oss”. Förtroendet innebär också
att medverkande i program törs öppna sig och tala om relationer, MV ”redigerar” på ett sätt så att människor känner igen sig. Människor som inte velat
medverka får däremot ”gå och gömma sig i sin sorg”.
MV anser att journalistrollen kan vara ett pansar, som många journalister
gömmer sig bakom, och att det påverkar programkvalitét. Ett programprojekt
som MV inte kunde genomföra berodde på att hon inte fick visum till SaudiArabien i samband med att hon ville följa människor på ett fältsjukhus under
och efter GULF-kriget. Anledningen tror hon var, dels att hon var kvinnlig
journalist, dels att hon inte var nyhetsjournalist eller krigskorrespondent. Det
faktum att MV ville göra en reportagedokumentär i egenskap av ”andra vågen”-journalist låg henne alltså i fatet. Det finns en direkt parallell i JQ's
exempel parlament i Kurdistan, men då var det alltså den närmaste chefsnivån som var ansvarig för ett avslag, medan MV's exempel fältsjukhus ”censurerades” av omständigheter utanför Sveriges Television. Det finns också
liknande omständigheter med HR's avböjda Jugoslavienreportage, reportage
i ett krigsdrabbat område som inte är direkt en lägesrapport i nyhetsavseende.
MV beskriver sig inte som undersökande journalist, utan uttalar sig snarare kritiskt om denna, och säger sig vilja beskriva sin verksamhet som ”en
resa i det inre” med en nyfikenhet på hur människor är och varför de gör som
de gör, vilket också fick henne att göra ett program om en deltagare vid en
massaker i centrala Stockholm, alltså med våldsbrott som tema. Denna ”resa
i det inre” avbröts inte helt när MV övergick i frilansverksamhet, med andra
uppdrag, huvudsakligen åt kommersiell television, då hon gjort dokumentärer också som frilans. Men man kan säga att MV i ett kontrafaktiskt resonemang är i ”konkurrens med sig själv” i samband med övergången till frilansverksamhet. Istället för att leverera program från Sveriges Television som är
dokumentärer utifrån perspektivet ”resa i det inre” så har MV haft långa
uppdrag som programledare inom ramen för ett nyhetsmagasin inom kommersiell television, en verksamhet som hon anser påminner om den verksamhet som hon hade i en liknande roll inom Sveriges Television under monopoltiden.
Om exempel finns tidigare på den undersökande journalistiken i en roll
som ”alternativ brottsutredning” (t ex GP exemplet kommunalt bolag, LU
exemplet statsministermord) så tillkommer här ”alternativ haveriutredning”,
där exemplet dock inte är MV's utan ett annat program kring samma ämne,
en svår bussolycka 1988, med många omkomna, som sändes i TV 3, och
som MV beskriver i en kontrast till sitt eget program, ”Sorgen och glädjen i
Kista”. Detta program fungerade enligt MV ”terapeutiskt” för tittare och
också för medverkande, enligt MV, alltså program som skulle kunna kallas
för själavård representerande eller ställföreträdande för psykiatri, kristerapi
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eller kyrka. MV skrev också en bok tillsammans med prästen som tjänstgjorde i den olycksdrabbade församlingen i samband med olyckan.

DEL II. PROGRAMVERKSAMHETEN KOMMERSIELL TELEVISION
MV övergick i frilansverksamhet efter första intervjun 1996, men hade redan
vid tiden för denna intervju fått förfrågningar upprepade gånger om uppdrag
från olika håll utanför Sveriges Television. MV säger 1996: ”(...)Jag har
varit här så länge, så att jag inte syns, jag är som en gammal möbel här
(skratt), där man sätter sig så många gånger, så att man inte lägger märke till
vad det är (...).” MV berättar också om ett program som man önskade från
ledningens håll, dvs ett ”beordrat” program, även om hon tidigare understrukit vikten av att formulera sina uppdrag själv:
”(...) Just när Estonia hade sjunkit på natten, så ringde faktiskt mina chefer:
(...) ”Hela denna dag kommer att vara full av nyhetssändningar, och vi skulle
vilja ha något mera eftertänksamt, och det är bara du som kan göra
det”(...)och (...)jag (...)tänkte: Vilka kloka människor känner jag, och kom att
tänka på Peter Öhrn och (...)Ingemar Ström, och (...)Johan Cullberg (då Röda
Korsets ordförande, en präst respektive en psykiatriker, min anm), och några
föräldrar från Kista (...)och det blev ett samtal om sorg egentligen, och
(...)erfarenheten av Kista kunde jag s a s använda som utgångspunkt (...)”

MV uttryckte redan vid tiden för första intervjun funderingar på att sluta sin
fasta anställning på SVT. På en fråga om hon funderat på att skaffa ett eget
produktionsbolag blir svaret: ”Dom senaste veckorna. Aldrig tidigare, men
dom senaste veckorna.”
MV berättar om upprepade erbjudanden från kommersiell television (vilket däremot inte betyder att andra producenter i detta material inte blivit
tillfrågade): ”(...) WX (en f d hög chef på TV 4, min anm) ville att jag skulle
gå till 4:an när dom startade (...)och jag har sagt ”nej” flera gånger också, när
dom startade morgonnyheterna (…) Sedan har jag nyligen ett förslag att jag
skulle få tre gånger så mycket lön från 3:an, och ingå i deras, vad ska vi kalla
det för, ledning, och vara konsult och kvalitetshöjare (...)Jag har faktiskt haft
ganska många erbjudanden (...) och här sitter jag och håller på mig, och ingen ser mig, gamla möbeln som står i hörnet (skratt).”
MV säger också vid tiden för första intervjun:
”Jag har faktiskt varit uppe och talat med Sam Nilsson, och han säger då att
om du slutar, så vill vi i alla fall ha dina tjänster här (...)(att) du i alla fall gör
program för oss, för vi vill ha det som du står för (...) jag känner ibland att
jag är mera public service än själva företaget. Det är det som är så pinsamt
på något sätt (...) Jag känner att företaget skenar iväg. Det är som socialde-
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mokraterna. Det finns liksom förnyare, som skenar iväg ut i marknaden och
sjunker i marknadsträsket. Det finns det här också, man ska härma dom
kommersiella kanalerna. Och sedan finns det dom konservativa, som säger att
vi gör som vi alltid har gjort (...)Vad är förnyelsen i vårt företag? Det vete
fåglarna. Det får man hitta på själv, ja.”

MV har vid intervjutillfället i februari 1996 funderingar på att sluta, och har
tagit emot åtskilliga erbjudanden från kommersiella kanaler, TV 4 vid flera
tillfällen och TV 3. MV har också fått ”specialuppdrag” som har sin grund i
den ”track record” hon skaffat sig genom sin erfarenhet.. Dvs det finns behov av en viss erfarenhet (exemplet bussolycka) för ett visst uppdrag (exemplet färjekatastrof). MV känner sig emellertid mera ”public service än
själva företaget” MV är missnöjd över att man inom SVT låter sig påverkas
av den kommersiella konkurrensen, redan 1996. MV beskriver sig som
osedd i företaget, t o m som en ”gammal möbel”. Hon beskriver Sveriges
Television som delat ”som socialdemokratin” i ”förnyare” som skenar iväg
med marknadskrafterna, och ”konservativa”, som vill följa gammal public
service-tradition, och ställer frågan: Var finns förnyelsen i vårt företag? Som
hon besvarar själv: Det får man hitta på själv.
Vid det andra intervjutillfället drygt 4 ½ år senare får MV frågor om vad
hon gjort i egenskap av frilans, och hon har då haft ett längre programledaruppdrag för TV 4:s morgonnyheter. På en följdfråga om hon tror att hon
skulle ha haft samma möjligheter till variation (av arbetsuppgifter) inom
Sveriges Television svarar MV: ”Nej (...)Det var ingen som frågade mig
(...)Du ska inte tro att du är någonting, fanns det där (skratt). Det låter väldigt
konstigt, men det var ingen som frågade.”
MV hade en övergång där hon producerade åt Sveriges Television som
frilans inledningsvis, men år 2000 säger hon följande om den egna dokumentärverksamheten på en fråga:
”I: Om du nu vill göra (...)en speciell dokumentär, skulle du kunna tänka dig
då att gå till olika uppdragsgivare och försöka sälja in den då?
MV: ”Jag tror att det skulle vara jättesvårt att få igenom någonting sån't
där för mig nu på Sveriges Television (...)Dom har så många medarbetare
som är fast anställda, och som måste göra någonting först. Alltså, deras kvot,
att köpa saker utifrån är väldigt liten, medan den fasta medarbetarstaben på
fyran är mycket, mycket mindre, och bygger på att dom ska ha människor
runt omkring i olika produktionsbolag (...)Dom är väldigt rädda på fyran, att
få en för stor byråkrati (...).”
Citatet ovan antyder att den typ av dokumentärer som MV har producerat
inte har Sveriges Television som en självklar första kund. Sveriges Television hade, och hade haft sedan en längre tid tillbaka, ett ”sändningsfönster”
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för de s k ”oberoende” eller ”fria” filmarna vad gäller dokumentär, och en
person var avdelad (åtminstone vid intervjuerna 1996 och 1999) att hantera
kontakterna med dessa och deras filmer på dokumentärfilmredaktionen. Citatet ovan antyder att MV:s produktioner som frilans skulle hamna inom
ramen för denna kvot. Vad gällde de journalistiska redaktionerna så hade
man inom SVT de fast anställda, som måste göra program i första hand, dvs
MV's tidigare arbetskamrater, kanske på samma avdelning, och dessa var
alltså i den meningen numera konkurrenter. Det är således, enligt MV's svar,
organisatoriska och konkurrensmässiga förhållanden vad gäller olika anställningsformer som ligger till grund för att MV inte självklart kan producera en
dokumentärfilm som hon själv skulle vilja göra. En annan omständighet är
bristen på sändningsmöjligheter i kommersiell television i drift mot ett alltmer underhållningsbaserat utbud med billiga inköp från andra länder, främst
USA, där svenskproducerade dokumentärer ”censureras” med en rationalitet
som är ekonomisk och har med finansiering att göra. Det finns t o m två
kanaler, enligt MV, som det inte är någon idé att tillfråga, TV 3 och TV 5,
därför att man har en annan underhållningsbaserad profil. TV 4 har däremot
både undersökande journalistik och ”fragmentarisk” dokumentärverksamhet.
MV blev aldrig tillfrågad om hon ville göra något annat när hon var kvar på
Sveriges Television än att producera de egna dokumentärerna. Nu är Sveriges Television inte längre kund för hennes dokumentärer, trots att dåvarande
TV-chefen Sam Nilsson sade att man skulle vilja ha hennes tjänster också i
fortsättningen. Han var dock inte kvar några år senare. Möjligheterna för
samma sorts dokumentärer inom kommersiell TV har krympt till att gälla
egentligen bara en enda kanal, TV 4. MV har emellertid producerat egna
dokumentärer också som frilans.
MV berättar inledningsvis om hur hon övergick till frilansverksamhet i
den senare intervjun år 2000:
”Jag hade redan idéer, som jag ville förverkliga och jag hade faktiskt redan
förverkligat dessa idéer på Sveriges Television (...) två entimmeslånga dokumentärer, som hängde samman, dom var på samma tema (...) med teknik
och fotograf från Sveriges Television (...) dom här dokumentärerna handlade
ju om vuxenadopterade (dvs adopterade som barn, men vuxna, min anm) (...)
hur dom idag, när dom själva blivit föräldrar upplevde sin egen situation,
tänkte på den kultur dom hade hamnat i, hur dom tänkte på det land dom
kommer ifrån (...)Det speglade också samhällssynen, som hade förändrats
(...)Det var svårare att vara avvikande i Sverige idag, än det var när dom var
unga (...) och detta trots att det fanns så många andra invandrare, som har
kommit hit (...)Det var en frågeställning.” Båda dessa dokumentärer producerades åt Sveriges Television.

MV hade också producerat andra dokumentärer:
”(...)för Läkarmissionen har jag gjort (två) entimmesdokumentärer (...) en av
dem sände Sveriges Television (...) Den handlade om (en) (...)alfabetiserings-
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kampanj. Jag var i Honduras och Guatemala och skildrade alfabetisering
bland indianer (...) men då råkade jag hamna mitt i orkanen Mitch, och det
var det som blev upprinnelsen till att det blev s a s en aktuell dokumentär
(...)Det var det som Sveriges Television köpte, och det var också så som jag
tidigare har arbetat (...)Sveriges Television fick i det här fallet en kassett
(med) ett färdigt program (...).”

Läkarmissionen hade sponsrat MV och fotografens resa, en fotograf från
Sveriges Television, som tagit tjänstledigt för uppdraget. MV hade också
gjort andra saker i egenskap av frilans, hållit föredrag, varit skrivande journalist, innehaft en gästprofessur med journalistisk anknytning och undervisat
blivande journalister m m. MV säger också själv vad gäller beslutet att
övergå till frilansverksamhet:
” (...)Det var efter ohygglig vånda, som jag beslöt att ta det här steget. Sedan
när jag väl hade gjort det, så var det en enorm lättnad, och jag har inte ångrat
en dag, inte en timme, inte en sekund av det fria liv som öppnade sig. Det har
heller inte saknats arbetsuppgifter utan tvärtom så har jag jobbat mycket och
haft möjligheter att alldeles på egen hand avgöra vad jag skulle syssla med.”

Vad gäller uppdrag som skrivande journalist säger MV: ”(...)Utmanande just
nu det är att återgå till skrivandet som ju på sätt och vis har legat i träda. När
man jobbar på TV så skriver man texter för att tala, för att 'speaka'. Det är en
helt annan genre än skriven text i en tidning (...)”.
Vad gäller skrivandet säger MV också:
”(...)Jag har skrivit nu om privatskolor kontra kommunala skolor och privatiseringen av offentlig sektor. Jag känner att här kommer jag mitt i en politisk
diskussion och det nya för mig här just nu det är att själv ta ställning. Tidigare, så när man göra dokumentärer, om man jobbar på XX eller YY (nyhetsmagasin i public service respektive TV4) så att säga letar man reda på
människor som säger det man tycker ska bli sagt eftersom man naturligtvis
alltid har en uppfattning, men här får jag säga det själv (skratt)(...)I den mån
som människor har förtroende för mig, så tror jag att det finns en tilltro till att
jag kan ändra på förhållanden (...) Under långa perioder så har jag ju fått
vara en sån här allmänhetens ombudsman (...)”.

För att återgå till tiden i samband med övergången till frilansverksamhet, så
hade MV ett programledaruppdrag i ett morgonprogram i TV 4, ett krävande
uppdrag som inte innebar uppgifter som producent, men 3 ½ timmars direktsändning vid varje tillfälle. Där var alltså MV:s erfarenheter i sin ”track record” som programledare under långa perioder på Sveriges Television en
erfarenhet som man särskilt efterfrågade. MV fick frågan år 2000 i egenskap
av programledare den första tiden som frilans:
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”I: (...) Hade du stor makt att bestämma över inslag och så, eller var det helt
och hållet producentens eller redaktionens sak. Vad vill du säga om din möjlighet att utforma programmet?
MV: Jag tycker att man har stor möjlighet att få igenom olika inslag, men
om man betänker att det är tre och en halv timmes direktsändning varje morgon, så står det inte i någon levande själs makt att s a s tänka ut exakt hur det
programmet ska utformas varje dag (...)”
MV säger vidare att det hon varit oroad för var att hamna: ”(...) i händerna
på researchers, som inte hade tagit reda på det som jag tyckte skulle tas reda
på. Men det där var också en motsatt erfarenhet (...) otroligt duktiga medarbetare, en sju-åtta stycken (...) som var ömsom reportrar och ömsom researchers (...).”
MV beskriver också en skillnad i att ta kommunikationsteknologi i anspråk när hon började som frilans med uppdrag åt TV 4:
”(...) mitt tjänsterum på Sveriges Television (...) var pepprat med pärmar och
anteckningar och kollegieblock o s v. Här (på TV 4, min anm) kom man på
morgonen och loggade in sig i en dator och hämtade information hitan och
ditan, och man lämnade ett tomt skrivbord när man gick.”

En annan skillnad mellan organisationerna var en skillnad i attityd enligt
MV:
”(...) man uppskattade min erfarenhet (...) på Sveriges Television då skulle
man ha sagt: 'Ska du nu ha resurser igen, och nu är det vår tur, och du ska inte
ta sändningstid i anspråk, det ska vi göra nu, det ska vara rättvist' och så.
Alltså det som var nackdel blev en fördel, när jag kom till TV 4.”

MV tycker också att programmet påminde om ett program som hon varit
programledare för på Sveriges Television:
”(...) på sätt och vis samma sorts blandning som nu finns i YY (TV 4:s program, min anm) fanns i XX (Sveriges Televisions program långt tidigare),
fast det var mycket längre inslag. Alltså vi kunde ha reportage på 20 minuter
(...) vilket är långt idag (...) Det var ett annat tempo, men innehållsligt tycker
jag att det har likheter. Väldigt mycket inrikespolitik var det ju. Jag tyckte att
Olof Palme var hos oss hela tiden (...) och utrikespolitik också, men en sådan
blandning (...) som är i morgonprogrammen nu (...) var det.”

”Magasinet” å sin sida, var ett magasin vid sidan av nyheterna:
”(...)det var knutet till 'Rapport' kan man säga. Där fanns det ju en policy,
men också där upplevde jag att den hade vi själva satt samman. Jag tycker
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inte att jag har varit i händerna på någon som har sagt att så här ska vi göra
(...) (eller) inte göra.”

Och vidare säger MV om detta program: ”(...)'Magasinet', till skillnad från
'Rapport', hade ju en mycket bredare repertoar. Där var ju mycket mera kultur (...) Det handlade om filmer, böcker (...)författarporträtt, som jag gjorde
ganska många och sådant fanns ju inte i 'Rapport' i någon vidare mening
(...)”.
Erfarenheten som programledare och -medarbetare från ett program i Sveriges Television, som var en ”avläggare” eller ”fördjupning” av det stora
nyhetsprogrammet ”Rapport” under tvåkanalsmonopolet på Sveriges Television påminde alltså om den kommersiella kanalens morgonnyheter under
sent 1990-tal. Där hade man satt ihop programkonceptet eller t o m programmets ”policy” själva, enligt MV, på tvåkanalstiden under Sveriges televisions monopol-era.
Under senare delen av år 2000 säger också MV följande vid andra intervjutillfället:
(...)Jag träffade häromdagen en medarbetare på 'Aktuellt', som ju kände det
väldigt problematiskt efter att bli sammanslagna med 'Rapport', som dom ju
alltid har tävlat med, alltså interna (...)lojalitetskonflikter (...) Du lämnar ditt
inslag till en centralredaktion, sedan vet du inte var det tar vägen. Det kan
dyka upp 10 minuter långt eller 1 ½ minut långt i A24 o s v. Alltså det är en
rationalisering, som gör att du förlorar (...)bestämmandet över dina egna verk
(...) Om det är någonting (som) jag har lärt mig som journalist, så är det att
om man lämnar en artikel, om det är på en centralredaktion, så ska man stå
över redigerarens axel och se vilken rubrik han eller hon gör, så att man känner igen sig dagen efter (...) Det är ju alltid reportrar som får stå för hur det
blir till sist (...) Det finns en annan fara med det också. Det är det förtroende
som du har som journalist (...) Om en människa (...) säger: 'Jag ställer upp
bara för dig' (...) då plötsligt så kan någon annan, som gör ett program,
knycka en bit av det där, och klippa in det i sitt program, eller att det dyker
upp ömsom i 'Aktuellt' ömsom i 'Rapport' och kanske illustrerar någonting
helt annat.”

MV beskriver alltså en rationaliseringsprocess, två sammanslagna redaktioner, sedan 1987 representerande TV 2 (Rapport) och Kanal 1 (Aktuellt)
med en centralredaktion, där journalister och reportrar har förlorat kontrollen
över sina egna texter och bilder, och ”(....) det åker in i någon jättekvarn,
någon kökkenmödding, och det blir en bit här och en bit där.”
Detta illustrerar en rationaliseringsprocess där det illusoriska, som beskrivits genom redigering och val av vinklar, blir ännu mer illusoriskt i riktning
mot televisionen som en jättelik hårddisk (”jättekvarn”) och med digitala
bandmaskiner, där digitala redigeringsprocesser öppnar möjligheter för fler
val av alternativ än den linjära, analoga tekniken medger. Man kan betänka
möjligheten av att olika reportrars och journalisters texter matas in i samma
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dataoperativa system, som hanteras av medarbetare och redaktionella nyckelpersoner och/eller redigerare. Visst verkar risken finnas att passande texter
och bildsekvenser används på ett för tillfället funktionellt sätt i ett annat
sammanhang än vad det ursprungligen producerades för. Först 1996 upphörde den interna kanalkonkurrensen formellt sett inom Sveriges Television,
men sammanslagning av redaktionerna tillsammans med ny digital teknik
gör möjligheterna fler, men också riskerna. Just riskerna har MV beskrivit
ovan.
Sammanfattningsvis för intervjupersonen MV, vid det andra intervjutillfället 2000 hade MV varit frilans i ett par år, och kunde jämföra sina erfarenheter, som fast anställd inom public service i ett par decennier, också
under tvåkanalsmonopolet, och som frilans med uppdragsgivare huvudsakligen inom kommersiell television. Under denna tid har MV producerat ett par
dokumentärer åt Sveriges Television under frilansverksamhetens inledning,
men anser att det antagligen är svårt att sälja in en idé där, eftersom man har
en fast medarbetarstab, som i första hand måste sysselsättas. MV kan välja
mellan uppdrag, och har också haft längre programledaruppdrag åt kommersiell TV, och uppdrag som därmed liknar dem som hon hade under monopoltiden på Sveriges Television i ett liknande program, som enligt MV hade en
liknande ”blandning”. MV har också haft andra uppdrag, som skrivande
journalist och i samband med undervisning av blivande journalister, men
hennes förre mångårige arbetsgivare, Sveriges Television, har knappast varit
hennes första självklara uppdragsgivare, trots dåvarande TV-chefens muntliga försäkring om att hennes tjänster skulle fortsätta att behövas på Sveriges
Television. Han var emellertid inte kvar som TV-chef några år senare. MV
frågar 1996: Var finns förnyelsen i vårt företag?, och anser att man redan då
under ett par år sökt anpassa sig administrativt efter den kommersiella konkurrensen i vad man ska göra och inte göra, och hävdar att det inom företaget finns ”förnyare” och ”konservativa”, men att ”förnyarna” ”skenar iväg
med marknadskrafterna”. Den kommersiella konkurrensens betydelse och
rationaliseringsdrift är två nyckelord av kritik eller reflektion, och MV hänvisar till sig själv 1996 som ”mera public service än själva företaget”. MV
har trots detta arbetat mer åt kommersiell TV under frilanstiden efter den
fasta anställningen på Sveriges Television. Det fanns däremot frihet att välja
andra uppdrag, t ex att skriva för någon tidning, hålla föredrag, vara programledare, arbeta med undervisning. I kommande stycke ska producenter
som NX och PZ också visa att den ämnesinriktade producenten kan välja
uppdrag som ligger inom ämnet men utanför televisionen (ekonomisk journalistik och makt för NX, juridik och polisiär inriktning för PZ).
Bristen på journalistiska redaktioner, och sändningsmöjligheter på kommersiella kanaler är emellertid ett problem, inte bara för MV, för en egen
kontinuerlig dokumentärfilmsproduktion, då dessa ”censureras” av faktorer
som har med intern organisation eller ekonomisk rationalitet att göra. För
public service en egen fast anställd medarbetarstab som måste sysselsättas i
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första hand och ett ”sändningsfönster” för utifrån producerade filmer eller
program, där frilansproducenterna konkurrerar om utrymmet. Inom kommersiell television är svenskproducerade dokumentärer med lång produktionstid
för dyra att köpa. Dessutom konkurrerar svensk dokumentär med utländska
dokumentärer, huvudsakligen från det anglosachsiska språkområdet i Västvärlden. Även vad gäller reporteruppdrag är antalet redaktioner, produktionsbolag, program begränsat av liknande skäl. Det finns fler journalistiska
medarbetare från Sveriges Television som har tagit steget över till frilansverksamhet och som möter samma dilemma med ett begränsat antal möjligheter, men där också friheten är större att välja eller driva andra sorters uppdrag.
NX var producent och programledare för sitt eget intervjuprogram, och
hade utformat, inte bara sitt eget programs koncept i samarbete med kanalens ledning i diskussioner genom redaktionell förhandling mellan i huvudsak VD och NX själv, utan han hade också varit delaktig i att starta den nya
kanalen under sent 1990-tal, dvs den kanal som hans program sändes i (start
1 oktober 1997, NX’s uppgift). NX hade sänt sitt program sedan starten, och
hade vid intervjun 4/3 1999 gjort c:a 50-60 program i serien enligt egen uppgift. Han beskriver sitt program på följande sätt:
”(...) mitt program är tredelat, först har jag en intervju med huvudgästen (intervjupersonen, min anm), ungefär 25 minuter, sedan talar jag med en panel i
ungefär 7 minuter om vad huvudgästen har sagt och inte sagt. Vi försöker
analysera det (...) Så kommer del tre av programmet. Då flyttar vi tillbaka till
huvudgästen, jag och panelen, sedan ställer vi frågor allihop till huvudgästen.
Poängen med panel, det är att försöka få fram någonting som man lite ambitiöst och pretentiöst skulle kunna kalla för sanning (...) Man jagar hela tiden
det som man tror att makthavaren döljer. Makthavare är ju företrädare för särintressen, och dom har anledning att teckna en delvis lite färgad bild av verkligheten (...)Tanken är då att jag i vissa sammanhang ska kunna förbättra informationen till allmänheten genom att stödja mig på (...) analysförmågan i
en panel (...)

Vad gäller frågan om hur mycket NX själv utformade programmet, är ju
redan besvarad, men: ”(...) Jag bestämmer ju alltihopa själv. Jag gör ju programmet. Det här är ju inte någon avdelning, utan jag sitter här med detta
ansvar för att göra dessa 47 minuter per vecka (...)”.
Vid tiden för intervjun i mars 1999 fanns en ägarbild, som senare förändrades för kanalen. Då var investmentbolaget RATOS huvudägare, knutet till
en finansfamilj, Söderberg, som enligt NX varit verksamma i decennier:
”(...) Ratos är en motsvarighet till INVESTOR (Wallenbergs, min anm), fast
mindre kända (...) dom har 80 % (...) och resten är det några andra som äger,
personalägt är det också.”
På en följdfråga om vad det kostade att starta en ny kanal som denna (digital, satellit) svarar NX:
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”(...)Det kostar väldigt mycket (...) mellan 100 och 150 miljoner kronor, vilket egentligen är väldigt lite om man tänker på att det är en hel TV-kanal (...)
en stor vanlig kanal av typen TV 4 (...) kostar ungefär 1 miljard (...) och det
beror ju på att vi är en smalare, nischad kanal, som är inriktade på ekonomi,
näringsliv, politik och sådana saker, och vi köper dessa dokumentärer på en
internationell marknad (och) har en mycket liten egenproduktion (...)”.

Vid sidan av NX's program hade man vid tiden för intervjun också nyheter,
också med begränsad budget:
”(...)Den digitala tekniken är fullständigt fantastisk, och vi har rensat bort allting sådant som sminköser, studiomän, kameramän. Våra nyhetssändningar
på kvällarna, dom sänds av två personer och det är programledaren och en
sändningstekniker (...) Jag tror att den gamla televisionen använde kanske 15
à 20 personer för en sådan sändning (...) Jag nämner det bara som exempel på
hur vi i hög grad är budgetstyrda, när det gäller att pressa kostnader (...)Ett
exempel på det också är att jag t ex ibland filmar själv med en liten, semiprofessionell kamera (...) istället för att hyra in en fotograf, som kostar (...) en
halv dag (...) 3000 kronor eller någonting sådant (...).”

NX nämner också andra produktioner vid kanaler vid tiden för intervjun, ett
konsumentmagasin, ”Plånboken”, och ett IT-magasin, ”IT-världen”, och som
likaledes var billig produktion, enligt NX, men som inte producerades av
honom.
På en fråga om inköpen av dokumentärer säger NX: ” (...) vi (...) har inte
råd att köpa någonting utifrån annat än dessa internationella, utländska dokumentärer, som ofta är av utomordentligt hög kvalitét. Det är ju BBC och
likartade producenter som står för det.
I: Men det måste alltså vara internationella dokumentärer ? Det kan inte vara
(dokumentärer av) en svensk dokumentärfilmare ex-vis som är frilans?
NX: Nej, (men) det skulle det kunna vara, men du har kostnadssidan. Fördelen med dom stora BBC-dokumentärerna, serien om Hitlers liv eller någonting sådant, den är ju producerad för miljontals kronor (...) medan den samtidigt visas över hela den engelskspråkiga världen. Och köper man en sådan
serie för ett litet land, så är den relativt billig att köpa?
I: Så det är den, för ett litet land? Går man efter landets befolkning?
NX: Man går efter antalet tittare. Och köper du en BBC-serie (...) så är den
visad i en stor del av världen redan, och den har spelat in sina produktionskostnader, och sedan kommer den till ett litet land som Sverige (...) då betyder det att den är mycket billigare att köpa än (...) för ett land som har 100
eller 200 miljoner människor.”
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Alltså, en dokumentärserie, producerad för en internationell marknad, redan
visad internationellt, och ett litet land som visningsområde med färre potentiella tittare är en kombination av faktorer som gör att en lågbudgetkanal kan
visa kvalitetsdokumentär, dock producerad under dessa förutsättningar. Den
har då sålts så att den täcker produktionsinvesteringen, enligt NX’s svar
ovan. Det kan också tänkas vara del av en förklaring till att samma serie
ibland har varit tillgänglig på flera kanaler och ibland t o m samtidigt, marksända eller per satellit (t ex ”Folkets århundrade”- SVT, Discovery, ”Hitlers
hantlangare” TV4, Discovery, åren kring 2000). Den ekonomiska rationaliteten och marknadsförutsättningar bakom vad som blir vald del av utbud att
visa i våra TV-kanaler har en tydlig illustration i ovanstående exempel. Det
är inte bara publikmätningars rationalitet och reklamfinansieringsberoende
som är av betydelse i en drift mot ett alltmer kommersialiserat utbud, där
public service-traditionen står som en, om allt svagare, motkraft, utan också
internationell och nationell dynamik i produktionsförhållanden för serier och
program på en internationell marknad och ekonomisk rationalitet också på
produktionssidan, när det gäller ett område som visats litet intresse vad gäller medieforskning, nämligen inköp av program och serier.
För att återgå till NX’s eget intervjuprogram, på frågan om vilken roll
som de närmaste cheferna spelade för programmet nämner NX två personer
allmänt sett, men inte som att de spelade någon roll för NX’s programinnehåll: ”(...) vi har ju en organisation här med en programdirektör (...) ovanför
honom så finns en verkställande direktör (...) I den mån jag har några chefer,
så är det väl dom två personerna (...)”.
NX har emellertid själv varit mycket delaktig i att utveckla sitt eget programkoncept, som vuxit fram i diskussioner med kanalens VD, enligt NX.
På frågan om vilken roll publikmätningar spelade säger NX: ”Ja, publikmätningar spelar ju en väsentlig roll. Vi gör systematiska publikmätningar, och
det måste ju göras eftersom annonsörerna kräver det. Vi är finansierade, dels
av annonser, dels av dom avgifter som folk betalar till kabeloperatörerna. Så
det är våra finansieringskällor (...)”.
NX hade en huvudsaklig sändning av sitt program kl 21.00 en vardag i
veckan och med två repriser. NX's program hade tittarsiffror vid intervjutillfället, som han nämnde i storleksordningen 10 000-30 000 tittare, som inte är
så mycket om man jämför med rikstäckande, marksända kanaler, men kanalen är inte en bred underhållningskanal och publiken är redan genom sin
profil ”selekterad”.
NX säger också: ”(...) våra mest betittade program ligger väl i storleksordningen 100000-150000, dom mest populära dokumentärerna (...)”.
NX berättar vidare att tjänsten att göra publikmätningar köper man utifrån
och: ”(...)det har betydelse för oss som en återförsäkring på att vi är på rätt
spår t ex i sammansättning av programtablåerna. I mitt fall val av intervjugäster, och dessutom i val av sändningstid (...) Den första sändningen 21.00
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är ju mycket, mycket kritisk (...)Ska den ligga 21.00 eller ska den ligga 20.00
(...)”.
NX beskriver alltså publikmätningars betydelse på flera olika plan. Det är
krav från annonsörer, eftersom man är reklamfinansierad (och därtill finansierad av tittares avgifter till kabel- och satellitoperatörer). Dels har det betydelse för programtablåns sammansättning, en ”återförsäkring”. Och för NX's
egen del har de betydelse för hans val av intervjugäster.
På frågan om ekonomiska faktorer och budgetramars betydelse svarar NX
återigen med hänvisning till låg budget och digital teknik: ”Ja (...)det spelar
ju en väldigt stor roll. Det här är ju en lågbudgetkanal, och vi gör lågbudgetproduktioner (...) med sikte på just att spara pengar (...)Det här är en digital
kanal, som utnyttjar den digitala tekniken.”
Och han fortsätter just med hänvisning till tekniken: ”(...)Det är nog en
väldig besparing att ha användning av den digitala tekniken. Jag tror att vi
har klarat oss med investeringar här på (...) kanske 10-20 miljoner eller
någonting sådant, medan skulle man ha byggt detta för 5 – 10 år sedan, så
hade det kanske krävt investeringar på 100 miljoner (...)”.
Vad gäller den faktiska kostnaden per program hänvisar NX till att det är
en affärshemlighet.
Vad gäller frågan om tekniska faktorers betydelse för programmet har ju
NX redan bidragit ovan med en aspekt, men säger också följande vad gäller
kvalitéten:
”(...)Vi har ingen sminkös (...)Gästerna sminkar sig själva. Det blir sämre. Vi
har inte en alldeles professionell ljussättning (...)(eller) kameramän (...)Vi
kompromissar oss fram just för att sänka kostnaderna (...) Men å andra sidan
(...) just i ett intervjuprogram, så är det väsentliga på många sätt intervjugästens karisma, utstrålning, intresse (...)Den tekniska kvalitéten på våra bilder
är ju (...) lysande, eftersom det är digital kvalitét.”

Således, digital utrustning, brist på personella resurser, lågbudgetproduktion
med krav på låga kostnader ger illa sminkade och ljussatta gäster, som dock
har intressanta saker att representera och vars åsikter allmänheten borde ha
tillfälle att bli upplyst om, i sändningar där den tekniska bildkvalitéten är
digital och därmed bra.
På frågan om andra faktorer av betydelse för programmet hänvisar NX till
sin långa journalistiska erfarenhet, men också till att en liten kanal kan ha
svårt att motivera inbjudna gäster att delta just p g a att man når få tittare:
”(...)En makthavare har anledning att fråga sig: Vad har jag för anledning att
komma till den där lilla kanalen (...)om jag ska göra två TV-framträdanden
under mars (...)Så man blir beroende av att vi har väldigt goda relationer till
makthavare exempelvis. Jag tror inte att jag skulle kunna ha haft en chans
att göra det här programmet om jag inte hade jobbat sedan 1957, eller rört
mig i sådana kretsar sedan 1954, så att jag har uppbyggda relationer till
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väldigt många makthavare, politiker och andra (...)det är en omständighet av
stor betydelse.”

Alltså, en förutsättning för en liten kanal med små resurser är att ha en producent med NX's mångåriga erfarenhet och, inte minst, kontaktnät. Man kan
reflektera över att alla de chefspersoner som NX nämner är män, och också
många av de intervjuade. Dock har det förekommit kvinnliga partiledare och
andra kvinnliga företrädare ur ett sådant skikt av makthavare, som NX valt
att intervjua. Bland panelens deltagare kan dock fler vara kvinnor.
NX arbetar helt utan manus och beskriver det som en färdighet han fått
genom sin erfarenhet:
”NX: (...)jag arbetar i det här programmet helt utan manus (…) (Det kan jag
göra p g a) (...) övning genom decennierna. Det var ett väldigt stort steg att ta
(...)att jag kan sätta mig i en studio i 47 minuter utan att ha några som helst
papper, bara ett alldeles tomt bord, och sedan huvudpersonen. Men då hade
jag läst på väldigt mycket före och jag har (...)fyra, fem, sex huvudpersoner i
huvudet som jag leker med, och vill ha svar på s a s huvudämnesområden,
och sedan kan jag associera väldigt fritt och informellt, beroende på att jag
inte är låst av något papper.”

NX säger också att förmågan att kunna undvara manus i den typen av intervjuprogram är ”en viktig journalistisk erövring”. NX talar också om det viktiga i stämningskapandet i situationen och använder humor för att ”(...)det
ska bli den rätta stämningen, ungefär som när man sitter och talar med trevliga vänner en middag, och man kommer på en rolig eller t o m elegant formulering (...) Det ska ha den här karaktären av väl strukturerad improvisation”.
Det kan således vara flera decenniers erfarenhet som är nödvändig för ett
intervjuprogram med ett par personer och ett tomt bord utan papper. NX vill
inte heller att personerna i panelen ska ha manus eller anteckningar. NX får
också frågan om han kan beskriva hur hans bästa program utvecklades, och
han svarar på följande sätt:
”(...)Det är klart att vad jag har varit med om under dom här decennierna det
är ju den moderna intervjuteknikens genombrott och utveckling i Sverige.
Om vi går tillbaka till mitten på 50-talet, så dominerade ju radion (...)Den
dominerades rätt mycket av litteraturdocenter och sådana, som var väldigt
slängda på Goethe's tvättnotor, men kunde ingenting om samhällsfrågor, och
dom sa så här: 'Får vi besvära statsrådet om en kommentar till läget?'
(...)framförallt i början på 60-talet, så kommer en mer självständig typ av intervjuare in i etermedierna över en stor del av världen, och det (...)var den s k
skjutjärnsjournalistiken som kom.”

NX var i hög grad själv delaktig i att omfatta denna nya intervjuteknik och
att införa den i svenska etermedier: ”Vad den innebar var egentligen bara att
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man var påläst, man kunde litegrann om ämnet som man skulle ställa frågor
om, och sedan hade man ett mått av envishet, ett mått av självständighet för
att våga vara envis (...)”.
NX tar ett exempel:
”(...)man sa att, ni var nere nu i Genève, jag vet att ni ville nå målet A, men ni
nådde bara A minus 1, vad berodde det på? (...) Man (...) nalkades intervjuobjektet på jämställd nivå (...) tack vara att man hade en viss utbildning i samhällsvetenskapliga ämnen. Man hade själv kanske arbetat i dom här miljöerna, så man kunde en del. Det var något nytt som kom i den svenska televisionen då.”

NX nämner ett program i radio som kallades ”Utfrågningen” och intervjuer i
TV 1966-68, och i synnerhet med två kolleger med samma initial i efternamnet, och som därför här kallas för ”de tre X-intervjuerna” (kodat), som
visade sig bli ett begrepp. NX fortsätter:
”(...)Just de tre X-intervjuerna kom ju glädjande nog att spela en viss roll, och
nämns nu också i den statsvetenskapliga litteraturen, t ex Erlanders berömda
svar på bostadsfrågan 1966 (se kapitel 15)(...)”.

I kapitel 15 ger NX detta exempel på ett program som orsakade förändring
och hänvisar till att detta program ledde till initieringen (enligt vissa bedömare) av det s k ”miljonprogrammet” av bostadsbyggande i Stockholm och
framförallt i dess förorter. Erlander hade svårt att bemöta en fråga om just
bostadsbristen i ett av programmen under sent 1960-tal, och var då Sveriges
statsminister, och hade hela Sveriges befolkning som potentiell publik i den
enda TV-kanalen. Men NX beskriver också ett motstånd mot den s k ”skjutjärnsjournalistiken” som han var med om att initiera:
”(...)när vi började med den här s k skjutjärnsjournalistiken, jag säjer alltid 'så
kallade', så väckte den ju en uppmärksamhet, externt och internt, som man
idag har svårt att föreställa sig vidden av (...) Det ansågs så oförskämt, så illa
uppfostrat, så gräsligt och så förfärande, så hade man i den situationen inte
haft stöd av Rydbeck och vissa andra chefer, och hade vi inte haft ett visst externt stöd, framförallt av Axel Liveroth på Industriförbundet, som skrev en
artikel och sa att det där var väl ändå ganska bra (...) hade X och jag aldrig
kunnat klara detta.”

Axel Liveroth var alltså en person i ”etablissemanget”, enligt NX, som skrev
en artikel i Dagens Nyheter, och NX berättar alltså om radioprogrammet
”Utfrågningen” 1961, där ”skjutjärnsjournalistiken”, enligt honom själv,
introducerades, och där han själv var huvudperson tillsammans med kollegan
X. NX säger också:
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”(...) Vi var ju bl a inspirerade av utvecklingen i England, där de hade precis
samma problem (...)Robin Day, vi var över där och studerade (...) och träffade honom, och vi träffade den unge David Frost, som på den tiden också
hörde till dom som nydanade eterjournalistiken, så vi hade ju dom inspirationskällorna.”

NX beskriver ju också televisionen som tämligen ny, och:
”(...)Det är klart att makthavare som utsätts för en närgången granskning blir
ju inte alltid förtjusta. Och sedan var det också en fråga om hur väl ägnade
makthavare ansåg sig vara att klara ett offentligt framträdande i TV. Man ska
också komma ihåg att televisionen slog igenom som en bomb i världssamhället (...) Folk blev ju fullständigt vansinniga, somliga av skräck, andra av
lycka. Tage Erlander sa att televisionen kommer att bli min politiska död,
därför att jag är inte snutfager som Bertil Ohlin, för han ligger närmare det
antika skönhetsidealet. Nu visade det sig ju att, om det var någon personlighet som fick liv i TV, så var det Tage Erlanders värme, intensitet och mänsklighet, medan den mer intellektuelle Ohlin kom till korta (...) Sedan kom vi
brakande och ställde närgångna frågor dessutom. Vi var inte populära förrän
vi samtidigt också började få, naturligtvis, ett visst folkligt, publikt stöd (...)”.

NX poängterar att det här var på televisionens enkanalstid med en mycket
stor publik, och:
”(...)man fick ju en oerhörd etablering i folks medvetande. Visade man sig
någorlunda ofta i TV, så betraktades man i vissa kretsar som Jesus. Och det
var ju mycket trevligt (...)”.

Jämför i dramakapitlet regissör BH:s svar. BH var också verksam redan under slutet av 1960-talet och använder liknelsen om att det var som att stå i en
”predikstol”. Här är en liknande metafor med hänvisning till religion.
Det tämligen långa svaret på frågan om bästa program är egentligen ”De
tre X-intervjuerna” i televisionen under 1960-talets sista år, och, tidigare,
radioprogrammet ”Utfrågningen” 1961, där NX tillsammans med, främst en,
men också en tredje, kollega introducerade den mer självständiga intervjutekniken, som idag är en självklarhet, och NX hade gjort studiebesök i England och träffat engelska förebilder, ”inspirationskällor”, och kolleger, som
Robin Day och David Frost.
På frågan om det fanns någon särskild anledning eller omständigheter i
arbetsvillkoren som gjorde att dessa program blev bra (med intervjutekniken
som grund) svarar NX däremot med hänvisning till sina program i dagens
situation: ”(...) dom resultat jag når idag, kunde jag ju inte ha nått utan decenniers träning (...)”.
Alltså, i svaren ovan finns uttalat att NX med kolleger hade radio- och
TV-ledningens stöd, och även externt genom en artikel i DN skriven av Industriförbundets chef, när man då introducerade den på den tiden så kontroversiella ”skjutjärnsjournalistiken”, där journalisten vågar insistera på ett
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svar och vara ifrågasättande som intervjuande journalist i förhållande till en
intervjuad maktperson. Att vara påläst och ha en samhällsvetenskaplig kunskap var också av vikt.
NX nämner också ett antal ”positionsframflyttningar” som han ser som
viktiga för svenska medier i förhållande till politisk makt och reglering av
mediernas verksamhet. NX får frågan vilka ”positionsframflyttningar” han
anser viktigast:
”(...)går man tillbaka till (det) tidigare 50-talet och till 40-talet, så fanns det
inte någon självständighet i etern i Sverige (...)Radiotjänst gjorde ju inte
några egna nyhetsprogram utan det var TT, och politikerna kunde ju styra
debatter (genom att) (...)inte ställa upp, och då blev det ingen debatt (...) Regeln om (egna) nyheter, rätten att bestämma vad programmen ska innehålla,
rätten att säga till politikerna att ni får inte censurera, bestämma, vilka program som ska göras (är exempel på sådana positionsframflyttningar, min
anm) (...)Mitt huvudintryck av dom här åren, det är ju inte att jag har varit
hindrad utan tvärtom (...) haft stöd av den gamla ledningen på Sveriges Radio
och TV, när det gällt att utveckla en modern typ av journalistik.”

När NX får frågan om han kan beskriva en programidé som inte blivit genomförd, så har NX svårt att erinra sig ett direkt exempel, men ger exempel
på en serie som lades ned:
”(...)Ja, vi har lagt ner en programserie (...)som vi gjorde när TV 2 startade
1969 (...)Då var jag ansvarig för ett program som hette ”Direkt – Veckan som
gick”, som skulle vara ett försök till samhällsprogram (med) (...)lite satiriska,
underhållande inslag. Det här var ju under vänstervågens tid och där blev det
politiska motsättningar inom vår arbetsgrupp, så att vi kunde inte fungera tillsammans (...) Programmet lades ned (...)Det var medarbetare som tyckte att
jag stod för långt till höger och som hade väldigt svårt att acceptera mitt programmässiga synsätt (...)”.

Och NX tillägger att detta var ett viktigt program under TV 2:s startår, ”ett
av kanalens flaggskepp”. Man hade satsat på programmet med skådespelare
och artister:
”(...) och det fungerade inte, beroende på att personkemin inte stämde mellan
oss som var inblandade, utav det lärde jag mig bl a att man ska vara mycket
noga när man sätter samman arbetsgrupper. Man måste se till att den s k
personkemin stämmer, vilket inte alls betyder att alla behöver ha samma politiska uppfattning eller grundåskådning (...) Kalla det gärna ömsesidig respekt
för varann, och det fanns inte där, utan det blev en polarisering, så det lades
ned”.

Detta svar om personkemins betydelse för arbetsgrupper känns igen från
svar från andra producenter i detta material. När det handlar om frågan om
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det finns några särskilda villkor eller svårigheter med den typ av program
som NX gör nu, återvänder han till sitt intervjuprogram:
”(...)Det finns vissa tekniska svårigheter, som sammanhänger med resursbrist. Det finns vissa svårigheter i att rekrytera medverkande, som sammanhänger med att kanalen är liten (...)Jag har ju haft en lång, delvis lysande rad
av medverkande, så att man ska inte överdriva det här, men det är klart att
man ibland kan känna att det är en liten kanal”.

Men man kan tillägga, NX har inte bara varit delaktig i att införa en intervjuteknik som var kontroversiell under början av och mitten av 1960-talet, dvs
själv delaktig i en av dessa ”positionsframflyttningar” som han också skrivit
om, utan NX har också undervisat makthavare:
”(...)Jag har vant mig vid att stå och tala inför en stor publik (...)Den träningen som jag har fått när jag har drivit dom här mycket kritiserade massmediakurserna har haft stor positiv betydelse för min utveckling (...)Det är just därför jag har lärt mig att improvisera (...)Man tränar makthavare i intervjusituationen. Det är en sak som är väldigt omdiskuterad och blivit väldigt utskälld, därför att det av somliga anses strida mot etiska regler (...)”.

Sammanfattningsvis, NX har vid intervjutillfället c:a 45 års erfarenhet inom
medier och var till en början ekonomisk journalist, kanske t o m den förste
ekonomiske journalisten, som återberättas av honom själv. Under hela sin
journalistiska bana har makthavare varit i fokus för NX och det är också
dessa han intervjuar i sitt eget intervjuprogram i en liten, nischad satellitkanal, som han också varit med om att projektera eller starta. NX är både programledare och producent och saknar redaktion, men har en deltidsresearcher till sin hjälp. NX har arbetat i många funktioner inom medier,
som reporter på Dagens Nyheter, på Svenska Dagbladet tidigt i karriären,
som anställd inom svensk radio redan under tidigt 1960-tal och också på
Sveriges Television redan under 1960-talet, som chefredaktör för Veckans
Affärer, i amerikanska senaten och i amerikansk TV. Han har skrivit ett tiotal böcker med fokus på makthavare, undervisat makthavare i intervjusituationer i särskilda massmediakurser, hållit seminarier och under sent 1990-tal
sedan hösten 1997 drivit sitt eget intervjuprogram med makthavare som huvudgäster, vilket han fortfarande under våren 2006 gjorde. NX väljer sina
egna gäster, utifrån intervjun 1999, och en panel, och hänvisar också att det
också är hans kontaktnät som möjliggör programmet, och dess gäster, och
den långa erfarenheten gör att han kan arbeta utan manus. NX hänvisar till
små resurser i en kanal som hela tiden pressar kostnader, men digital teknik
gör, dels bildkvalitéten god, men gör också att program kan göras med endast ett par personer i ett program som tidigare krävde en hel redaktion inklusive teknisk personal. NX har små tittarsiffror, men en selekterad publik
för sitt program. NX beskriver också hur man vid kanalen köper in doku582

mentärserier av hög kvalitét med höga investeringskostnader, producerade
för en internationell publik, men att kostnaden blir mindre, när serien spelat
in sina investeringskostnader, och man köper serien för sändning i ett land
med liten befolkning och därmed färre tittare. Det faktum att kanalen är liten
kan också innebära en del problem vad gäller att motivera vissa invalda huvudgäster att medverka. En del upptagna politiker kan t ex prioritera program som har en större publik i andra kanaler. Som exempel på sitt bästa
program tar NX program där han och kolleger introducerat och praktiserat en
intervjuteknik, som under slutet av 1950-talet och början av 1960-talet var
ny och blev kontroversiell, men idag är självklar. Den kallades då ”skjutjärnsjournalistik”- en term som har hängt med fram till nu, men NX menar
också att den är ett exempel på en av de ”positionsframflyttningar” som ägt
rum över decennierna. T ex hade Sveriges Radio och Television under sin
första tid inga självständiga nyhetssändningar utan nyheter kom från TT. NX
reste till England och träffade ”skjutjärnsjournalistikens” företrädare där, till
exempel Robin Day. Som intervjuande journalist ställde man sig på jämställd nivå med makthavare och ställde ifrågasättande frågor påläst på området. NX och kolleger hade stöd från chefer inom Sveriges Television, bl a av
dåvarande VD Olof Rydbeck, och hänvisar till att det annars inte skulle ha
gått. Reaktionen på den då nya ”skjutjärnsjournalistiken” blev våldsam. Den
ansågs ohyfsad, utom av vissa också externa företrädare, bl a gav en chef
inom Industriförbundet sitt stöd i en artikel i DN. De positionsframflyttningar som NX nämner utifrån egen erfarenhet är förutom intåget av ”skjutjärnsjournalistiken”, Sveriges Radios egna nyheter, möjligheten att sända
egna program utan censurerande omständigheter, politikers minskade möjligheter att ställa krav eller vägra att medverka.
NX var ansvarig för en programserie som lades ned under TV2:s första år,
”Direkt-Veckan som gick”, kanske med en förlaga i ”This was the week that
was”, men det nämns inte. Programmet lades ned p g a splittring inom arbetsgruppen av politisk natur i en polarisering vänster-höger. NX lärde då
vikten av att personkemin stämmer när det gäller att sätta ihop arbetsgrupper. NX har också undervisat makthavare att möta journalister i intervjusituationer, som också varit ansedd som en kontroversiell verksamhet och
ett ifrågasättande om det är förenligt med etiska regler, enligt vissa. NX är
alltså den ämnesinriktade journalisten med olika erfarenhet från olika medier och områden, som rört sig i kretsar med makthavare och använder sitt
kontaktnät idag i sitt eget intervjuprogram. Detta kontaktnät har NX erövrat
under decennier och kanalen drar nytta av detta och kan producera ett program under lågbudgetomständigheter tack vare en sådan överenskommelse. I
egenskap av journalist ser NX det som en plikt att informera allmänheten om
makthavares inställning i olika frågor. Men dessa får då också komma till
tals i längre program. Selektionen av ”makthavare” är kopplad till NX’s eget
kontaktnät och prioriteringar, och det finns antagligen skikt av offentliga
personer som inte kommer att sitta i intervjustolen i något av NX' s program.
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Antalet kvinnor var få, och antalet med invandrarbakgrund var inte talrika
heller.
Näste producent, OY, hade under 1980-talet arbetat inom Sveriges Radio
och varit radioproducent för ett program som blev en succé och en långkörare inom radion. Tillsammans med en programledare och journalist hade
han producerat framgångsrika intervjuserier också för televisionen, och bestämde sig 1992, efter erbjudanden från kommersiell television, att starta sitt
eget produktionsbolag, som bär ett av hans personnamn, och som därför
kommer att kallas ”OY TV” här, när det nämns. I egenskap av ägare av sitt
eget produktionsbolag har han också företagsledaruppgifter, och säger inledningsvis vid intervjun i mars 1999:
”(...)jag är ju också den som måste vara pådrivande för att sälja in nya programproduktioner. Det jobbar jag ju inte med själv, utan det har jag ju personal som jobbar med, men vi bollar idéer och sånt där.”

Det fanns 4-5 anställda då, enligt OY, samt 10-15 på projektanställningar.
Det vid intervjun senaste, avslutade programprojektet beskrivs av OY på
följande sätt:
”(...) Det var ett program som gick i december (1998), som handlade om rattfylleri. Det var två halvtimmesdokumentärer och en entimmesdebatt (...)Det
kommer att skickas ut via AV-centraler till alla gymnasieskolor i Sverige, troligen kommer även körskolorna att ta in det och använda det i sin teoriutbildning för körskoleelever. Och vi kommer troligen att göra en internationell
version och försöka sälja det.”

OY beskriver sin egen delaktighet i programmen på följande sätt:
”(...)Men jag hade ju stort inflytande på vilka segment som skulle vara med,
och hur det ska redigeras. Sedan under själva resans gång, så är det ju reportrar och redaktörer, som jobbar med det rent praktiskt.”

Hur uppkom då idén till dessa program? Det visade sig vara både genom tips
utifrån och genom samarbetskontakter mellan OY och en annan producent:
”Det var en elev på DI som gick året efter mig (…) (som frågade) om jag
ville vara (...) någon slags samproducent ihop med honom (…) Vi gick ju till
dom (TV 4) med den idén och sålde in den till dom. Och sa hur vi ville göra
det, att vi ville göra det på ett väldigt häftigt sätt, så att det inte blev så här:
'Aja, baja, inte köra bil full', utan med ett antal oerhört starka 'case', där man
visar vad som kan hända(...) Och att vi också hade med ett antal kända personer, som körde bil nyktra på en bana i Köpenhamn (...) och sedan samma
bana berusade, så att man fick se skillnaden. Det blev också väldigt pedagogiskt och fick väldigt mycket tittare, för att vara ett samhällsprogram (...)”
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Sändningstiden var 21.30, och ”(...) det är svårare att få höga siffror (...) en
vardagskväll (...) (och) relativt sent på kvällen”. (Jämför också HR och IS
tidigare). OY preciserar också, de två dokumentärerna sågs av 1,2 miljoner
totalt, men debatten, som sändes klockan 23 hade bara 300 000 tittare. Vad
gällde kontakten med uppdragsgivaren, så var det faktachefen på TV 4 som
spelade rollen som ”någon form av exekutiv producent” och också ”ansvarig
utgivare för TV 4”, och ”(...)Man bollade ju med dom, mest i början hur
upplägget ska vara, sedan (...) dom låter ju oss jobba ganska självständigt.”
Här har vi alltså ett exempel på redaktionell förhandling mellan uppdragsgivare eller kund (kanal) och producerande enhet (produktionsbolag)
eller leverantör inom kommersiell television. Produktionsbolagets ägare
förhandlar med faktachefen, ansvarige utgivaren för samhällsprogrammen,
på en kanal. Man kan också notera ansatsen för programmen redan inledningsvis, att det finns ett explicit, moraliskt syfte att avråda från onykterhet i
samband med bilkörning, och att programmen skulle distribueras för användning i undervisning. Men att en sådan dokumentär också vid detta tillfälle köptes av en kommersiell, marksänd kanal för att visas för en allmän
TV-publik.
Vad gäller publikmätningars betydelse har OY redan tidigt i intervjun
nämnt vilka dessa blev, men han tillägger: ”Ja, det spelar ju en roll såtillvida
att vi håller ju på med ett nytt projekt, en ny dokumentärserie (...)och i och
med att det här gick så pass bra, så är ju sannolikheten större att man får göra
en ny sådan här då. När det gäller kommersiell TV, och så är det i och för sig
på SVT också, så är ju tittarsiffror A och O. Det betyder mycket mer än
huruvida programmen är bra eller dåliga. Tyvärr.”
Också OY hänvisar till att tittarsiffror är det enda mått man har att mäta
tillgänglighet eller räckvidd (i likhet med t ex GP inom public service tidigare): ”(...)Ja, men det är ju det helt avgörande. Det finns inget annat sätt att
mäta framgång på i den kommersiella TV-världen (...) (om) du fick betala
20 % mer om (...) man hade någon slags betygsskala, 1 till 5. Om alla program som får över 3,5 eller över 4 kostar 20 % mer i reklam, då skulle det
finnas en kommersiell potential i kvalitét (...).”
OY har alltså ett eget förslag, och fortsätter: ”(...)Det enda man betalar
mer för är program som ligger före och i omedelbar anslutning till nyhetsprogram, (som) (...)har en trovärdighet, som gör att reklam (där) (...) anses
mer värd (...)”.
OY hänvisar också till att: ”(...)Man hade ju förr i tiden en betygstopp och
en tittartopp då det var viktigt också att ligga etta på betygstoppen också.
Den finns ju inte längre. Det är inga tidningar som bryr sig om det. Och så är
det ju med filmer, och så är det ju med skivor och allting (...).”
Vad gäller ekonomiska faktorers betydelse för dokumentärerna om rattonykterhet säger OY att de alltid spelar en enormt stor roll, men vad gäller
kostnaden för produktionerna att det är en affärshemlighet. OY tillägger
emellertid:
585

”(...) men vi hade mycket mer budget för dom här dokumentärerna om rattfylleri, än vad vi har när vi gör 'Svart eller vitt' (debattprogram då sänt i TV4
med artister, min anm). När man gör en serie har man i regel mindre pengar,
för då gör man många program (...)Man kan väl säga rent generellt så är det
inte särskilt lönsamt att jobba med dokumentärer och inte med samhällsprogram utan (...) det man kan tjäna stora pengar på, det är att göra sit com, såpor. Det blir liksom volym (...)Men vi är ju helt nästan nischade bara på journalistik just nu. Vi har ju gjort andra program också (...)”.

OY nämner produktioner som varit talk show eller underhållande intervjuprogram, men som ”ändå varit journalistik i botten”. OY beskriver också sin
värdering av hur produktionsbolagsmarknaden ser ut och fungerar:
”(...)många av dom här som startar produktionsbolag är inte journalister
(...)Dom kanske har jobbat som inköpare på en TV-kanal, och slutat, och
(...)arbetat upp ett kontaktnät (...) 90 % av TV-produktion (inom produktionsbolagsmarknaden eller kommersiell TV, min anm) handlar ju om att
lägga sig på rättigheter till något framgångsrikt koncept, och så gör man en
svensk variant av det (...)Det kostar pengar att ta fram en egen idé. Kanalerna
är mindre benägna att satsa på helt nya idéer (...) Man vill veta, det här är en
klockren succé. Man vill helst att någon annan ska ta riskerna (...)så att kanalerna är fega (...) för att TV kostar väldigt mycket pengar (...) Det blir ju trist
på så sätt att det blir väldigt mycket att köpa in andras idéer, och väldigt lite
av egen kreativitet (...).”

Programmen om rattonykterhet hade också föregåtts av en längre researchfas
i flera avseenden, dels hade man ungdomar som målgrupp, som OY explicit
uttrycker att man också ville påverka, dels hade man lagt ned resurser på att
hitta starka ”case”:
”(...)Vi hade ju varit runt i ett antal gymnasieklasser (...) innan vi började
spela in och berättat att vi skulle göra ett program om rattfylleri. (...) (och
frågade): (...) Vad ska det (programmet) innehålla, vem ska vara programledare o s v, hur ska det göras. Och (...) det skulle vara oerhört starka historier,
dom sa (...)'Skräm skiten ur oss, men säg inte att det är dumt att köra bil full
(...).”

Här är alltså ett exempel på målgruppsplanerade program, att man som
producent eller producerande team planerar programmets koncept och uppläggning efter en målgrupp. I det här programmen efter research och en planering baserad på synpunkter och önskemål från gymnasieklasser man besökt för detta syfte. Programmen skulle ju också sedan distribueras bl a till
dessa som undervisningsmaterial. En tidskrävande del som OY också beskriver var möjligheten att hitta starka ”case”, och därmed också personer
som ville berätta om svåra olyckor i TV, där man själv haft del i och med att
man varit rattonykter: ”(...)Det är inte lätt att få någon som har kört full, som
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har kört ihjäl sin kompis, att framträda i TV, så att det tog ju (...)månader
innan. Vi fick ju 'nej' av alla i princip (...)
I: Hur hittade ni dom här ”casen”?
OY: Ja, via olika polis-och nykterhetsanstalter, kontakter, vi samarbetar ju
mycket (...)med NTF (Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens främjande)
(...) kollade på domar (...) Vi är uppkopplade till ett antal pressarkiv. Internet
är ju väldigt bra, där kan man ju liksom slå, så hittar man ett antal case, och
så beställer man domen (...) och där står ju namn och adress, så ringer man
upp och frågar och tillslut fick vi napp. Då handlar det om att bygga upp ett
förtroende, och att dom känner att jag vill göra det här, för att jag vill på
något sätt (...) gottgöra det dumma jag har gjort (...) (eller) åtminstone försöka avskräcka någon annan från att köra full (...) Men det tar väldigt lång
tid (...)Vi höll ju på nästan i ett år med att göra dom här programmen (...)”
Man hade således ett syfte att påverka, ett moraliskt syfte, och planerade
programmets koncept och uppläggning efter att ha besökt skolklasser och
lyssnat till deras önskemål. Man samarbetade med NTF, hittade case och
personer som ville ställa upp genom sökningsförfaranden bl a via Internet,
en researchfas som tog lång tid, men som man hade budget till. De personer
som ställde upp kunde, enligt OY, ”gottgöra” sin del av skulden genom
framträdandet i TV och också ”avskräcka” andra (jämför MV exemplet bussolycka). Man hittade personer, efter tålmodigt sökande, som man dock
måste bygga upp ett förtroende till, som kunde framträda med sina historier
som ”case”. I likhet med GP's exempel lastbilsolyckor, så söker man sig
fram till personer och ”case” via research, arkiv, register (jfr också GO exemplet trotjänarinna), men i detta fall har man ett målgruppsorienterat syfte
redan från början, och det har också starkt påverkat uppläggningen av programmen. Det visar sig också ha betydelse vad gäller programmets bild- och
formspråk, och på frågan om tekniska faktorers betydelse svarar OY:
”Ja, jag menar, ser det inte bra ut i rutan, har man inte resurser att lägga ner
på t ex att man redigerar, att det är ett högt tempo, häftigt bildspråk, så når
man ju inte dom här ungdomarna. Dom är ju så vana vid MTV och sån't där,
där det händer väldigt mycket i rutan (...)Det är ju inte bara vad som sägs,
utan hur det sägs. Du kan vara hur pedagogisk som helst, men hittar du inte
tilltalet, så når du ju inte fram (...) Formen är otroligt viktig i TV.”

Andra faktorer som var avgörande för hur programmen blev var, som redan
nämnts, att man hittade:
”(...) ett antal starka 'case' till det här programmet. Vi hittade ett fall där en
kille hade kört ihjäl sin bästa kompis (...)Vi hittade ett fall där en kille hade
mejat ner en hel familj (...) flera blev väldigt svårt skadade, där vi filmade
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mötet mellan dom, där dom för första gången möttes efter olyckan, som blev
ett oerhört laddat möte (...) En kille hade kört något slags 'chicken race'. Dom
hade tävlat på natten på någon väg, där den ene (...) kört ihjäl sig (...).”

Avgörande faktorer är alltså också här ”laddade möten”, starka berättelser
eller ”starka case”, som t ex GM (exemplet fångtransport) och GP (exemplet
lastbilsolyckor) också beskrivit. Exemplet visar att pedagogiska och moraliska syften också kan finnas bakom produktionen av program som sänds i
kommersiell television, helt och hållet producerade under kommersiella villkor (produktionsbolag-kommersiell kanal) samt att emotionella element
också är av betydelse här. Den målgruppsinriktade och styrande målgruppsplaneringen av programmen är uppenbar från första början och del av
programkonceptet.
På frågan om OY kan beskriva utvecklingen av ett eller flera program
som han vill se som sina bästa svarar OY:
”Ja, alltså alla XX's program (programledare, journalist och producent) (...)
Vi gjorde ju program i sex år, från -92 till -98, och dom har ju gått väldigt bra
(...) (och) fått stort genomslag, många tittare och hög kvalitét (...) Det har väl
varit någon (slags) (...) journalistisk underhållning (...) men också hederligt
journalistiskt hantverk, bra intervjuer, intressanta reportage, men kanske inte
dom tyngsta och mest eländiga ämnena, eftersom det har varit fredags- eller
lördagsunderhållning (...) man vill liksom påverka människors attityder. Vi
gjorde t ex ett reportage om två bögar i Miami, som hade adopterat tre svarta
AIDS-sjuka barn (…) som fick ett rätt okej liv. För dom hade väl rätt hyfsat
med stålar. Många kan kanske ha fördomar mot homosexuella (...) Kanske
man kan påverka deras attityder till homosexuella genom att visa ett sådant
reportage.”

Här är alltså återigen en tanke uttryckt där det funnits en mening att påverka
genom programmets ämnesval och vinkel, och val av personer, positivt
skildrade homosexuella män, och OY beskriver också seriens koncept:
”Ja, alltså tanken med varje program, det var att dom (tittarna) skulle få följa
med till ett land, som dom inte kände till så mycket om eller få en historia berättad för sig, som dom inte hade hört (...)dom skulle inte bara bli underhållna
(...) utan dom skulle få lära sig någonting nytt också. Det skulle vara lite
folkbildande också. Det var väl tanken.”

På frågan om det fanns någon särskild anledning eller särskilda omständigheter i arbetsvillkoren, som gjorde att programmen blev bra, svarar OY:
”Ja, det tror jag. Att jag har en bra nyhetsnäsa tror jag väl var ett skäl. När det
gäller XX (som) (...) var en oerhört begåvad och bra programledare (...) och
en bra redaktion, hitta bra folk, som man kan jobba ihop med.”
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OY tillägger också: ”Allt ska på något sätt stämma. En programledare kan
inte klara sig utan en bra redaktion, och (tvärtom) (...) men programledare är
ju oerhört viktiga i TV.”
Dessa serier av journalistisk underhållning hade gått i olika kanaler och
under olika titlar. OY nämner tittarsiffror på närmare 3 miljoner under 1990talets början och siffror på 1 ½ miljon hösten 1997.
På frågan om OY kan nämna en programidé, som inte blivit genomförd,
men som varit ganska utvecklad, svarar OY i egenskap av sin position på ett
produktionsbolag: ”Ja, det finns väl massor med såna där programidéer, som
vi har lämnat in. Man får ju mer 'nej' än 'ja'. Jag menar, har man tur får man
igenom en av tio programidéer.”
OY beskriver ett exempel: ”(...)Ett program föll väl på att man värvade en
etablerad stjärna till en kanal, och då hade man lite kvinnoprofil redan på det
programmet, och då tyckte man att då behövde man inte det just då (...).”
OY vill inte precisera idén närmare, eftersom han inte givit upp den vid
intervjutillfället, och säger: ”(...)Hela mitt bolags och alla produktionsbolags
kapital bygger ju på att kunna sälja in en ny idé. Den kan man ju inte liksom
torgföra innan (...).”
OY betonar är en gång programledarens betydelse: ” (...) Kommer du med
en halvdan idé och en väldigt gångbar programledare, då är det ganska lätt
att sälja in. Har du däremot ingen bra programledare, (men) (...) hur bra idé
som helst, då är dom inte intresserade (...) samtidigt är dom ju lite intresserade av nya namn också.”
OY hänvisar också till en talkshow han introducerat med en programledare hämtad från radions program. Denna serie hade titel från programledarens båda personnamn och sändes i Sveriges Television i mitten på 1990talet. Enligt OY var tittarsiffrorna mellan 600 000 och 1,2 – 1,3 miljoner,
mest bland talkshows vid intervjutillfället under sent 1990-tal. Den sändes
dock inte längre då. OY beskriver denna talkshow:
”(...)Det var en kombination av (en) bra redaktion, som hade bra kontakter.
Jag hade ju sytt upp Michael Bindefeldt (en festarrangör, min anm) i redaktionen, som (...) hade ett väldigt bra kontaktnät.(...)Det gjorde att vi kunde få
väldigt bra gäster.”

OY nämner sedan att festarrangören ovan ordnat några sportstjärnor som
gäster, i egenskap av redaktionsmedlem, men ”(...)Vi hade ju andra, 'Spice
girls' (...) fixade vi ju helt och hållet själva. Det var precis när dom var på
väg att slå igenom (...).”
På en följdfråga om varför man behöver en sådan person med kontaktnät,
när man är ett ganska välkänt produktionsbolag svarar OY:
”Ja, alltså första säsongen då är ju han (dvs programledaren) ny och oetablerad som programledarnamn (...) och där handlade det ju om att (...) inte bara
få in dom (gästerna) utan (...) att få in dom först (...) Om du vet att Isabella
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Scorupco ska vara med i nya Bond-filmen, så vet man att henne vill alla ha
med. Om hon har varit med i fem TV-program innan oss, då är statusen på
vårat program väldigt devalverad, utan vi ska ju vara först med dom stora, då
blir ju vi prestigeprogrammet, där vill man vara med.”

OY beskriver en konkurrens mellan talk shows om tittare, men också gäster.
Med en festarrangör som redaktionsmedlem värvad p g a sitt kontaktnät, så
kan man öka sina möjligheter som redaktion att få attraktiva gäster eller få in
dem först. En ny, i TV oetablerad programledare kan också vara i behov av
ett sådant redaktionsstöd särskilt. En talk show har en fast form, därför betyder programledaren och gästerna mycket.
På frågan om det fanns några särskilda villkor eller svårigheter som
hänger samman med OY's typ av programverksamhet svarar han:
”Ja, det är att kanalerna till stor del själva gör den typen av program (...)SVT,
jag tror inte att dom lägger ut någonting sådant (...)Dokumentärer och sådant
köper dom väl (...) in, lite grann, och det är samma sak på Fyran. Och Femman och Trean, dom vill inte ha den typen. Så att det är en jättesvårighet (...)
Kommersiell TV gör väldigt lite själva, och i den mån som (dom) gör något
gör dom det inhouse.”

Det fanns således fyra-fem kanaler som potentiella kunder, som antingen
producerar själva, eller inte är intresserade av den sortens program som OY
vid intervjutillfället 1999 producerade. Detta svar kan jämföras med MV's
svar tidigare i detta kapitel, och som beskrev ett liknande dilemma.
Sammanfattningsvis, OY hade varit radioproducent på Sveriges Radio
under 1980-talet, och hade producerat serier av program, karaktäriserat av
honom som underhållande journalistik, serier som han också vill se som sina
bästa produktioner. OY är ägare av sitt eget produktionsbolag, som han vid
intervjutillfället 1999 vill karaktärisera som nästan helt fokuserat på journalistik, men som också har producerat ”talk shows” av karaktären underhållning med artister och sportstjärnor som gäster. Det vid intervjutillfället senaste, sända programmen var två entimmesdokumentärer som handlade om
rattonykterhet. Dessa program kan beskrivas som en målgruppsplanerad
produktion, dvs OY och medarbetare hade frågat skolklasser om vilken typ
av program de ville se kring detta ämne, och sedan låtit dessa rekommendationer styra. Produktioner som planeras efter marknadsundersökningar och
liknande är vanligare, i synnerhet inom kommersiell television, än vad som
framkommer i detta material (Se t ex ett ”infotainment”-exempel i Grundberg 1997b). Här är emellertid ett exempel som kan tyckas oväntat, dokumentärer eller reportage kring svåra olyckor i samband med rattonykterhet
som sänds för en allmän publik i en kommersiell kanal med ett tydligt pedagogiskt-moraliskt syfte. Och programmen skulle också användas i undervisning. OY uttrycker explicit att syftet var att ”avskräcka” från rattonykterhet,
och efter lång research hittade man personer bakom de ”starka case” man
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hade för avsikt att hitta, och som också var beredda att framträda i TV, och
som därmed kunde ”gottgöra” en del av sin skuld. Det tog emellertid lång tid
av research och också övertalning för att få sådana personer att ställa upp.
Det fanns en budget som tillät en sådan längre research. Internet är idag ett
verktyg för journalister på flera sätt, men här mest uppenbart i researchfasen,
och OY beskriver att man är uppkopplad till flera pressarkiv. Man kunde
sedan beställa domar som man gick igenom, och därigenom kunde man få
fram namn på personer, som kunde tillfrågas om medverkan. En emotionell
aspekt uttrycks också explicit som varande av betydelse. Man fick till stånd
”laddade möten”, och denna aspekt har också beskrivits som av betydelse i
andra intervjuer tidigare inom public service (GM exemplet fångtransport,
GP exemplet lastbilsolyckor, MV exemplet bussolycka).
De bästa produktionerna som OY vill ge som exempel är de intervjuprogram han gjort med programledaren och journalisten XX. Serier som gått i
olika kanaler och med olika titlar i subgenren ”underhållande journalistik”,
som ibland varit fredags- eller lördagskvällsunderhållning, men som också
skulle vara ”lite folkbildande”. OY beskriver explicit en strävan efter viss
attitydförändring genom att skildra positiva handlingar hos representanter för
en sexuell minoritet (exemplet homosexuella adoptivföräldrar), gärna i en
främmande miljö (USA), dit tittarna följer med på resan. Intervjuserien hade
i början av 1990-talet haft c:a 3 miljoner tittare som mest, och 1997 1 ½
miljon tittare, och anbud från kommersiell television p g a denna serie var
också incitamentet för OY att 1992 starta sitt produktionsbolag.
OY har också producerat talk shows, och beskriver vikten av en attraktiv
programledare för kanaler, men OY introducerade också en ny programledare i TV, hämtad från en radiosuccé, för en talk show som gick i Sveriges
Television strax efter 1990-talets mitt. En ”festfixare” engagerades som redaktionsmedlem p g a sitt kontaktnät. OY beskriver vidare konkurrensen inte
bara om tittare utan om medverkande gäster. Det gäller att vara först med
attraktiva gäster bland talk shows, inte bara en i raden. Då blir man ”prestigeprogrammet”, som alla vill medverka i. En bra redaktion, en bra programledare, en bra arbetsgrupp är viktiga faktorer för intervjuprogram eller
talk shows. OY beskriver vidare en idé där en kanal visat intresse, men där
man redan hade ett program med ”lite kvinnoprofil” och en etablerad stjärna
som tilltänkt frontfigur, så OY-TV:s idé fick vänta. Vidare så går det att få
kanaler att acceptera ungefär en av tio idéer, enligt OY, vars bolag vid intervjutillfället våren 1999 var en av de få med fokusering på journalistiska program som var obundet från en stor mediekoncern, och också en av ett fåtal
produktionsbolag som var inriktade på samhällsprogram, dock knappast
undersökande journalistik. På frågan om det fanns särskilda villkor eller
svårigheter med den typ av program som OY producerade svarade han med
hänvisning till att kommersiell TV gör ganska lite sådana program, och i den
mån dom gör det produceras det ”inhouse”. Fler kanaler är helt ointresserade
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av den sortens program, och public service producerar internt. Dilemmat
liknar beskrivningen som MV tidigare gav.
Producent PZ var producent för ett kriminalmagasin, som sändes i TV 3,
och som gått hela 1990-talet, och PZ intervjuades 23 februari 1999. I programmet, som hade förlaga, och som också gått i andra länder, efterlystes
tips från allmänheten vad gällde begångna brott, som var olösta, och polisen
var också med som intressent och medverkande. PZ hade inte varit med från
programmets start utan värvades 1995 direkt från en mindre kriminalredaktion, där han själv var skrivande chef, på en stor, nationell kvällstidning. Han
värvades av programledaren/VD:n för produktionsbolaget vid den tidpunkten med en motivering att programmet skulle förnyas. När PZ får frågan hur
hans senaste program hade utvecklats svarade han generellt och med hänvisning till förändring:
”Programmässigt så har programmet förändrats, så att det (...) har följt med
en trend. Det har blivit modernare till sin form, det är betydligt mer korta inslag, snabbare i hela tempot (...)Det är betydligt mer uppklippt (...) reportagen
handlar om fall, som är betydligt mycket färskare (...) Nu kan vi ta upp och
berätta om brott som har hänt igår eller i förrgår t o m. Så nära kan vi
komma den riktiga händelsen”.

PZ har emellertid i egenskap av producent en selekterande funktion och kontakter med polisen. Han säger:
”Det är ju det här som är jobbet (...) att vara journalist eller producent och redaktör för ett TV-program, att hitta det som på journalistspråk kallas för en
bra mix. Man kan inte bara ha mord eller bara ha våldtäkter, eller bara ha rån
i ett program (...)Det är ganska jobbiga saker vi faktiskt konfronteras med, så
gäller det naturligtvis att ha, dels sådant som är spännande, sådant som är (...)
action, och sådant som är djupt berörande, alltså emotionellt engagerande,
dvs folk ska få en identifikation med t ex ett brottsoffer, och inte alltför sällan
anhöriga till mordoffer, alltså att man ska känna ett engagemang i det. Och
dom tre ingredienserna är det som jag personligen tror skapar det allmänna
intresset för allt vad brott och straff heter.”

Alltså, en bra mix av brott, spänning, action i bildsekvenserna, emotionellt
engagemang och identifikationsmöjlighet med drabbade är element i programserien. Han får också följdfrågan om det finns någon slags policy för
programmet på avdelningen. Han svarar då:
”Nej, det är en mental process som sker (...) Det passar det här programmet.
Vi har ju betydligt mer djupgående syften med programmet naturligtvis. För
det första så är ju 'Efterlyst' i första hand (...) ett TV-program (...) som ska
generera mycket tittare. Och i andra hand så är det en institution nästintill,
som ska skapa opinion och medkänsla för brottsoffer. Vi sätter alltid brottsoffret i centrum, och i samband med det (...) (Vi) får in tips, som gör att poli-
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sen kan klara upp dom här grova brotten som vi tar upp i programmet faktiskt.”

Det är givetvis en sanning med modifikation att man alltid sätter brottsoffret
i centrum. När PZ sedan ska presentera det program, som han vill nämna
som det bästa, handlar det om en kriminell liga, med fokus på dess medlemmar och relationer, och man efterlyser också personer i programmet som är
försvunna oavsett om det är frågan om brott eller inte.
PZ får också en följdfråga om hur stor roll eller vilket inflytande polismyndigheter av olika slag har på programmet. PZ svarar då:
”Ja, alltså, redaktionen beslutar vilka fall som ska tas upp. Så sent som förra
veckan avvisade jag ett ärende t ex för att vi av pressetiska eller utgivningsjuridiska skäl inte kunde ta upp det. (…) eftersom grundregeln är att vi inte
hänger ut människor med namn och bild om dom inte är dömda för exceptionellt grova brott och det måste finnas ett oavvisligt allmänintresse, och det
kan det ju göra om en farlig människa t ex som är efterlyst är på rymmen
(...)Men kravet för att då publicera namn och bild i det sammanhanget är att
det är så nära 100 % man kan komma att den här mannen verkligen är skyldig. Och så var det inte i det här fallet, så då tackade jag 'nej' (...)Svaret på
din fråga är att redaktionen beslutar. Jag och redaktören beslutar vilka fall vi
ska ta upp (...)Polisen hör ju av sig och säger: 'Nu har vi ett ärende som vi
skulle behöva hjälp med, kan ni tänka er att ta upp det?'. Men det finns alltså
ingen vetorätt från polisen på något sätt, i alla fall inte i formell bemärkelse.”

PZ säger sig inte ha mer än ”lite grann” kontakt med domstolar och åklagare,
och tillägger:
”(...) Rent formellt så är det så att 'Efterlyst' står för innehållet i programmet.
Detta genererar ett antal tips som kommer in under våra direktsändningar,
och eftersom tipsen då bevisligen har visat sig vara väldigt bra och leder till
att vart femte fall som vi tar upp i programmet faktiskt klaras upp, så sedan
har vi bjudit in polisen (...) att ta emot den där typen av tips, så är dom där för
att göra ett polisiärt arbete, så är den formella uppdelningen. Sedan i praktiken så blir det ju inte (så)(...) för polisen kan ju inte ställa upp med så många
människor i tjänst, som kanske skulle behövas (...) Det finns inga skriftliga
avtal mellan polisen och 'Efterlyst'.”

PZ tillägger emellertid att polisen ska finnas där det finns polisiärt gångbar
information att hämta, ”(...) och det gör det i 'Efterlysts' studio. Vi har inget
emot att dom är där (...) Om vi ska spinna vidare på det formella, så är det så
att chefen för rikskriminalen har tillsatt (...) en kommission som arbetar under ledning av en kommissionschef (...) i syfte att tillvarata den information
som kommer in till 'Efterlyst', så fungerar det alltså i det verkliga livet.”
Det fanns vid intervjutillfället 1999 14 heltidssysselsatta på programredaktionen (PZ:s uppgift), och PZ är i egenskap av producent arbetsledare
över programgruppens medarbetare, men delar selektionsmakten vad gäller
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innehåll (vilka fall/inslag som ska förekomma) med redaktören, men själva
inslagen görs av reportrar: ”(...) i symbios med redaktören har jag valt ut
dom inslag som skulle vara med. Och jag har också varit med och påverkat
hur inslagen ska göras (...) i varje fall varit med initialt och talat om hur jag
tycker att det ska göras. Jag och/eller redaktören här.”
Men PZ poängterar också att reportrarna har ”en stor frihet att göra det
som dom tycker (...) för att det ska få en lite personlig prägel. Varje inslag
ska inte se likadant ut (...).”
PZ är alltså producent för ett kriminalmagasin med utländsk förlaga, och
rekryterades av dåvarande VD för produktionsbolaget under 1990-talet mitt
direkt från en funktion som skrivande chef på en liten redaktion på en stor,
nationell kvällstidning, dvs vertikalt. PZ var producent i arbetsledande mening för en redaktion med 14 heltidsanställda, där reportrarna gjorde själva
inslagen men med anvisningar eller rekommendationer från arbetsledningen.
PZ delade med redaktören ansvaret för att selektera fall till programmet och
betonar betydelsen av en bra ”mix” för att programmet ska innehålla de önskade kvalitéerna spänning, action och emotionellt engagemang, samt också
identifikation med brottsoffer. Dock ligger ett intresse på misstänkta, kriminella och efterlysta, vilket i vissa program har gjort att man presenterat kriminella ligor. Relationerna med polisen är enligt PZ i form av en ”inbjudan”
att ta emot ett stort antal tips från allmänheten vad gäller ouppklarade fall,
och enligt PZ kunde 20 % av de fall som selekterades för programmet klaras
upp. Chefen för rikskriminalen hade enligt PZ tillsatt en kommission i syfte
att tillvarata den information som kommer till redaktionen, och man avdelar
också personal som deltar i studio och mottar telefonsamtal. Det finns dock
inget skriftligt avtal mellan polis och programredaktion. PZ beskriver programmet som ”en mental process som sker”, och han ”regisserar” reportrar,
som dock får arbeta självständigt i syfte att inslagen inte ska bli alltför likartade. PZ poängterar att programmet förändrats, med högre tempo, snabbare
klipp och tidsmässigt mer aktuella fall.
På frågan om vilken roll uppdragsgivare spelade för programmet svarar
PZ generellt:
”Strix’s uppdragsgivare i det här fallet är TV 3, som är vår kund. Och dom
har ju ställt vissa krav på hur programmet ska se ut. Vem som ska vara programledare. (...) Sedan så är det upp till oss att producera ett program som
ligger i överensstämmelse med dom önskemål och krav, som kanalen har
(...).”

Här kan man dock notera att produktionsbolaget och kanalen vid intervjutillfället var systerbolag i det börsnoterade Modern Times Group, som i sin tur
var ägt till större delen av Kinnevik (PZ:s uppgift). Det ändrade emellertid
inte relationen med kanalen som kund eller uppdragsgivare, och produktionsbolaget som leverantör eller uppdragstagare. PZ förtydligar:
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”Ja, uppdragsgivaren är kanalen. Jag rapporterar ju till min chef när det gäller
saker som har med den interna ekonomin och så att göra (...), till VD:n för
Strix. Men när det gäller det programmässiga, så rapporterar jag ju till vår
kund, för jag är ansvarig inför kunden (...)Alltså den här produkten som ni
betalar för (...) ska vara av en viss kvalitét och i ett visst skick (...)Och där har
jag ett ansvar.”

Enligt PZ:s uppgift så har han inga chefer mellan sig och VD’n för produktionsbolaget, och att det är programchefen för hela TV 3 eller hans ”medhjälpare” som PZ har kontakt med. PZ beskriver dock programledaren som
en person som har ”mycket att säga till om på redaktionen (...) hur programmet ska se ut.” Han hänvisar till att denne programledare varit VD för
produktionsbolaget då han rekryterades. PZ beskriver programledarens roll
som: ”Ja, Hasse är med all rätt någon form av exekutiv....Han har en sista
röst i det här ändå. Så är det alltid. Det är ju han som är stjärnan.”
Programledaren är dock inte i direkt producerande funktion: ”(...) han (är)
normalt inte insatt i dom fall som är under produktion (...) Men Hasse som
programledare kommer in och med friska ögon tittar han på detta. Han kan
ju säga att, men där var det faktiskt en liten länk som man inte förstod riktigt,
och därför är det väldigt bra att ha honom som ett filter (...).”
Programledaren i den här produktionen har alltså informellt en roll som
”filter” och som ”exekutiv producent” (men det utsägs inte helt), ”stjärna”
och ”sista röst”, eller som en slags resurs vad gäller kvalitétskontroll och
feedback. Programledaren är också journalist och har varit med sedan programmets start. Det går inte att generalisera programledarens roll utifrån
denna programserie.
Vad gäller VD’ns roll (för produktionsbolaget) och hennes betydelse för
programmet säger PZ att den roll hon spelar är ”Inget alls, ingen alls överhuvudtaget, inte i produktionen. Hon kommer in och (...) frågar hur det går,
och tittar, kommer in och berömmer en när det har varit bra program och när
det har varit höga tittarsiffror (...)Sedan så är det hon som säljer in programmet till kanalen och förhandlar summor och pengar (...) men hon har
ingenting med själva produktionen att göra.”
Vad gäller publikmätningars roll för produktionen så medger PZ att de
spelar en:
”Stor roll, väldigt stor roll. Och inte bara publikmätningar i generella siffror,
utan även det som inom kommersiella TV-branschen kallas för målgrupper,
ålderskategorier framför allt (...)Generellt sett jobbar vi väldigt mycket med
att (...) föryngra programmet (...) Nu vet vi att vi behöver mer människor (...)
i åldersgruppen (...) 15-29 (...) Vi jobbar väldigt mycket med det, och tänker
'vad skulle tilltala den och den kategorin människor (...)

I: (...) Om man vill ha en viss målgrupp, så kan man tänka sig att locka till
sig den genom att visa något brott med ungdomar, eller så?
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PZ: Ja, det är klart (…) Men mycket handlar om mer subtila, suggestiva
saker (...) om programmets form (...) att vi har blivit betydligt rappare och
snabbare i programmet, vilket tilltalar en yngre publik. Det vet vi, för det
syns på tittarsiffrorna alltså (...) Men även sådana saker, precis som du sa,
med kanske brott som på ett eller annat sätt engagerar yngre personer, om
det nu är yngre människor vi vill ha (...).”
PZ tillägger dock att även yngre personer kan ”(...) identifiera sig med att
hans morfar eller mormor råkar ut för ett grovt brott. Och hur lägger vi i så
fall upp det inslaget, så kan det vara, är tankegångarna här.”
Således, även brott som äldre människor kan råka ut för kan läggas upp,
formmässigt, framförallt, så att det tilltalar en yngre publik. Enligt PZ var
tittarsiffrorna hösten 1998 för ”Efterlyst” 420 000 i genomsnitt per sändning.
PZ hänvisar emellertid också till det mått som man kallar för ”share” som
viktigt, dvs vilken andel av publiken vid ett visst tillfälle som väljer detta
program framför andra kanalers vid samma tid: ”(...)och förra sändningen
(...) så hade vi 20.6 % i share, och det är en ganska hög siffra (...) En mycket
viktig siffra, inte minst med tanke på att kanalen använder den när dom säljer reklamplatser (...).”
PZ hänvisar till att en sen tid, t ex på natten, och om man då som kanal
har en hög ”share” kan detta intressera annonsörer som vill nå denna publik.
Vad gäller fördelning på kön och ålder nämner han att ”denna är nära ett
tvärsnitt av befolkningen i Sverige med en liten puckel av kvinnor mellan 35
och 50”. Vad gäller tittarsiffror i övrigt hänvisar PZ till att det är kanalen och
i det här fallet VD för TV 3 som beskrivs på följande sätt: ”(...)Han kan allt
om detta, allt, allt, allt (...)” .
Målgruppen kvinnor i åldern 35 till 50 var intressant av följande skäl:
Kriminalmagasinet ”Efterlyst” sänds torsdagar, och PZ säger: ”(...)De flesta
hushållsinköpen görs av kvinnor mellan 35 och 50 år. Och dom görs ofta på
fredagar, dvs för livsmedels- och dagligvaruindustrin, så det är väldigt tacksamt att annonsera i 'Efterlyst', för du når då den målgrupp som dagen efter
ska ut och handla deras varor.”
PZ nämner emellertid att vad gäller reklampauserna och programinslagens längd så är det produktionsbolaget som bestämmer i förhållande till
kanalen som uppdragsgivare: ”(...)Vi säger att första delen av programmet
blir 17 ½ minuter t ex och sedan får ni (dvs kanalen) slänga in era reklampauser med 4 minuter då.”
Det är alltså så att PZ och produktionsbolaget inte har kontakterna med
annonsörer utan det har kanalen, som i det här fallet är systerföretag i samma
koncern, men man är ändå medveten i högsta grad om publiksiffrorna. PZ
resonemang illustrerar vad som vid en första anblick synes vara en paradox.
Ett kriminalmagasin med verkliga brott, som ofta illustreras med obehagliga
scener som beskriver våld, brott och ond, bråd död, kan vara intressant för
annonsörer för varor inom livsmedel och dagligvaruhandel, dvs ”feminina”
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varor. Man har en ”liten puckel av kvinnor mellan 35 och 50 år”, och det är
därför som annonsörerna just för dessa branscher intresserar sig.
På frågan om vad ekonomiska faktorer och budgetramar betydde för programmet ”Efterlyst” svarar PZ med hänvisning till kvalitét på ett sätt som
känns igen också från andra intervjuer i detta material:
”(...)Det är klart, hade jag haft 100 000:- mer per program, så klart att jag
hade kunnat (...)anställa folk som hade gjort ännu mer och ännu bättre inslag
(...)Vi har en hyfsad budget (...)'Efterlyst' är så bra som 'Efterlyst' kan bli
(...)Det är klart att budgeten påverkar, men den påverkar inte proportionellt
hur kvalitéten kan bli.”

Också PZ hänvisar till att det är en affärshemlighet vad ett avsnitt av ”Efterlyst” kostar och att det står i hans kontrakt att inte avslöja. På frågan om vad
tekniska faktorer betyder för ”Efterlyst” svarar PZ på följande sätt:
”(...)det är klart, har du inte kameror och mixerbord, så kan du inte göra TV,
men det är det intellektuella arbetet och (...)det som skrivs ned i manusform
(...) för reportrarna och för redaktionen som är (...) A och O (...)Det kapital vi
har på redaktionen, det är ju alltså reportrarna, eller redaktionens förmåga att
framställa en sak på ett snyggt sätt (...)det är ett nödvändigt ont i sammanhanget att man ska släpa med sig en massa tung utrustning och lampor och
kameror och att det tar flera timmar att klippa ett inslag (...) Men det är ju det
som är kittet i produktionen (...)Vi jobbar ju väldigt mycket med ljussättning
och dramaturgi som bygger på filmvetenskap, eftersom vi gör våra rekonstruktioner (...) Den tekniska biten, speciellt när man tänker på inspelningsplats och vid slutredigering, den är ganska viktig.”

Denna redaktion har alltså rekonstruktion av vissa utvalda brott som inslag
med skådespelare i programmen. Programmet är, enligt PZ, direktsänt från
studio, men rekonstruktionerna spelas förstås upp. Man tar emot samtal från
allmänheten direkt i studion.
På frågan om det fanns några andra faktorer som var avgörande för hur
programmen blir svarar PZ:
”Ja (...) det är ju naturligtvis avgörande hur tillströmningen är på uppslag till
bra reportage (...) Det är väldigt torftigt att bara leta ute på närpolisdistrikten
efter små inbrott och sådär, utan (...) vi prioriterar ju grövre brott, dels för att
det finns en betydligt större benägenhet att tipsa om dem, och givetvis betydligt mycket större skäl att ta upp dom för att dom ska klaras upp. Vi pratar
om mord och våldtäkter och andra grova brott, men dessutom så blir det naturligtvis ett bättre, mer spännande program.

I: Sedan måste det väl helst vara brott som man kan beskriva i bild, som man
kan göra en bildsekvens av?
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PZ: Ja, just det. Det här är svårt. Vi har gjort en del större inslag som handlar
om ekonomisk, grov brottslighet t ex, som har blivit hyfsat bra, men du saknar ju ofta den här...Det ska ju hända någonting som gör att du kan skildra
det i bild. Och dom här ekonomiska härvorna vi har varit med om och även
klarat upp (...)Du kan få en spänning i det, men det kräver ganska mycket
jobb från redaktionen (...)Våldsbrott är ju (...) väldigt tacksamma att jobba
med. Det händer ju någonting i det (...)Det finns saker och ting som attraherar människor i mental bemärkelse (...)Vi vet ju att brott och straff genom
alla tider har fascinerat människor (...).”
Grova våldsbrott är alltså mer ”tacksamma” att jobba med från redaktionens
synvinkel, och att skildra i bild. Det blir ”ett mer spännande program”, en
större benägenhet att tipsa och det finns en större angelägenhetsgrad att de
klaras upp, enligt PZ. Det är en förklaring till varför just våldsbrott är brott
som förekommer som inslag i programmen, men det finns också redan färdiga filmsekvenser att hämta, t ex inspelningssekvenser från övervakningskameror. Man kan tillägga att också försvunna personer efterlyses i programmet oavsett skäl för försvinnandet. Också stulna fordon eller smycken
har visats i programserien. Man kan observera att PZ's motivering ovan påminner om svar inom en helt annan genre, dvs att våldet är ”tacksamt” att
skildra och att brott och straff har ”fascinerat” människor i alla tider, t ex
projektledare AG och t f fiktionschef DJ inom drama (i kapitel 9). Detta
innebär alltså egentligen att om man kunde få till stånd överenskommelser
som förpliktigar för program- och filmmakare så skulle man antagligen
kunna minska utbudet av våld i TV-mediet (Se t ex Grundberg 1997b, exemplet våld i barnprogram).
På frågan om PZ vill nämna en produktion eller ett program som han ser
som sitt bästa nämner han ett avsnitt av ”Efterlyst”, som han också hänvisar
till i sin egenskap som arbetsledare. Beteckningen på programmet är inte en
titel utan en intern beteckning, och avser säsong 12, program 09. Svaret blir:
”Ja, jag har ju ett favoritprogram. Det heter ”12:09”, som gjordes 1996
(...)Det tror jag berodde på att programmen innehöll någon form av journalistisk mix, som råkade bli optimal (...) och (...) extremt, estetiskt snygga reportage i programmet. Det var spännande fall. Vi hade en stor liga (...) som
låg i tre olika inslag (...) Det handlade om utpressning och rån (...) Det är alltid det program som jag brukar säga så här om: 'Men gå och kolla nu på
'12:09', så vet ni hur ni ska göra för att det ska bli bra (skratt)(...)Det är ingenting som har uppmärksammats så där speciellt, utan det är mer en intern kvalitétsstämpel jag sätter på detta (...).”

På följdfrågan om PZ tror att det fanns några särskilda omständigheter i arbetsvillkoren som gjorde att programmet blev bra svarar PZ: ”En bra redaktion, faktiskt. Det handlar om det i det här jobbet, bra människor (...)som har
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en förmåga att självständigt föra ett projekt från punkt A, till punkt B, lösa
uppgifter. Du ska göra ett inslag om det här och det här (...).”
Men PZ säger också om bra medarbetare, att ”(...) det är inte i först hand
dom professionella kunskaperna eller dom estetiska begåvningarna eller dom
journalistiska, stora stilistiska talangerna(...).”
Förmågan att självständigt utföra en inslagsidé, alltså, snarare än individuell begåvning och talang. Således en bra redaktion, bra medarbetare som
självständigt utför uppgifter som de tilldelas. PZ har ju tidigare sagt att reportrarna har ”stor frihet” att göra inslagen, för att inslagen ska få personlig
prägel och inte se alltför lika ut. PZ har också sagt att han i egenskap av producent kan vara med om att ”regissera” reportrarna. Friheten för reportrarna
är begränsad till de enskilda reportagen, vilket betyder sådant som framkommit tidigare, nämligen att redaktioner kan se olika ut och fungera olika.
På vissa tidigare beskrivna redaktioner är ju den redaktionella förhandlingen
vad gäller program- och inslagsidéer av centralt värde (se t ex HR, IS), men
så är det alltså inte här, vilket har med programmet karaktär att göra.
På frågan om PZ kan nämna en programidé som inte har gått igenom svarar PZ:
”(...)Jag kan inte ens uppskatta hur många möten jag har suttit i, s k
brainstorm-möten, om nya programidéer: 'Nu vill den och den kanalen ha ett
program av den och den typen' (....)vi vill ha ett program som tilltalar den och
den kategorin människor (...)Det är två eller möjligtvis tre program av det
som jag har suttit med i, som någonsin har blivit någonting av (...)Det har (...)
t o m blivit sådana här pilotinspelningar, alltså pilotprogram, men det har aldrig kanske sålts in sedan.”

PZ får följdfrågan om han kan beskriva ett program bland dessa tillfällen
som verkligen blev av, och han beskriver då ett koncept som resulterat i serier av program som vid intervjutillfället gått under flera säsonger, under
olika titlar, men med samma grundkoncept i botten. Titlar som ”B-turen”,
”C-turen”, ”Citypolisen” nämns, och också att detta var programserier som
sändes efter ”Efterlyst”:
”(...)först kommer 'Efterlyst' på torsdagar, 21.00 till 22.00, sedan ligger ett
inköpt program som heter 'Mayday, Mayday' på 3:an, och sedan kommer 'Cturen', klockan halv elva en torsdagskväll. Mycket sent, och ändå så ligger
dom 50 000 under 'Efterlyst' ungefär, men dom har en 'share' som är närmare
30 % ofta (...)”.

Utvecklingen av grundkonceptet för programserierna beskriver PZ på följande sätt:
”(...) Grundtanken bakom detta, som jag och (redaktören) utvecklade, det var
att vi skulle göra någon form av identifikationsmöjlighet med polisen (...) I
'Efterlyst', så är det ofta brottsoffret som är huvudpersonen, även om det är

599

mycket poliser i programmet (men) (....)nu ska vi skildra ett turlag inom polisen (...)Vi skulle alltså lyfta fram dom här polismännen som karaktärer (...).”

Sin egen roll i utvecklingen av serierna från idé till program beskriver PZ
som betydande på en följdfråga om detta, men den dåvarande redaktören på
'Efterlyst' är den som var drivande:
”(...)Det var (redaktören) som är storpappa till det här, sedan har jag varit
med med mina polisiära kunskaper (...) men han är den stora upphovsmannen
till programidén.”

Man kan emellertid tillägga att ”Efterlyst” i flera år tidigt i programmets
historia sände inköpta reportage eller inslag, där just polisens arbete följdes i
USA under titeln ”Cops”. Denna idé verkar närbesläktad, och i så fall skulle
idén till serien egentligen ha varit att göra ”Cops” i svenska miljöer och med
den svenska polisen. Vid intervjutillfället hade man då redan följt polisdistrikt i Huddinge och i Stockholms innerstad i flera serier. PZ säger emellertid i egenskap av producent: ”(...)Det är (...) ett av dom ytterst få exempel,
där jag faktiskt har varit med från början och utvecklat en programidé (...).”
Men oavsett om idén är inspirerad av den amerikanska ”Cops” eller inte,
så beskriver PZ en tanke redan från början att skildra poliser på ett positivt
sätt, nästan en idealisering:
”(...)grundidén (var) (...) det här är polis Mia, som man lär känna (...) Det var
liksom, som vi säger på journalistspråk en 'cliffhanger' till nästa vecka. Man
vill träffa dom här människorna igen och följa deras arbetsvardag (...) och det
visade sig det var inte bara Vilda Västern, utan det är mycket samhällsnytta i
form av service (...) Det var oerhört mycket mer värme i detta och faktiskt
polisiärt engagemang för att vara någon form utav samhällets slasktratt, serviceorgan, dom tar tag i det som ingen annan myndighet gör.”

På frågan om det finns några särskilda villkor eller svårigheter som hänger
samman med produktionen av den här typen av program svarar PZ med hänvisning till att det är olika intressen inblandade med ibland olika krav och
villkor. PZ beskriver sin roll i egenskap av producent som en ”vågmästare” i
en delikat balans mellan polisens och andra intressens önskemål, t ex kanalens intresse för höga tittarsiffror:
”(...)man ska tillfredsställa inte bara våra kunder, alltså uppdragsgivaren, kanalen, och inte bara tittarna (...) utan (...) även (...) polisen och (...) dom
brottsoffer vi har med att göra. Och vi vägrar hålla på att gangsterjournalistiskt söka upp folk som just har drabbats av brott eller som har fått sina anhöriga mördade (...) det där får gå på ett mycket fint sätt via polisens filttofflor
ofta, att dom kan ställa frågan vid ett förhör och sådär, och ibland ringer anhöriga själv och säger: 'Det vore bra om ni tog upp det här fallet' och sådär.
Men det här är en balansgång på slak lina, för att det är inte alltid som polisens intresse går hand i hand med vad ett bra kriminalprograms intressen
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gör (...)Dom måste ju vara återhållsamma med sin information för att inte
förstöra sina utredningar, samtidigt som vi vill göra ett bra program. Och det
här är egentligen min (...) vardagliga arbetsroll här på redaktionen, denna balansgång, att prata med poliser, att inge förtroende (...)Man får absolut inte
göra bort sig, och ska vara alla till lags.”

Det här svaret kan jämföras med projektledare AG:s svar i dramadelen tidigare om hans bästa program vid intervjutillfället 1996, och då hans svar avsåg ett program han gjorde på ett produktionsbolag, en gala, också med ett
annat intresse än kanalen, TV 3, inblandat, UNICEF. AG beskrev också en
balansgång mellan de olika intressena. PZ beskriver däremot att intressenten
polisen kan ha andra intressen än själva programredaktionen.
PZ har huvudsakligen vid intervjutillfället 1999 att göra med brott och har
arbetat inom ramen för händelser i den kriminella världen. Han får frågan
om han varit utsatt för hot, och svarar:
”Nä, nix, jag har jobbat i den här världen sedan -86, och tagit aktiv del (...) på
brottsplatser (...) Jag har varit med och satt fast och hängt ut, och skrivit om
dom värsta knarkligor och maffiasyndikat och torpeder (...) och jag har aldrig
så mycket som fått ett slag på käften. Jag har stått med namn och titel i telefonkatalogen i alla år.”

PZ säger alltså att det inte förekommit hot mot honom för hans del. Detta
kan jämföras med HR:s beskrivning inom public service tidigare av den
hotbild under 1990-talets första del, som gjorde att han t o m behövde kontakter med säkerhetspolisen och skydd. Det finns också journalister som har
råkat illa ut i Sverige. Under åren runt 2000 skadades journalister i sprängattentat p g a sin publicistiska verksamhet kring vissa grupper.
Sammanfattningsvis, PZ var vid intervjutillfället 1999 producent för ett
kriminalmagasin och positionerad på ett större produktionsbolag, som var
systerföretag till den kanal som var kund, för det program han huvudsakligen
producerade, men man upprätthöll ändå sedvanliga kunduppdragstagarrelationer. Programmet hade då sänts i nära tio år, och polisen var också intressent och delaktiga i programmet på så sätt att man tog emot tips från allmänheten i studio. Det fanns dock inget skriftligt avtal mellan polisen och redaktionen, enligt PZ, men chefen för rikskriminalen hade tillsatt en kommission med uppdrag att tillvarata den information som kom in till studion
från allmänheten. Enligt PZ klarades 20 % av brotten upp. Enligt PZ hade
programmet förändrats med högre tempo, snabbare klipp och mer aktuella
fall, och det var också en motivering av VD’n för produktionsbolaget vid
rekryteringstillfället 1995 att värva PZ. Han rekryterades vertikalt, dvs från
en redaktion inom ett medium, som skrivande chef vid en tidning, till producentrollen inom ett etermedium. Han saknade erfarenhet från etermedier,
men hade kunskaper om polisiär, operativ verksamhet, som man ansåg
funktionella. Redaktionen var ansvarig för innehållet i programmet, men
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polisen ”bjöds in” att tillvarata de tips som offentliggörandet i programmet
av brott eller händelser genererade. De kontakter man hade med domstolsväsendet var få, men de förekom. Producenten PZ och redaktören hade makten
att selektera de fall som skulle förekomma och/eller bli rekonstruerade i
korta dramainslag. Programledaren var kanalens val och krav, och hade ingen direkt del i själva produktionen, men hade en kvalitétskontrollerande eller
feedbacksgivande roll, nästan som en ”exekutiv producent”. PZ var direkt
underställd produktionsbolagets VD. Publikmätningarnas roll för programmet var stor, och även om produktionsbolaget inte hade direkt kontakt med
kanalens reklamköpare fanns en påverkan som var så stor att det påverkade
programmets inriktning, styrning eller innehåll. Man ville ha en högre andel
yngre, och lät det påverka programmets form, och även valet av brott kunde
ske med tanke på vilken målgrupp, här yngre, som man i högre grad ville
attrahera. Men grövre brott var i alla händelser i prioritet, dels p g a en
högre angelägenhetsgrad att de klaras upp, dels av dramaturgiska skäl. De är
mer ”tacksamma” att beskriva i bildmediet. Det finns också ett större allmänintresse av att de klaras upp. T ex ekonomisk brottslighet kräver mer
arbete från redaktionens sida, men hade förekommit i programverksamheten.
Eftersom grundkonceptet i programmets mix skulle vara spänning, action
och emotionellt engagemang föredrog man typer av brott, som ofta var av
våldskaraktär, men PZ betonar också identifikationen med brottsoffren, t ex
utsatta och anhöriga. En liten ”puckel” av kvinnor mellan 35 och 50 år i
tittarprofilen gjorde paradoxalt nog att ett kriminalmagasin med våldsamma,
verklighetsbaserade brott rekonstruerade i dramainslag drog till sig reklamtidsköpare från livsmedels- och dagligvaruhandeln, dvs reklam riktad till en
kvinnlig publik. Även sändningstiden, på torsdag dagen innan helghandeln,
hade betydelse. Men PZ poängterar också vikten av måttet ”share”, andel av
total publik som väljer programmet före andra kanalers program vid en viss
sändningstid.
PZ betonar att det är redaktionens medarbetare, som är det kapital man
har i produktionen, dvs kapaciteten och förmågan att framställa reportage
eller dramarekonstruktioner från A till Ö. PZ uppskattar självständighet hos
reportrar, men, kan man tillägga, programidéerna kan i detta sammanhang
inte vara reportrarnas egna p g a programmets karaktär, brottsfall i samarbete
med polis och programmets uppgift att i studio samla in tips från allmänheten. PZ hade kravet på sig att representera programmet inför kunden, kanalen, och leverera programmet enligt kundens/kanalens önskemål. Det
bästa program som PZ vill nämna är ett speciellt avsnitt av programmet,
figurerande en liga, och med brott som rån och utpressning. PZ använde
programmet i sin arbetsledning av reportrar som exempel, och programmet
kännetecknades av en bra ”mix” av önskade element som nämnts tidigare.
Det var en bra redaktion och bra medarbetare som gjorde detta program till
ett föredöme, men också generellt detta som gjorde bra programproduktioner
möjliga.
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PZ hänvisar till många programidéer som inte blivit genomförda och inte
kunnat säljas in till kanaler, och hänvisar i likhet med andra producenter på
produktionsbolag till brainstorming-möten (t ex EK, FL i dramakapitlen) i
syfte att generera programidéer. En idé som däremot resulterade i, inte bara
ett program eller en serie, utan säsonger av serier, beskrivs av PZ, att man
följer polisens arbete i svensk miljö, på ett sätt som liknar en amerikansk
motsvarighet ”Cops”. Dessa serier resulterade i höga tittarsiffror, enligt PZ,
med tanke på en sen sändningstid och hög ”share”. PZ påpekar att det emotionella engagemanget i kriminalmagasinet ”Efterlyst” ska ligga hos brottsoffret, men man har ändå haft program helt fokuserade på brottsligor och det
är brotten som rekonstrueras i dramainslagen. I serierna ovan beskriver PZ
nästan idealiserande hur polisens arbete följs i serierna, som karaktärer som
utför samhällsnytta och goda gärningar, som tar tag i sådant som ingen annan myndighet vill befatta sig med. PZ hänvisar till sin roll som producent
som en balansgång på slak lina mellan olika intressen, polisens intresse och
redaktionsledningens är inte alltid desamma, och kanalen som kund måste
framförallt vara nöjd. Det nämns inte, men man kan tillägga att tittarsiffrorna
måste vara i enlighet med kanalens önskemål, som ju presenterar dessa för
sina reklamköpare och där prissättning sker. PZ hade sällan eller aldrig varit
utsatt för hot, trots att han arbetat med brott och brottsplatser i egenskap av
journalist i ett femtontal år vid intervjutillfället, och trots att han offentliggjort identiteten hos kriminella som begått svåra brott.

SAMMANFATTNING - PUBLIC SERVICE
De intervjuade producenterna inom public service intervjuades i Stockholm
1996, med en uppföljande intervju våren 1999 på fyra redaktioner, en programavdelning för undersökande journalistik, då den s k ”Striptease”redaktionen efter programmet då, där tre producenter intervjuades (GM, GO,
GP), och två på minoritetsspråksredaktioner, också i Stockholm, ”Mosaik”redaktionen (HR) och ”Finska redaktionen” (IS). En producent tillhörde
dokumentärfilmredaktionen både 1996 och 1999 (JQ), men producerade ofta
dokumentärer kring samhällsfrågor som kriminalvård och skola eller flyktingproblematik vid tiden för intervjuerna, vilket också kan tjäna som en
kontrast till ”traditionella” journalistiska villkor, ett långsammare produktionstempo, dyrare produktion, högre krav på konstnärlighet och tidsobundenhet vad gäller aktualitet. De producenter som intervjuades utanför Stockholm intervjuades med grundintervju och uppföljande intervju vid samma
tillfälle, våren 1999, och var båda vid intervjutillfället aktiva eller hade erfarenhet av redaktioner med undersökande profil, dvs SVT Malmö, den arbetsledande producenten KT för programmet ”Reportrarna”, och vid SVT Luleå,
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producent LU, f d redaktionschef vid ”Norra Magasinet”, som under större
delen av 1990-talet haft denna funktion, men som vid intervjutillfället var en
slags ”exekutiv producent” för flera projekt eller serier. MV var vid intervjutillfället 1996 obunden från redaktion och producerade sina egna program
och/eller serier, men övergick strax efter detta tillfälle till frilansverksamhet
och hade vid andra intervjutillfället senare delen av år 2000 varit verksam
som frilans under ett par år, och förekommer därför i denna egenskap under
nästa rubrik. Sammanlagt representerade alltså dessa nio producenter sex
redaktioner eller avdelningar inom public service. Fem av producenterna på
redaktioner med ett undersökande syfte eller en undersökande journalistisk
profil, programserierna ”Striptease” (GM, GO, GP - Stockholm), ”Reportrarna” (KT - Malmö), ”Norra Magasinet” (LU – Luleå). Två av producenterna företrädde redaktioner som hade ett minoritetsspråkssyfte (HR, IS), och
en ett dokumentärfilmssyfte (JQ). MV producerade program, filmer eller
serier i gränslandet mellan reportage och dokumentär eller utarbetade egna
koncept med eget syfte. Fyra av de intervjuade producenterna var kvinnor
(GO, IS, JQ, MV), och fem var män (GM, GP, HR, KT, LU). Två var födda
och uppvuxna i länder utanför Sverige (HR, IS). Åldersmässigt var två i
yngre medelålder, 30- 35 (GM, GP), de två på minoritetsspråksredaktionerna i fyrtiofemårsåldern (HR, IS) samt tre närmare eller över 50 (GO,
JQ, MV). De intervjuade 1999 vid SVT Malmö (KT) respektive SVT Luleå
(LU) var också i denna ålder.
Titlarna var producent vid Striptease-redaktionen 1996 för tre av producenterna, men tre år senare reporter (GO, GP) samt redaktör 1999 (GM). GM
hade avancerat, men producenterna GO och GP hade i grunden inte annorlunda uppgifter. HR var producentreporter på Mosaikredaktionen både
1996 och 1999 men avancerade efter sista intervjun. IS var vid båda intervjutillfällena redaktör, och på denna redaktion fanns inte titeln producent, men
däremot reportrar, som arbetade växelvis med nyhetsmagasinet. JQ var dokumentärfilmproducent vid båda intervjutillfällena. KT var producent i
Malmö, men i en arbetsledande betydelse till skillnad från producenterna GO
och GP i Stockholm. LU var producent, men hade varit redaktionschef för
det undersökande magasinet i Luleå under större delen av 1990-talet. Han
beskrev sig 1999 som direkt producerande, men med övergripande ansvar
för flera produktioner och som ”biträdande programansvarig” vid intervjutillfället 1999. MV var producent våren 1996 med ansvar för sina egna produktioner, men vid andra intervjutillfället hösten 2000 hade hon som frilans
haft andra funktioner, som programledare för längre serier av magasinsprogram i kommersiell television, som skrivande journalist, som dokumentärfilmproducent, men också i uppdrag utanför television, i undervisningsuppdrag inom ramen för högskoleverksamhet i ett ettårigt förordnande.
Också producenter/journalister inom produktion av samhällsprogram och
journalistik fick samma frågor som dramaproducenterna i kapitel 9 vad
gällde programverksamheten. De ombads beskriva sitt senaste programpro604

jekt med följdfrågor om olika faktorers betydelse, hur uppstod idén till programmet/reportaget, och den egna rollen i utformningen av det. Vilken roll
spelade de närmaste eller de högre cheferna, betydelsen för ekonomi, teknik,
publikmätningar eller andra faktorer av betydelse. De ombads också ge exempel på en bra produktion som de ville ge som exempel, och nämna omständigheter som de tyckte bidrog till att produktionen ansågs lyckad av dem
själva eller av andra. De blev också ombedda att beskriva en idé till ett reportage eller program, som inte blivit genomförd, och föreslå orsaker till att
produktionen eller reportaget inte blev genomfört. Men förutsättningen var
här, i likhet med för dramaproducenterna, att det skulle vara en idé som var
ganska långt gången i planering, och inte bara ett uppslag. De fick också, i
likhet med dessa, frågan om det fanns några särskilda villkor eller svårigheter förenade med genren som de var verksamma inom, men här är genren
samhällsprogram och journalistik. De grundläggande skillnader som finns
kännetecknar hela detta kapitel. Dramaproducenterna hanterar manus och
manusförfattare administrativt, om de inte är huvud- eller medförfattare, i
detta material (det senare är t ex BH, DJ, EK och i viss mån AD bland dramaproducenterna). Det uteslöt inte deras roll i manusbearbetning. Men producenter av samhällsprogram och journalistik är själva, i samarbete med
andra och under redaktionella omständigheter, ”manusförfattare” under projektarbetets gång mer eller mindre beroende eller oberoende av redaktionella
processer. Det finns därmed en större osäkerhet i vilket ”manus” man egentligen kommer att ha till sitt förfogande, men också en större möjlighet att
utöva makt över innehållet, att hitta egna idéer, att hitta en passande vinkel,
att eventuellt förmedla ett budskap eller en sensmoral och att skildra det
ämne man har större eller mindre möjlighet att välja beroende på redaktionell avhängighet och situation och den egna positionen. Har man en arbetsledande roll på en redaktion (som GM, 1999, IS, KT och LU) har man
också påverkan på redaktionella medarbetares idéer och genomförandeprocess och/eller kan sätta sin prägel på (t ex genom feedback) och/eller planera
eller samordna hela redaktionens utbud i programmen. Det vanliga är att ett
par personer delar detta ansvar, t ex producent, redaktör, redaktionschef eller
liknande i kombinationer. Några exempel i detta material är t ex redaktionschef och redaktör (IS), samt chef Samhälle, redaktionschef, redaktörer
(Striptease) eller producent, redaktör, ”tongivande” reporter (Reportrarna,
KT). Vad gäller inspelning är man ofta som enskild producent i detta material regissören, dvs dramaturgiska experter eller externa regissörer anlitas
inte ens även för längre dramaturgiska inslag eller gestaltningar med skådespelare (se t ex brottskonstruktioner PZ, exemplet kriminalmagasin). I likhet
med dramaproducenterna väljer man däremot ”skådespelare”, dvs medverkande subjekt/objekt, som kan vara både olycksdrabbade eller ”misstänkta”,
vittnen, experter eller representanter för intressen i förhållande till de ämnen
man valt att göra produktion av, eller personer som representerar myndigheter, institutioner, intresseorganisationer, politiska partier, fackföreningar
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eller särintressen av olika slag, men också ”åsikter” som man själv inte som
”objektiv” journalist kan uttrycka utan låter andra förmedla (Se t ex MV).
Idéerna till beskrivna reportage eller program som man vid intervjutillfället nyligen avslutat kan komma från olika håll. På ”Striptease”redaktionen i Stockholm beskriver GM ett reportage efter ett redaktionsmöte
om ett önskat ämne. GM:s reportage blev en uppföljning av ett reportage
sänt några år tidigare, där idén hittats i andra medier (exemplet riksdagsmans åtal, tidningsartikel Aftonbladet, TV3-program). GO beskriver tips
utifrån, en huvudperson i ett program hade själv skickat ett material (dagbok) till redaktionen, och arbetslöshet skildrades genom denna. GP beskriver
skatteflyktsmöjligheter (exemplet Skatteparadis) där tips kommit från myndigheten själv, genom en polis, som resulterade i fyra reportage/ program.
HR beskrev en pjäs i Göteborg med jugoslaviskt tema, och IS beskrev skolfrågor (exemplet tvåspråkiga klasser), där idén förhandlats fram i redaktionsmöte. JQ beskrev en dokumentär kring en flyktingförläggning med en
ambition att presentera en motbild till rasism och flyktingfientlighet, där idén
kommit, dels från en artikel, dels egen kännedom om hennes egen hembygdsmiljö. KT beskrev misstänkta oegentligheter inom EU, och LU tre
uppföljande delar i en serie kring statsministermordet i Sverige, där ett alternativt spår granskades. MV beskrev ett program enligt ett koncept som också
givits tidigare av henne, samtal mellan kvinnor som representerade ståndpunkter eller generationer. De vägar som huvudsakligen beskrivs är andra
medier, tips utifrån, beslut genom redaktionsmöten, dvs kollektiv redaktionell förhandling, samt planering efter en yttre väntad händelse, en riksdagsmans åtal (GM), val i Bosnien (HR), riksdagsbehandling i en skolfråga
(IS) en kommissionsrapport från EU om interna oegentligheter (KT). Man
planerar sändning av programmet innan denna yttre, väntade händelse. Idéer
funna i research anges också explicit som strategi hos t ex GP, som beskriver
ett reportage i samband med en kurs, där idén hittats i ett reportage hos en
amerikansk TV-station. Kunde man göra något liknande i Sverige (exemplet
lastbilsolyckor)?. De ursprungliga programkoncepten kan också förändras
under projektarbetets gång, ett element i en tänkt konceptualisering får t ex
överges och ersättas med någonting annat av olika skäl (GO, exemplet arbetslös kvinna, GP exemplet skatteparadis, KT exemplet organdonation).
Sådana skäl kan vara tidsbrist, svårigheter att hitta ett önskat fall eller att ett
mer intressant spår föredras.
De närmaste cheferna spelar en roll, och beskrivs som de som ger feedback, men inte alltid ger råd, eller kanske t o m som de som kan beordra eller
ge avslag på idéer. De högre ledningsnivåerna beskrivs som de som anslår
medel, men som inte alltid saknar betydelse. Det finns exempel både på,
positiv feedback efter ett sänt reportage (HR), och exempel på att man kämpar för att bli uppmärksammad av dem, eller ger information (IS), men också
ett exempel på uppmärksamhet som bedömdes mindre positiv, dvs kritik, där
utförandet av ett reportage ifrågasattes (GM). En politiker i regeringsställ606

ning kritiserades för sin privatekonomi, och kanalledningen ogillade detta.
Men kritiska redaktioner eller journalister har eller behöver högre ledningsnivåers stöd (Se t ex NX exemplet skjutjärnsjournalistik). Ekonomiska
faktorer beskrivs ibland som oviktiga, dvs man får de resurser man behöver,
men kostnaderna kan variera från under 20 000:- för ett reportage i ett magasin (HR) till över en halv miljon för en timme (JQ) på en dokumentärfilmredaktion. På en redaktion beskrivs anpassning efter resurser som påverkande innehållet, man tar inte risker i val mellan idéer, och man kan inte
alltid ta med dagsaktuella händelser t ex i samband med val (IS). Även sändningstiden kring ett ämne varierar i detta material, från 15-25 minuter för ett
reportage i ett magasin (Striptease, Mosaik, Sisu, GM, GO, GP, HR, IS) till
17-18 eller 19 program kring samma ämne (t ex KT serien Glashuset-EU,
LU exemplet Statsministermord). Vad gäller tekniska faktorers betydelse
kan man beskriva en ny teknik eller tekniska problem. 1996 hade den digitala redigeringstekniken börjat användas, och en längre inkörningsperiod
med problem beskrivs (GP), men också fördelarna i förhållandet till den
tidigare sekventiella klipptekniken. Nu kan man välja mellan möjligheter i
större utsträckning än tidigare. I nästa avsnitt ska MV berätta om dessa valmöjligheter som självklara i den centrala nyhetsredaktion som hon hört från
tidigare kolleger på SVT, men också av henne befarade risker att förlora
kontrollen över sitt eget material som journalist. I intervjuerna från 1996
arbetar emellertid fortfarande vissa journalister konventionellt (HR). Problem med bandskada beskrivs (JQ), men också en flerkamerateknik i samtal
mellan medverkande personer som en teknik som en producent ”uppfunnit”
och som ger illusion av direktsändning (MV). En producent beskriver ingående hur inspiration till ett reportage tekniskt kommit från en biothriller,
”Seven”, där ”täta bilder” och vidvinkeloptik samt musik skildrar arbetslöshet (GO).
Publikmätningar beskrivs ofta som med en allt större betydelse också
inom public service redan 1996 (MV), och man känner ofta till siffrorna för
de program, som man själv antingen producerat eller har reportage i. En
dokumentärfilmproducent säger sig vilja göra sina dokumentärer mer tillgängliga och attraktiva för en TV-publik (JQ). På minoritetsspråksredaktionerna sade man sig vilja ha bättre sändningstider för att få fler tittare (HR,
IS). Andra faktorer av betydelse för reportagen är ofta ett bra team, bra medarbetare eller medverkande som ställer upp. Bra samarbeten med researchers, fotografer och redigerare är också betydelsefullt enligt producenterna, ”personkemin” mellan medarbetare och i arbetsgrupper. Den dolda
rollen hos researchers, fotografer, redigerare är förbisedd men ibland i detta
material så nämns flera exempel t ex att en researcher kan komma med uppslag till ett reportage och har ett bra kontaktnät (GP), och en redigerare kan
ge feedback. I redigeringen skapas kanske t o m ”aha-upplevelser”, det är nu
programmet blir till (MV). Budskap eller insikter skapas som inte enbart
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ordet eller bilden kunnat återge (MV). En fotograf kan föreslå en särskild
teknisk fototeknik (GO).
Det finns i utsagor från intervjuerna ibland medvetna moraliska ställningstaganden bakom idéerna. Ska en hög politiker behandlas med silkesvantar av svensk rättvisa (GM)? Är det inte en demokratisk fråga om ett
alternativt spår pekar mot en konspiration som tänkbar orsak till ett statsministermord (LU)? Kan man skildra risken med att tvåspråkiga klasser för
finsktalande grupper i Sverige försvinner och planera sändningen före en
riksdagsbehandling i ämnet (IS)? Kanske t o m en myndighet, eller i det här
fallet en polis, har bidragit med tips om en bok och ett företag som ägnar sig
åt rådgivande verksamhet om överföring av pengar i en gråzon mellan legal
och illegal verksamhet (GP, exemplet skatteparadis).
När det gäller den undersökande journalistiken kan man föreslå att det
handlar om att genom journalistiken genomföra alternativa och/eller kompletterande institutionella processer. Man genomför en alternativ förundersökning (GM, exemplet riksdagsmans åtal), en alternativ utredning kring
lastbilsolyckor (GP exemplet lastbilsolyckor), en alternativ utredning kring
ett statsministermord (LU, exemplet statsministermord), en alternativ utredning till oegentligheter inom EU (KT), och planerar sändning innan eller i
samband med att den institutionella händelsen manifesteras eller äger rum,
t ex att ett åtal väcks eller en dom ska falla, att en utredning eller rapport
offentliggörs eller en riksdagsbehandling ska ske. Fler exempel finns säkert
att finna som inte representeras i detta material. Detta kan jämföras med
Gaye Tuchman och Mark Fishman (Se kapitel 2) undersökningar, som beskrivits i litteraturstudiedelen. Mark Fishman talar om byråkratiska fasstrukturer, att medier följer institutionella processer och rapporterar. Den undersökande journalistiken passar emellertid inte in i detta schema, som är baserat på nyhetsjournalistik (Se också Grundberg 1997a). Ett förslag här är däremot att den undersökande journalistiken genomför alternativa, parallella
och/eller kompletterande institutionella processer. I förhållande till polismyndigheten är LU och medarbetares serie om ett alternativt spår i utredningen kring ett statsministermord ett exempel som är i opposition till den
polisiära utredningen, man följer ett alternativt spår med alternativa förhandsantaganden. I GP's exempel om de fyra reportagen kring misstänkt
rådgivning via advokatbyrå till skatteflykt kan detta ses som en kompletterande institutionell process. Man fick t o m tipset från polisen, och uppmuntrades till fortsatt verksamhet från skattemyndighetens sida.
De produktioner som man vill se som sina bästa är ofta sådana som man
fått mycket beröm för (GM, KT, LU, MV) eller som har en lite ”annorlunda”
vinkel (GM, GO, HR) eller som berört eller haft betydelse personligen (JQ,
MV). Det kan också hända att man hänvisar till strukturen, eller konceptet
(GP, även PZ inom kommersiell television), dvs programmets ”mix” av
olika delar, t ex känslomässigt engagemang och research (GP). När det gäller
särskilda omständigheter eller villkor för att just de nämnda exemplen blev
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program eller reportage som producenterna vill betrakta som sina bästa vid
intervjutillfället hänvisar man gärna till bra medarbetare, t ex fotograf, redigerare (GO), bra kontakt med medverkande (GM), nog med eller extra resurser t ex tid eller personal (GP, IS), eller förtroende från chefer (JQ), eller,
i egenskap av redaktionsledande producent, att man givit sådant förtroende
till de som gjort programmet/reportagen (KT). Producenterna ombads också
beskriva idéer till program/ reportage som inte blivit färdiga produktioner
och de tillfrågades om vilka omständigheterna var. Inom den undersökande
journalistiken hänvisar man, dels till att man själv lagt ned idéer (KT, LU),
dels att den tes eller hypotes man haft inte håller (GM, KT), men också
andra problem som t ex att personer inte vill medverka (GO), eller ”krånglar” (IS). Det finns två exempel i detta material i konfliktdrabbade länder
som kvinnliga producenter nekades att förverkliga, dels genom ett ”nej” till
visum till Saudi-Arabien (MV), dels ett avslag från närmaste chefsnivån
(JQ). I ett land drabbat av inbördeskrig i mellan-Europa under 1990-talet
censurerades en producent med ursprung därifrån helt i två reportage, dvs
reportagen sändes inte. Ingen av producenterna som drabbades av intern
avdelningscensur från närmaste chefsnivån fick någon tydlig, explicit motivering till varför. Producenterna spekulerade själva i orsaker, att ”det inte
passade” (HR), eller att inte betros att göra en film på ett politiskt korrekt
sätt (JQ). På en fråga om det fanns några särskilda villkor eller svårigheter
förknippade med genren svarar några undersökande journalister att svårigheten kan vara att balansera mellan bra journalistik och spännande television
och avtalsmässiga eller juridiska aspekter (GM, KT). Redaktionen i Malmö
hade vid intervjutillfället fått fyra fällningar i Granskningsnämnden åren före
intervjutillfället 1999. Att det ska vara bra television, men svårt att skildra
abstrakta frågor eller problem är en annan typ av svar (GP, men också PZ
under nästa rubrik). På en av minoritetsspråksredaktionerna hänvisar producenten till att man måste vara på sin vakt vid omorganisationer för att förbättra eller inte få för dåliga sändningstider (IS), och att det har funnits en
attityd att programmen setts lite som ”hjälpskoleprogram”, men att attityden
förändrats till det bättre. Dokumentärfilm producenten JQ hänvisar till tiden
som den bästa och sämsta följeslagaren på samma fråga. Men också den
undersökande journalisten LU hänvisar till tid och tålamod, och att det här är
research som tar längre tid än i ”allmän” journalistik.
Det finns genomgående i olika svar från producenterna en betoning på en
emotionell sida i produktionen av journalistik och samhällsprogram. Man
ska kunna identifiera sig med medverkande i egenskap av publik (GM, GP).
Man vill nå publiken med ett budskap, eller kanske t o m vara ”herre över
stämningarna” förmedlade via, inte bara bild, utan också musik (GM). Ett
bra program är ”gripande” eller berör känslomässigt (GM, GP, MV). Och
två av dessa är exempel från undersökande journalistik. Det kanske t o m är
så att ett program, dels är ”en kurs” i mänskliga villkor under vissa svåra
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förhållanden (MV), men beskrivs som fungerande ”terapeutiskt” också för
en publik (MV).
Den andra tydliga aspekten är den moraliska, som nämnts tidigare, som
gör att vissa av producenterna nästan beskriver sitt eget ämne och sin egen
roll i funktion som ”den tredje statsmakten”, som bevarande demokratin och
påpekande orättvisor (t ex GM, LU). De olika producenterna har olika grad
av redaktionell tillhörighet och redaktionellt beroende, och är således i olika
hög utsträckning delaktiga eller underkastade kollektiv, redaktionell förhandling med sin egna idéer eller får sina reportageidéer förhandlade denna väg.
Producenterna JQ och MV är oberoende av redaktionella förhandlingsprocesser, dock för JQ's del är närmaste chefsnivån av betydelse. Producenterna
IS och KT är i arbetsledande redaktionsställning och beskriver båda det inflytande man har genom sin planeringsroll, och att de idéer man har har ”stor
tyngd”, men att själva reportagen huvudsakligen görs av andra. GM, GO och
GP tillhör samma redaktion, och också LU har haft en arbetsledande redaktionsroll under större delen av 1990-talet, och därmed en större andel av
idéer som är hans egna. Också HR beskriver egna idéer, i likhet med GM,
GO och GP, men också redaktionell förhandling av dessa och godkännande
från närmaste chefsnivån som en förutsättning. Enskild redaktionell förhandling kan vara en chefs överläggning med en enskild journalist/producent.
Kontinuerlig, kollektiv redaktionell förhandling är återkommande möten,
som också beskrivs av flera producenter. Dessa kan vara ”formella och informella” (KT), vilket också ger en antydan om att också den informella
kommunikationsmöjligheten är av betydelse för arbetsprocesser inom televisionen. Utvärderingsmöten efter sändning beskrivs av flera producenter
(t ex GP). Producent KT beskriver en ”produktionsmodell” med redaktionsråd, som för tankarna till ”agendasetting” inom ramen för den egna sändningstiden, dvs man sätter verkligen dagordningen: ”(...)Där drar vi dom
stora ramarna för vilket innehåll programmen ska ha (...)vi utvärderar och
blickar framåt, och diskuterar ämnen och teman och tendenser (...)”(KT).
Samme redaktionsledande producent säger också: ”(...)Det är jag som gör
planeringen, och därför har jag också ett väldigt stort inflytande på hur programserien ser ut (...)”.
Producenterna i detta material har alltså en självständig möjlighet att t ex i
kollektiv, redaktionell förhandling föra fram sina egna idéer om de nu inte är
relativt oberoende av redaktionella processer (som t ex JQ eller MV), men de
som har eller har haft redaktionsledande roller (som IS, KT, LU) medger ett
ganska stort inflytande över det totala utbudet eller programserien, t ex vad
gäller idéer, kanske t o m i form av andelar: ”(...)en tredjedel var sånt som
jag själv tog fram i min egenskap av redaktionschef (...)”(LU). På just denna
redaktion var reportrarnas andel av reportageförslag också en tredjedel, enligt denne, och resten var tips utifrån. Att ha en planeringsfunktion innebär
alltså att ha en makt över innehåll på en redaktion inom ramen för den sändningstid man har till sitt förfogande inom journalistik och samhällsprogram.
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Detta kan jämföras med dramaproducenterna i dramaavsnittet tidigare, som
hade mycket mer begränsade möjligheter att utöva makt över dramats innehåll, om de nu inte var huvud- eller medförfattare (som BH, DJ, EK och i
viss mån AD).
Reporterproducenterna delegeras inte enbart idéer, och det finns i detta
material exempel på många självständigt valda projektidéer. Det verkar
alltså som om i genrens natur, att ”manus” skrivs under projektarbetets gång,
finns en mindre tendens till strikt hierarkisk uppdelning mellan nivåerna. Det
är inte avdelningschefen, eventuellt med medhjälpare, som väljer mellan
idéer och bland dessa delar ut ”projekt” till producenter, som t ex kan vara
mera vanligt på en tidningsredaktion, men producenter i redaktionsledande
ställning medger att man har sådan makt, bl a i sin planeringsfunktion (IS,
KT, LU).
Idéer till programprojekt kan sökas från olika håll. Här finns några sökvägar eller -strategier beskrivna av producenter. Andra medier, ofta tidningar,
som man gärna läser (GM, IS). Den elektroniska utgivningen av många tidningar via Internet har underlättat tidningsläsning, och även research och
faktasökning, och i synnerhet på minoritetsspråksredaktionerna har man
bättre tillgång till tidningar från det gamla hemlandet (HR, IS). Tips utifrån
är en annan väg (GO, LU), och intryck från människor man träffar i andra
sammanhang en annan väg (JQ, parlament i Kurdistan). Eller att utnyttja
idéer via kontaktnät som nära redaktionella medarbetare har (GP, redigerare). Att åka på en kurs och därigenom söka idéer via en amerikansk TVstations reportage, och ”översätta” detta till svenska förhållanden är också ett
exempel i detta material (GP, lastbilsolyckor), en producent som beskriver
sin verksamhet som researchstyrd. Det finns antagligen fler exempel som
inte representeras inom ramen för detta material. De huvudsakliga vägarna är
emellertid medarbetares eller chefers val av idéer, som förhandlas eller presenteras i former av kollektiv, redaktionell förhandling, tips utifrån och från
andra medier, framförallt tidningar. Men det finns också i materialet beskrivet hur man på redaktioner sätter dagordningen (KT), eller diskuterar fram
vilken typ av idéer man ”kanske borde” göra inslag om (GM, GP, IS) och att
man söker ”fall” som kan illustrera ett ämne (GO, trotjänarinna). Det är en
dagordningsprincip där aktiv, redaktionell förhandling avgör utbudet och
programprojekten. Men det finns också flera exempel på producenter i detta
material som själva driver sina projekt utan kollektiv, redaktionell förhandling (JQ, MV).
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SAMMANFATTNING – KOMMERSIELL
TELEVISION
De producenter som intervjuades inom kommersiell television intervjuades
våren 1999 eller senare delen av år 2000, och var positionerade i olika sammanhang och under olika arbetsvillkor, frilans (MV, som också intervjuades
1996, men då som fast anställd inom public service samt NX),
ägare/producent inom eget produktionsbolag (OY) och anställd på produktionsbolag (PZ). Två arbetade inom ramen för produktionsbolagsvillkor
(OY, PZ), och de två som var frilans hade sina egna relationer till olika kanaler (MV, NX). MV intervjuades också 1996, då i egenskap av anställd
producent på Sveriges Television, och kan ses som en medarbetare som förhållandevis tidigt blivit frilans under andra delen av 1990-talet, men som
följts av andra medarbetare, som mötts av samma villkor, dvs det faktum att
det finns få redaktioner och/eller produktionsbolag på den kommersiella
sidan som bedriver journalistik, och sänder samhällsprogram och/eller
svenskproducerade dokumentärer, trots en mångfald av kanaler, även
svenskspråkiga under sent 1990-tal och efter millineumskiftet. Dock har en
del svenskproducerade program av typen undersökande journalistik eller
dokumentärserier med sådan inriktning tillkommit.
För att återvända till producenterna. Morgonnyheterna på TV 4 gav MV
längre uppdrag, men nu som programledare, en roll som hon haft mycket
lång erfarenhet av också på Sveriges Television under monopoltiden. Under
1990-talets första del producerade MV emellertid mest egna dokumentärer,
som var oberoende av redaktion, och det var i denna roll som hon intervjuades första gången våren 1996. Vid andra intervjutillfället drygt fyra år senare
var MV nöjd med sitt beslut att bli frilans och hänvisade till en annan frihet
att själv välja uppdrag, men hon hade då gjort få dokumentärer i egenskap av
frilans, dock ett par stycken. Sveriges Television hade sänt några av dessa,
men var med sina två kanaler inte längre självklart första kund, trots att MV
1996 beskrev sig som ”mer public service än själva företaget”. MV konkurrerade i detta avseende med sina gamla arbetskamrater inom public service,
som först måste producera före frilansmedarbetare och oberoende dokumentärfilmproducenter. NX hade en 45-årig erfarenhet inom medier och också
annan erfarenhet med ett särskilt fokus på makthavare, och det var också
dessa han intervjuade i sitt eget intervjumagasin våren 1999 på en då nystartad satellitkanal med en ekonomisk image, där han var både programledare och producent, utan redaktion men med en researchhjälp. NX beskrev
sin egen roll som delaktig i att projektera TV-kanalen några år tidigare vid
starten, och att programkonceptet, ett intervjuprogram med en enda gäst och
panel, hade vuxit fram i diskussioner tillsammans med TV-kanalens VD.
Både före och efter intervjutillfället våren 1999 hade NX bedrivit sina intervjuprogram, under villkor som han beskrev som lågbudgetvillkor. NX beskrev också ekonomisk rationalitet bakom det faktum att en liten kanal med
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små resurser kan köpa in kvalitetsdokumentärserier. När en dokumentärserie
ämnad för en internationell marknad spelat in sina produktionskostnader,
som initialt är höga, har en liten kanal råd att köpa in dem, framförallt om
landets befolkning, och därmed antalet potentiella tittare, är mindre, relativt
sett. NX producerade regelbundet en del av sändningstiden som var kanalens
egenproduktion. Denna var emellertid då liten, och kanalen har dragit nytta
av NX's under åren uppbyggda kontaktnät. OY hade också erfarenhet från
Sveriges Radio och Television under 1980-talet, men var då huvudsakligen
frilans, och startade sitt eget produktionsbolag 1992, efter erbjudanden om
programserier från kommersiell television (i likhet med MV). OY hade både
en radiosuccé bakom sig, och bedrev ett populärt intervjuprogram tillsammans med en känd programledare, en serie som gått under olika titlar och i
olika kanaler, och fått många tittare. Tittarsiffrorna var under tidigt 1990-tal
över 3 miljoner vid tillfällen. OY var också ägare till produktionsbolaget,
och var därmed också ansvarig för ”införsäljningen” av program eller serier
till kanaler, men beskrev sig som producent vad gäller det vid intervjutillfället våren 1999 senast sända programprojektet. PZ var anställd på ett större
produktionsbolag och arbetade som producent för ett kriminalmagasin med
verkliga fall. PZ var (i likhet med NX) ämnesorienterad, och hade rört sig
horisontellt mellan olika medier, från en chefsposition på en liten kriminalredaktion på en större kvällstidning, till redaktörs- och producentuppgifter
för detta kriminalmagasin i en TV-kanal, utan erfarenhet från TV-produktion
när han rekryterades dit. Produktionsbolaget och den sändande kanalen/kunden tillhörde vid intervjutillfället våren 1999 samma mediakoncern.
Också producenter inom kommersiell television tillfrågades med samma
frågor som dramaproducenterna tidigare, och producenter inom samhällsprogram och journalistik inom public service. De fick i likhet med dessa
frågor om det vid intervjutillfället senaste programprojektet, och följdfrågor
om betydelsen av olika faktorer, som de närmaste eller högre cheferna för
projektet, vilken roll ekonomi och budgetramar spelat, tekniska faktorer,
publikmätningar eller andra faktorer spelat. De ombads också att beskriva en
bra produktion hämtad från den egna verksamheten eller erfarenheten, samt
om de kunde nämna vilka omständigheter som bidrog till att resultatet ansågs lyckat av dem själva och/eller andra. De ombads också ge något exempel på en idé eller ett projekt som inte blivit en färdig produktion, och vilka
omständigheterna var. Också producenter inom kommersiell television tillfrågades om de kunde nämna några särskilda omständigheter eller svårigheter som var förenade med produktion inom den genre som de var verksamma inom.
MV förekommer under föregående rubrik med dokumentärfilmsverksamhet som heltidsanställd på Sveriges Television 1996, men hade vid intervjun
2000 varit frilans under några år. Hon hade haft uppdrag som programledare
i längre serier av samhällsprogram i TV 4, producerat några dokumentärfilmer, samt var vid senare intervjun också verksam som skrivande krönikör, i
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en då relativt nystartad tidning (som senare lades ned). Hon hade också haft
ett ettårigt förordnande, som gällde undervisning inom högskolan. NX beskrev sitt intervjuprogram som tredelat, dels med en huvudgäst, som han
själv i egenskap av producent valde, dels samtal med en panel, bestående av
två, också av honom valda, relevanta personer, sedan avslutningsvis samtal
mellan alla fyra, inklusive programledaren, som ställer frågor. Programmet
var en lågbudgetprogrammet, tekniken är digital och kan ersätta en hel redaktion, enligt NX, som producerade dessa 47 minuter varje vecka med endast en researcher till hjälp på deltid till sitt förfogande. Publikmätningarna
spelar stor roll, dels för att annonsörer kräver det, dels för planering av sändningstid som en ”återförsäkring”, enligt NX, på att ”vara på rätt spår”. Problem för en liten kanal kan dock vara att motivera gäster att delta, men NX
hänvisar till sin långa erfarenhet och sitt kontaktnät, och utan dessa tillgångar skulle programmet inte ha kunnat genomföras. Det tillåter också NX
att arbeta utan manus och med ”en väl strukturerad improvisation” och en
avspänd stämning är viktig för denna typ av program, ”nästan som ett samtal
med trevliga vänner”, och detta är av betydelse i televisionen. NX var själv
delaktig i att under 1960-talet och enkanalstiden införa en ”positionsframflyttning” genom att studera kollegers arbetsmetoder på plats i England,
med möten med engelska journalister som Robin Day och David Frost, och
att införa den s k ”skjutjärnsjournalistiken” i program i radio och tv i Sverige
tillsammans med kolleger. NX hade Olof Rydbecks stöd, men kritiken mot
en mer ifrågasättande intervjumetod, som idag är självklar, var till en början
mycket hård. NX beskriver också ett program under 1960-talets sista år som
lades ned, ett magasin av satir- och underhållningstyp med artister som
skulle bli det nystartade TV2:s ”flaggskepp”, ”Direkt – veckan som gick”.
Det lades ned p g a personliga motsättningar i arbetsgruppen av politisk karaktär, enligt NX. Han har också undervisat makthavare i att bemöta massmedier, en verksamhet som kritiserats med hänvisning till journalistisk etik.
Vad gäller särskilda svårigheter eller villkor för den genre av program som
NX arbetar inom, ett internproducerat intervjuprogram i en liten satellitkanal, hänvisar NX till små resurser, och en svårighet att därmed motivera
medverkande i en del fall. Kanalen har sammanfattningsvis dragit nytta av
NX:s kontaktnät och långa erfarenhet också resursmässigt, och kan minimera personal som krävs till NX själv och en researcher på deltid, men detta
gör också att medverkande begränsas till att gälla dem som finns inom den
räckvidd för det kontaktnät NX har. De som faller genom maskorna blir inte
inbjudna att medverka i programmet.
Också nästa producent, OY, har producerat talk shows, under större delen
av 1990-talet inom ramen för sitt eget produktionsbolag med 4-5 anställda
och10-15 projektanställda vid intervjutillfället våren 1999. Han introducerade strax efter mitten av 1990-talet en radiojournalist som programledare i
Sveriges Television, och hade användning av en s k ”festfixare” i redaktionen rekryterad just p g a sitt kontaktnät. Det handlade inte bara om att ha de
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mest attraktiva gästerna i programmet utan att vara först med dem. OY betonar dock att hans bolag ägnar sig huvudsakligen åt journalistik, eller s k ”underhållande journalistik”. Hans vid intervjutillfället senaste produktion var
en dokumentär i ett par delar om rattonykterhet framtagen med en explicit
uttalad utgångspunkt att varna eller avråda från rattonykterhet genom att
presentera ”starka case”, dvs avskräckande exempel. Det skulle också användas i undervisning och var en s k målgruppsplanerad produktion, dvs
programkonceptet utvecklades i samråd med representanter för en tonårspublik som blev tillfrågad om hur man ville att ett sådant program skulle se
ut. Man hade en bra budget som tillät research, och publikmätningarna hade
stor betydelse. Publikmätningar är det enda mått som kan mäta tillgänglighet, uppskattning eller räckvidd, enligt OY. Det finns inget mått för kvalitet.
Avgörande faktorer här var också en emotionell sida, att man åstadkom
”laddade möten” och hittade ”starka case”, men den långa researchfasen och
de kostnader som den tilläts, var en förutsättning. Det tog lång tid att hitta
någon som ville berätta om hur den egna rattonykterheten hade orsakat dödsfall genom en bilolycka. Sina bästa produktioner ser OY som en intervjuserie med en känd programledare som gått under flera titlar och i olika kanaler
under 1990-talet och senare, och som mest lockade över 3 miljoner tittare
under 1990-talets början. Men trots att serierna sändes som fredags- eller
lördagsunderhållning så säger OY att: ”Det skulle vara lite folkbildande
också”, och beskriver ett exempel där man hade en avsikt till attitydförändring i val av ämne eller vinkel (exemplet homosexuella adoptivföräldrar).
Det låg emellertid gammal hederlig journalistik i botten till denna reportagedokumentär av underhållande karaktär, enligt OY. En anledning till att produktionerna har blivit lyckade är bra programledare och ”en bra nyhetsnäsa”.
OY påpekar vikten av att det fungerar i arbetsgrupper. Vad gäller exempel
på en produktion som inte blivit genomförd nämner OY ett program med
”lite kvinnoprofil” som en kanal velat avvakta med för att man redan hade
ett sådant. Vad gäller särskilda svårigheter eller villkor för den genre som
OY är verksam inom nämner OY att kanalerna producerar sådana program
internt eller ”inhouse”, både talk show och dokumentärer, men särskilt det
förstnämnda och särskilt inom Sveriges Television.
PZ producerade ett kriminalmagasin på ett större produktionsbolag vid intervjutillfället våren 1999, och hänvisade till programmets förändring med
snabbare tempo och mer aktuella fall i magasinet, där det fanns samarbetsrelationer med polisen, och där verkliga fall presenterades. Allmänheten inbjöds att ringa in tips direkt till studion, som kunde hjälpa till att lösa de
beskrivna brott eller problem man presenterade. Uppklaringen av beskrivna
brott (eller andra händelser) var enligt PZ 20 %, dvs var femte incident. Det
fanns inget skrivet avtal mellan polis och programredaktion, och det var
redaktionens, och PZ:s, sak att selektera de fall som skulle bli programinslag. Programmet hade medverkat till organisatorisk förändring inom polisen, där rikspolischefen tillsatt en särskild kommission med syfte att tillva615

rata den information som programmet genererade. Man ville nå en yngre
publik, och anpassade form, och i viss mån val av brott, för att locka en
större andel av yngre publik. PZ beskriver varför fokus ligger på grova
våldsbrott, dels allmänintresset i att dessa löses, dels att dessa kan beskrivas i
actionscener. Andra brott kan kräva mer arbete att gestalta. Det är svårare att
skildra strukturell brottslighet, och tar längre tid, men det bästa programmet
som PZ vill nämna beskriver en liga, som utövade rån och utpressning. En
bra redaktion och bra medarbetare var de särskilda omständigheter som
gjorde programmet bra, enligt PZ. Detta avsnitt av kriminalmagasinet använde PZ dessutom i sin arbetsledning som exempel för nya medarbetare. En
mix av spänning, action och emotionellt engagemang är vad ett program ska
innehålla i balanserade delar, och ”det är en mental process som sker”, och
ingen nedskriven avdelningspolicy. Programledaren var kanalens val, och
spelade rollen som ”controller” eller som den som gav feedback, utan att ha
med själva produktionen att göra i övrigt. Reportrar som gör själva inslagen
kan dock inte själva välja vilka brott eller händelser de vill skildra p g a programmets natur, och PZ och redaktören har därmed ett större inflytande på
valet av de rekonstruerade fallen, och selekterar dem. PZ beskriver också
dynamiken bakom en först till synes uppenbar paradox, att livsmedels- och
dagligvaruindustrin vill annonsera i pauser mellan eller runt ett kriminalmagasin som beskriver ibland svåra våldsbrott, och är särskilt intresserade av
kvinnopubliken. Det fanns i publikprofilen ”en liten puckel” av kvinnor mellan 35 och 50 år, som dagen efter sändning på torsdagen förväntades gå ut
och handla inför helgen nästa dag. PZ erinrar sig, i likhet med OY, många
programidéer som inte blivit färdiga program eller serier, men tar istället ett
exempel på en idé som genererade flera serier, att följa poliser i olika distrikt
i deras arbete, med en möjlig förlaga i det amerikanska ”Cops” (även om PZ
inte nämner detta explicit). PZ hänvisar till identifikationen med polisen,
som gör en samhällsinsats, som ingen annan myndighet vill ta i. På frågan
om det fanns några särskilda villkor eller svårigheter som hänger samman
med produktion inom den genre som PZ är verksam inom svarar han med
hänvisning till att det är en balansgång mellan olika intressen, och att polisens intressen inte nödvändigtvis är desamma som redaktionens. Dessutom
finns kanalen som kund med sina önskemål. Det gäller också medverkande,
som kan vara brottsoffer eller anhöriga till brottsoffer. PZ hade sällan eller
aldrig varit utsatt för något allvarligt hot, trots att han varit delaktig i att avslöja t ex identiteten hos kriminella. Detta kan jämföras med HR inom public
service tidigare, som själv under en period behövde polisens hjälp p g a upprepade hotelser, som upphörde när inbördeskriget i f d Jugoslavien tog slut.
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SAMMANFATTNING OCH KONKLUSION
– PRODUCENTER INOM JOURNALISTIK
OCH SAMHÄLLSPROGRAM INOM
PUBLIC SERVICE OCH KOMMERSIELL
TELEVISION

I detta kapitel har tolv producenter inom journalistik och kommersiell television tillfrågats hur idéer till reportage, program eller programserier uppkommit, och vad olika faktorer har betytt. Det har gällt det vid intervjutillfället senaste, avslutade programprojektet, program som producenterna
skulle vilja ge som exempel på sitt bästa program, samt om de kunde beskriva en programidé som inte blev genomförd, dvs resulterade i ett färdigt
program, och vilka omständigheterna var. De tillfrågades också om speciella
villkor eller svårigheter för den genre som de var verksamma inom. Fem av
de intervjuade producenterna var undersökande journalister på tre redaktioner inom Sveriges Television, två var producenter på minoritetsspråksredaktioner, också inom Sveriges Television, en producent var verksam på dokumentärfilmredaktionen vid Sveriges Television i Stockholm. En producent
producerade vid första intervjutillfället egna dokumentärer där på avdelningen Samhälle, men övergick till frilansverksamhet året efter. Två av producenterna ovan var verksamma inom Sveriges Television i Malmö respektive
Luleå. Inom kommersiell television var en producent frilans och arbetade
med sitt eget intervjuprogram i en mindre, nischad satellitkanal, som var
kommersiellt finansierad i kombination med avgifter. En annan producent
var ägare till sitt eget produktionsbolag och verksam som producent inom
ramen för detta, och, slutligen, var en producent producent för ett kriminalmagasin, som sänts under hela 1990-talet, och anställd på produktionsbolaget som producerade programmet.
Producenterna beskriver olika faser i arbetet, i likhet med dramaproducenterna tidigare. Planering, förberedelse för inspelning, inspelning, bearbetning/klippning/redigering, sändning och efterbearbetning och marknadsföring. Research är en viktig del av de första två faserna och kan ha olika omfattning, men research kan också göras under programarbetets gång, t ex om
programprojektets koncept ändras under tiden av någon anledning (se t ex
GP). I undersökande journalistik har man ofta en tes eller hypotes som man
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med hjälp av research eller med televisionens tekniker och metoder försöker
belägga. Att söka i register, arkiv eller andra dokument, att kontakta personer som besitter relevant information, att studera källmaterial, är några exempel på vad research innebär, och ibland är researchers knutna till någon
redaktion eller något programprojekt (för hänvisning till dessa, se t ex GO,
GP, KT, NX). Researchers kan också inneha någon annan funktion samtidigt, t ex redaktör (se KT). Internet är en tillgång i researcharbete idag med
särskild betydelse i journalisters arbete, liksom den elektroniska utgivningen
av tidningar, som tillåter att man kan läsa ett urval av artiklar från inhemska
tidningar, men också tidningar över hela världen (se t ex GP, HR). I undersökande journalistik läggs programprojekten ibland ned om man inte genom
research lyckas ”belägga” den tes man har haft, eller om den är mindre viktig än man själv trott som utövande journalist i projektet (se t ex GM, KT).
Men man kan också lägga ner en sådan programidé om ett genom tesen hävdat sammanhang ger för starka institutionella övertoner, t ex att man ifrågasätter en dom, därför att det finns en annan person som kan misstänkas (se
kapitel 11, exemplet mordrättegång, Carl Carlsson). Ett annat skäl kan vara
att man inte haft tillräckligt med tid för att slutföra researchfasen (se t ex
LU), eller att man inte lyckats erhålla information från personer (se också
kapitel 11, exemplet fallskärmsavtal, Erik Eriksson, här exemplet Danderyd,
GO). De olika typerna av program kan också vara mer eller mindre researchkrävande. Och research är också en resursfråga eftersom tiden den tar
i anspråk kostar pengar (Se t ex OY). De medarbetare som är knutna till
programprojekten är också viktiga, men kan ofta ha en roll som är dold, t ex
researchers, fotografer, redigerare i olika faser av projektet (Se t ex GO, GP,
MV). En researcher kan komma med idén till ett reportage och har ett kontaktnät, som blir en resurs (GP), en fotograf kan föreslå en kamerateknik
(GO), eller en redigerare kan ge feedback eller komma med förslag (MV).
Fler exempel finns på att det är i redigeringen , som man ”skapar” programmet (GP, MV, OY), men program eller serier ”skapas” på flera nivåer. En
redaktör kan vara den som i planerande funktion ”komponerar” en mix av
reportage till ett magasin (IS). Flera producenter med en sådan planeringsmakt medger att deras inflytande är stort, och de kommer inte bara med
egna programidéer, vilket är en makt som journalistproducenterna besitter,
utan kan också delegera idéer, komma med ett större antal idéer eller besluta
om ett tema eller liknande (IS, KT, LU). Det finns exempel på i materialet
hur man på en mikronivå faktiskt sätter dagordningen inom ramen för den
sändningstid som redaktionen har till sitt förfogande (Se KT, i viss mån GM,
HR).
Både formella och informella kommunikativa processer är av vikt i det
som här kallas kollektiv, redaktionell förhandling, som kan vara kontinuerlig, i form av regelbundna möten (t ex GP, IS, KT), med olika funktion,
t ex utvärderingsmöte (GP), planeringsmöte (KT), men den redaktionella
förhandlingen kan också vara enskild, t ex när en producent diskuterar sitt
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projekt med en chef (t ex GO, JQ), eller en redaktionsledande producent som
diskuterar ett reportage med en reporter, eller kanske t o m instruerar denne
(PZ). Men det finns också exempel i detta material på producenter som producerar program eller filmer utan processer av redaktionell förhandling under programarbetets gång, eller med ett minimum av sådan (MV, NX, JQ).
De olika producenterna kan också ha olika inriktning med hänvisning till hur
de rört sig i medielandskapet över tid. De kan vara medieinriktade, dvs har
rört sig över tid inom sitt eget medium, t ex avancerat till redaktör på en
redaktion (som t ex GM), dvs visar en vertikal succession uppåt i en hierarki
inom samma medium. Eller ämnesinriktade, dvs har ett ämnesintresse eller
-fokus, som göra att man rör sig mellan medier eller annan verksamhet, dvs
en succession horisontellt (som NX, PZ). De flesta producenterna i detta
material var däremot kvar i samma verksamhet mellan de två intervjutillfällena 1996 och 1999, med ett undantag för en producent som övergick till
frilansverksamhet (MV).
Det finns anledning att tro att processer av redaktionell förhandling är av
betydelse när man t ex väljer att producera och sända ett program i samband
med en yttre, väntad händelse, t ex ett val i något land (HR), en riksdagsbehandling i något ämne (IS) eller en kommande EU-kommissionsrapport
(KT). Det finns exempel på hur man deltar i ett medialt kretslopp, använder
eller förväntar sig interaktionseffekter, t ex uppföljningar eller idéer lanserade av andra journalister, t ex från tidningar eller från andra medier (t ex
GM, GP, LU). Det finns också explicita hänvisningar till tidningar, som en
sökstrategi (IS), men också TV-program (GM). Men det är inte den enda
vägen för programidéer att uppstå och realiseras. Exempel på annat i detta
material är t ex tips utifrån (GO, LU), kursdeltagande utomlands med en idé
från en amerikansk TV-station (GP), kontakter med personer i omgivningen
(JQ), eller personers eller medarbetares kontaktnät (GP, researcherns kontaktnät), är andra vägar. Kontaktnät är också av vikt för talk shows, producenter kan hänvisa till sitt eget kontaktnät av avgörande betydelse för programmet (NX), eller att man knyter till sig, genom kooptation (se kapitlet 2,
Medieorganisationer...), redaktionella medarbetare, eventuellt tillsynes irrelevanta personer, men där kontaktnätet möjliggör att inte bara få attraktiva
medverkande gäster, utan också att få dem först (OY). En oerfaren programledare i TV kan vara i särskilt behov av en person som koopterats för ett
sådant syfte (OY, festfixare som redaktionell medarbetare).
Vad gäller den undersökande journalistiken kan producenter ibland hävda
ståndpunkter som för tankarna till att man ser sin egen roll som ”den tredje
statsmakten” på en konkret mikronivå, att man bevakar demokratiska värden
eller rättvisa (GM, LU). Flera exempel i detta material tycks beskriva alternativa och/eller parallella eller kompletterande institutionella processer,
dvs man genomför med hjälp av journalistiska metoder en ”alternativ brottsutredning” (LU, exemplet statsministermord), ”en alternativ haveriutredning” (GP, exemplet lastbilsolyckor), en kompletterande ”skattebrottsutred619

ning” (GP, exemplet skatteparadis) eller en alternativ/kompletterande utredning kring samma frågor som en väntad kommissionsrapport från EU (KT
exemplet ekonomiska oegentligheter inom EU). I ett exempel, som dock inte
är av karaktären undersökande journalistik sker ett direkt samarbete med
polis i ett kriminalmagasin i kommersiell television (PZ). Det är dock med
journalistikens och televisionens tekniker som dessa genomförs, även om
research kan innehålla blandade element också av utredningskaraktär (t ex
läsa rapporter). I två exempel har en programserie resulterat i kommissioner,
t ex en ny kommission kring statsministermordet i Sverige (LU) eller en av
rikspolischefen tillsatt kommission för att tillvarata tips från allmänheten
som kommer till det regelbundet sända kriminalmagasinet (PZ). I andra exempel gestaltas strukturella processer av t ex förändring genom medverkande personer, t ex jämställdhet (MV), arbetslöshet eller klassklyftor (GO).
Det finns också andra användningsområden eller visningsplatser än ett
eller ett fåtal sändningstillfällen i televisionen, t ex dokumentärfilmfestival
(JQ), undervisning (JQ, OY), och visning i förhållande till maktpersoner
kring olika frågor (Se nästa kapitel). Paradoxalt nog finns ett exempel på
dokumentär i kommersiell television med explicit syfte att avråda från rattonykterhet, och där undervisning varit ett distributions- och visningsalternativ
(OY). Man hade dock tillämpat tekniker för målgruppsplanerad produktion för att locka en yngre publik, dvs research, där representanter från den
gruppen beskrev en önskad form för programmet när man besökte dem i
skolor. Också en annan producent beskrev olika adaptioner man gjorde för
den dokumentära kriminalserien för att locka en yngre publik (PZ). En liten
övervikt av kvinnor i åldern 35-50 år i programmets profil av tittare gjorde
att livsmedels- och dagligvaruhandeln ville annonsera kring programmet på
torsdagar före helghandeln, dvs ”feminina” varor omgav ett program som
beskrev svåra brott med actionladdade våldsscener.
Den moraliska aspekten finns också exemplifierad i detta material bland
undersökande journalister på Sveriges Television. Man vill vara ”herre” över
stämningar i förhållande till publiken, som man vill nå med ett budskap, och
medier och den egna insatsen kan bidra till rättvisa (GM). Publiken ska
kunna identifiera sig med personer man valt för sitt program eller reportage
(GP), där dock liknande resonemang förekommer i kommersiell television
(PZ). Man granskar misstänkt skatteflykt nästan i samarbete med Skattemyndigheten, och polisen har t o m bidragit med tips (GP). Exemplet rattonykterhet i kommersiell television har beskrivits ovan (OY). En annan
aspekt är den emotionella, att skildra ”laddade möten” med ”starka case”
(OY), att scener är ”gripande” (GM), är extra kvalitéer som tillkommer även
den undersökande journalistens reportage. Kanske ett programprojekt t o m
är en ”kurs” i levnadsvisdom vad gäller villkor under svåra förhållanden
(MV, exemplet bussolycka). Under den ganska långa tid som en dokumentärfilm kan ta i anspråk kan dessutom dramatiska händelser ske med medverkande, något som adderar till effekten hos en dokumentär (Se också kapi620

tel 11, exemplet Sydamerika-mord på intervjuad, en film som prisbelönades). Ett annat exempel är JQ's film om barn som kidnappades av sina fäder
från andra länder (självmord hos en av de deltagande). ”Existentiella frågor”
är ju i synnerhet det man här avser att hantera, och dessa frågor kan samtidigt vara av ett kritiskt värde för de medverkande. ”Track record”-fenomenet
är i detta material inte lika entydigt, som det har beskrivits i tidigare litteratur
(Se kapitlet 2, Medieorganisationer...). En personlig berättarstil gör att en
kvinnlig producent inte ser sig betrodd att göra en dokumentär kring politiska skeenden utanför Sverige (JQ exemplet parlament i Kurdistan). En
tidigare bevakning av en bussolycka (MV) resulterade i en direkt begäran
från högre ledningsnivåer att producera ett program om en färjekatastrof
(MV, Estonia). Ändå övergår MV till frilansverksamhet några år senare, och
förlorar Sveriges Television som självklar första kund, trots att hon beskriver
sig som ”mera public service än public service själv”. NX har decenniers
erfarenhet och ett kontaktnät som gör att han nästan ensam kan producera ett
intervjuprogram som en nystartad satellitkanal med små resurser behöver.
På de undersökande journalistiska redaktionerna inom Sveriges Television var redaktionsledningen mansdominerad. Mellan de två intervjutillfällena i Stockholm fick ingen kvinnlig journalist redaktionsledande uppdrag. Trojkan eller fyrspannet av redaktionsledande funktioner innehades av
män (Chef Samhälle, redaktionschef, ett par redaktörer). Även efter andra
intervjutillfället har fler av de intervjuade fått redaktörsuppdrag, men ingen
kvinnlig producent, i detta material. Karriärvägen inom i synnerhet Stockholms samhällsredaktioner tycks därmed vara delvis stängd för kvinnliga
producenter vad gäller succession uppåt i hierarkin, åtminstone i ett retroperspektiv. Så behöver inte vara fallet med t ex nyhetsredaktionerna. MV berättar om arbetsledande eller kanske t o m kanalledande uppgifter eller uppdrag
som erbjudits från kommersiell television i första intervjun 1996, men inte
om något motsvarande erbjudande inom public service. Detta trots att hon
haft lång erfarenhet som undersökande journalist redan under 1970-talet, och
börjat sin karriär som chef för en tidningsredaktion under sent 1960-tal. Vid
andra intervjutillfället 1999 hade yngre medelålders män tillsatts som redaktörer för programredaktionen ”Striptease”, varav en var GM.
En helt annan aspekt av TV-produktion är förtroende. Flera av de intervjuade hänvisar till ett förtroendekapital (MV), eller att ”dörrar öppnas”, och
man delges information på olika nivåer (GP, MV), även högt upp i politiska
hierarkier till en viss nivå (GP) inom public service, särskilt 1996. Detta för
tankarna till en institution eller myndighet, om man ombeds ställa upp för
allmäntelevisionen så gör man det. De som inte vill ställa upp får kanske ”gå
och gömma sig i sin sorg” (Exemplet bussolycka) om det gäller en olyckshändelse. Men inom kommersiell television finns även där exempel i detta
material på hur svårövertalade medverkande kan ”gottgöra” en olycka de
bidragit till genom sin rattonykterhet i syfte att ”avskräcka” andra i en dokumentär sänd i kommersiell television (OY). Detta är dock producenternas
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egna uppfattningar. Det finns i flera exempel en medveten önskan att nå
fram och man talar om tilltalet till publiken (GM, OY), eller man är en
”allmänhetens ombudsman” (MV). I andra exempel finns ett klart syfte att
påverka en riksdagsbehandling i ett ämne (en undervisningsfråga) till fördel
för den egna målgruppen/publiken genom sin produktionsplanering (IS). Att
publiken ses som en sämre definierad massa av personer, eller enbart ”huvuden” som räknas med publikmätningsmätningar och därmed ekonomisk rationalitet, som tidigare forskning visat (Se kapitlet 2, Medieorganisationer...), är i detta material en sanning som får modifieras eller elaboreras. Det
finns exempel på att man inom kommersiell television genom marknadsundersökningar och research planerar sin produktion efter en önskad publik
(t ex unga) eller adapterar sin serie under seriens gång i en sådan riktning
(OY, PZ). Redan 1996 finns emellertid exempel på ett sådant målgruppstänkande och sådana adaptioner inom public service inom drama (Se dramakapitlen AD, AG, t ex exemplet Rederiet), och med ”målsiffror” för olika
slags produktion. Att publiksiffror är viktiga framgår också av svaren från
producenter av journalistik och samhällsprogram (t ex KT). Men kampen
mellan besparingskrav, höga tittarsiffror och ett bibehållande av för en
publik journalistik som uppfattas med förtroende, eller ”bra journalistik”
leder till friktion som kan få konsekvenser inom public service. En producent vid den undersökande redaktionen i Malmö beskriver en ”produktionsmodell” där man betalar mindre till frilansreportrar, som får agera under
tidspress, och hur man uppfattar detta som bidragande till kvalitét, och där
man vid intervjutillfället 1999 hade relativt höga tittarsiffror i jämförelse
med de andra redaktionerna vid Sveriges Television av motsvarande karaktär
i Stockholm och Luleå, men också om fyra fällningar i Granskningsnämnden
åren före intervjutillfället (KT).
Det är tämligen enkelt att misstänka att ”underhållande journalistik” eller
”undersökande journalistik” med spektakulära ämnen eller inslag kan vara
kommersiella kanalers val i en konkurrensmiljö, där publikmätningars rationalitet också är ekonomisk rationalitet. Om man sänder från England, som
är fallet för några satellitkanaler, och faller under engelsk lagstiftning behöver man inte bry sig om den svenska Granskningsnämnden för radio och TV,
även om programmen är på svenska.
Slutligen, materialet i denna undersökning föreslår att makten över utbudet samhällsprogram och journalistik är delad mellan flera nivåer i ett sammanhang som inte är okomplicerat. Det går inte att säga att all makt ligger
hos en nivå, utan det är ett intrikat samband av maktsammanhang som delas
mellan nivåerna. Vad gäller programidéers väg till reportage eller program är
journalisters frihet att själva välja dessa större än dramaproducenternas i
kapitel 8-10 med undantag för de huvud- och medförfattare som fanns i detta
material (t ex BH, DJ, EK och i viss mån AD). Dramaproducenterna, andra
än dessa, hade liten möjlighet att välja böcker, regissörer eller författare, vars
verk skulle bli TV-serier, och detta var dramaledningens och genreledning622

ens sak. I detta material har också genreledningen stort inflytande över produktionen av den sändningstid man har till sitt förfogande (IS, KT, LU), men
journalistreportrar föreslår ofta sina egna idéer, och har på konkret produktionsnivå frihet att välja vinkel, medverkande etc och de arbetsleder team av
researchers, fotografer, redigerare etc vars dolda roll inte uppmärksammats
(GM, GO, GP, HR, JQ, MV). Det finns alltså maktfunktioner som är flerdimensionella, på de högre genreledande befattningarna, ofta personer, ofta en
trojka (eller ett fyrspann) av funktioner som redaktionschef, redaktör, producent eller liknande (KT, IS, LU och 1999 GM). Då har man planeringsmakten till sitt förfogande, vilka ämnen ska man ska satsa på, vilka teman eller
vilka tendenser läser man av eller man kan sätta dagordningen för den
sändningstid man har till sitt förfogande, och man selekterar eller delegerar
vilka ämnen/idéer som ska leda till reportage eller program. Eller, som exemplifierats i materialet, vilka frågor man önskar påverka för sin målgrupp/
publik (IS). På de direkt producerande nivåerna väljer man vinkel, frågor,
medverkande utifrån programidéer som man själv ofta kan föreslå och utföra
(JQ, MV) eller som genom redaktionell förhandling, enskild eller kollektiv,
kan bifallas (GM, GO, GP, HR), men då och då kanske t o m avslås eller
censureras (t ex HR). Idéer kan också delegeras (HR, MV, LU) från någon
av ledningsnivåerna. Producent PZ var hela tiden delegerande i förhållande
till reportrarna p g a programseriens karaktär, ett kriminalmagasin med polisen som samarbetspartner.
Också makten att selektera är flerdimensionell och omfattar alla nivåer.
Man väljer mellan ämnen, frågor, medverkande, representanter, vinklar i en
ständigt pågående process av ett osynligt manusskrivande. En producent och
ägare till ett produktionsbolag medger att han inte kan påverka kanalernas
tablåläggning, men säger om sin egen roll: ”(...)Journalister är ju absolut
makthavare i samhället, och TV har ju en enorm genomslagskraft, så att jag
har väl en förhållandevis stor makt då.” (OY).
Men också andra grupper i produktionen av program har sin del av makten dvs, t ex researchers, redigerare och fotografer. Man kan tala om redigeringsmakten, när man redigerar materialet i egenskap av arbetsledare kanske
ihop med en redigerare, dvs när man redigerar materialet och programmet
”sätts ihop” eller ”blir till” (MV, OY), men också val av fotografisk berättarstil och ljudläggning har betydelse (GO, GM).
Dagordningsmakt och planeringsmakt innebär att man sätter agendan för
den sändningstid man har till sitt förfogande, och de arbetsledande redaktionsfunktionerna har mest inflytande, men är tämligen osynliga i egenskap
av ”makthavare”. Även historiskt de senaste decennierna har den makten
setts från den politiska nivån vara upp till televisionen att själv reglera. Det
är den högsta funktionen inom public service som är knuten till en politiskt
tillsatt styrelse och är beroende av dess accept.
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KAPITEL 14. KONKURRENS OCH
PROFESSIONALISM

De tolv producenterna (eller motsvarande) inom journalistik och samhällsprogram fick också, i likhet med dramaproducenterna i tidigare
kapitel, svara på frågor om konkurrensen från olika kanaler och dess
betydelse, och hur de definierade professionalism, och hur de skulle
beskriva sig själva som professionella. Vid uppföljningsintervjun 1999
fick producenterna frågor som handlade om möjligheten att förändra
genom sin programverksamhet, och om det fanns någon avdelningseller bolagspolicy, som syftade till förändring. De fick också frågor
om de kunde nämna ett exempel på något program eller någon serie
som medverkat till förändring, samt hur de ville skatta sin möjlighet
att förändra, som mycket stor, ganska stor, bidragande eller försumbar
(se nästa kapitel 15). Frågan blev förstås subjektivt besvarad för var
och en.

Uppfattningar om konkurrens 1996, 1999 - public
service
GM, på Striptease-redaktionen 1996, svarar med ett enkelt ”Nej” på frågan
om TV 3:s start 1988 och konkurrensen från TV 3 innebar någon förändring
i hans arbetsvillkor direkt eller indirekt. På motsvarande fråga om TV4:s
start 1990 säger han däremot följande:
”Ja, det som jag kände mest i början där var att man rekryterade ganska
mycket folk härifrån. Så att till viss del så dränerade dom vissa verksamheter
på bra folk, Aktuellt t ex, där jag var ett tag.”

GM rekryterades ungefär samtidigt när detta skedde, men vill tillstå att han
själv rekryterades oberoende av detta. Han fortsätter:
”(...)Sedan har det väl funnits en attityd ganska länge gentemot dom andra
kommersiella kanalerna överhuvudtaget att det (dom) inte skulle vara något
hot för oss. Jag kan inte påstå att jag hade den uppfattningen, men det fanns
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en sådan utbredd uppfattning och därför kan man väl säga att saker gick sin
gilla gång här ungefär.”

Då kan man hålla i minnet att detta var 1996, då Sam Nilsson fortfarande var
VD och han hade gått ut offentligt föregående år att Sveriges Television
”sitter still i båten”, dvs ungefär som utdraget ur intervjun säger ovan ”allt
går sin gilla gång”. Han påstod att man inte skulle låta sig påverkas av den
kommersiella konkurrensen utåt. Rent formellt hade dock inte den interna
kanalkonkurrensen, den mellan Kanal 1 och TV 2 inom public service, avskaffats förrän den 1/1 1996.
Men GM medger också att konkurrensen medför konsekvenser för ett
samhällsprogram som ”Striptease” och kommer in på motprogrammeringens
konsekvenser för tittarsiffror:
”(...)Jag tycker att det är bra med konkurrens (...) och jag hoppas verkligen att
det har gjort att vi har blivit bättre liksom (...)Tidigare, när det bara fanns
TV1 och TV2, då kunde t ex den ena kanalen ta hänsyn till den andra, när
(...)man lade program. Men det gör ju inte TV 4. Lägger dom ”Tre kronor”
(svensk dramaserie av såpoperakaraktär, min anm) gentemot vårt program
(...) så innebär ju det stora problem för oss och då måste vi börja fundera på,
är det verkligen rimligt att ett samhällsprogram slåss med ett underhållningsprogram, för det är ju inte att slåss på lika villkor. Då kanske man borde
lägga det någon annanstans (...). Plus att TV 4 har ett liknande program som
heter ”Kalla Fakta” (som Striptease, min anm), och det kan man inte heller
bortse ifrån, att man försöker vara bättre och så.”

Således, programmet Striptease hade på samma sändningstid som den kommersiellt finansierade televisionens då enda stora kontinuerliga populärfiktion ”Tre kronor” vid första intervjutillfället 1996, och GM uppfattade att det
påverkade tittarsiffror negativt. Men GM ser också konkurrensen i viss mån
som stimulerande, och tror att det kan göra programkvalitén bättre, man
”försöker vara bättre”.
Också GO, på samma redaktion, får samma frågor, och svarar på följande
sätt generellt om konkurrensen från kommersiella kanaler:
”Jag minns det inte så dramatiskt när TV 3 startade, det var ju mer tydligt när
TV 4 startade.”

På frågan våren 1996, om det innebar någon förändring för arbetsvillkoren,
direkt eller indirekt, svarar GO: ”Nej, inte direkt, men indirekt kan man ju
säga att TV4:s start naturligtvis innebar att man fick vässa lite, alltså då blev
det tydligt en konkurrens, där vi måste bli bättre och skärpa oss, och det
tycker jag också att vi har blivit.”
Men GO medger att hon ser satellitkanaler och kan påverkas av program,
som kan vara producerade utanför Sverige: ”(...)det jag ser är ju ofta program från CNN eller BBC, som hamnar i TV4 eller i någon av våra kanaler,
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och där kan man ju få inspiration på ett eller annat sätt, men jag kan inte säga
att jag följer dom här andra satellitkanalerna.”
Producent GO har ju tidigare berättat om hur biothrillern ”Seven” inspirerade till att göra ett reportage på ett visst sätt (exemplet Arbetslös kvinna).
Även GO kommer in på att tempot har ökat, väl att märka att detta var 1996:
”(...) Om man tittar på inslag som vi gjorde för några år sedan, så märker man
genast att det går väldigt fort det där med att tempot höjs i det man gör
(...)MTV spelar en ganska stor roll bland ungdomar (dom) (...) som var unga
för några år sedan får jobb på olika TV-kanaler, och dom sätter också sin
prägel på utbudet, och då gäller det att hänga med, så att man inte blir 'off'’
(...)”.

GO medger alltså att annan genreproduktion och satellitkanaler kan påverka
också en TV-producent av journalistik och samhällsprogram, speciellt vad
gäller form och tempo.
Nästa producent, GP, också på Striptease-redaktionen på SVT i Stockholm vid båda intervju tillfällena, men han var skrivande journalist 1988, då
TV 3 startade. Frågan om TV 3:s start 1988 orsakade förändring i hans arbetsvillkor, direkt eller indirekt, var inte relevant. På samma fråga om TV4:s
start 1990 svarar GP emellertid följande:
”(...)jag har en känsla av att det skapade lite utrymme inom TV att TV4 startade, för det var ganska många personer som lyfte härifrån, både personal
med mycket makt, och mycket vanligt folk, så att säga (...) när jag kom in hit,
så hade jag ju ingen kompetens på TV-området, så vad jag har gjort är att jag
utbildat mig på bästa sändningstid i princip. Och sådana här organisationer
öppnar sig ju ibland och släpper in lite fler, och sedan så sluts dom igen. Nu
är den ganska sluten igen (...)det verkar inte komma in så mycket nytt folk i
alla fall till den här delen. Så jag lyckades slinka in vid ett tillfälle när musslan öppnade sig.”

Tilläggas kan att vid omorganisationen 1996 hade Sveriges Television fått
ett sparbeting och ett åläggande från politiskt håll att minska sin personalstyrka med 11 %. GP ser alltså en direkt koppling för de möjligheter han
själv fick inom Sveriges Television och den kommersiella konkurrensen,
TV4:s start, och det utrymme som skapades i och med att TV 4 rekryterade
personal inom public service (men inte bara där). GP ser, i likhet med avdelningskollegerna GM och GP, konkurrensen med det undersökande magasinet ”Kalla Fakta” inom TV 4 som positivt: ”(…)Men så tror jag också att det
faktum att 'Kalla Fakta' kom var väldigt positivt för 'Striptease'.”
Vad gäller andra satellitkanalers betydelse medger också GP att han ser,
och inspireras av, dessa 1996:
”Jag (...)har nästan ett beroendeförhållande till MTV. Jag tittar på MTV flera
timmar i veckan, men jag tittar i och för sig också mycket på CNN och på
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BBC, så som inspirationskälla har det varit väldigt viktigt. Det öppnar ju nya
möjligheter.”

GP nämner också en förändring vad gäller attityden till tittarsiffror i samband med frågan om kommersiella kanalers etablering förändrat arbetsvillkoren, direkt eller indirekt:
”(...)När jag kom hit så gick diskussionen nästan uteslutande ut på huruvida
tittarsiffror var relevant eller inte (...) Den diskussionen är i princip borta nu.
Det tas som en fullständig självklarhet att tittarsiffrorna är en av dom saker
som påverkar om man ska få fortsätta att göra programmet. (...) Jag tror att på
(...)kanalledningsnivå, så tror jag att det var lika viktigt förut, men att det har
sjunkit ner i organisationen, att vi som jobbar här accepterar tittarsiffror som
ett högst relevant sätt att mäta framgång.”

(Jämför i kapitel 11 då den kvinnliga producenten inom underhållning beskriver 1992 hur mer detaljerade beskrivningar vad gäller tittarsiffror distribueras till producenterna, samtidigt som högre krav på effektivitet i produktionen, fler avsnitt, ålades bl a henne som producent.)
GP anser alltså att hans möjligheter inom public servicetelevisionen hade
en direkt koppling till den kommersiella konkurrensen i och med TV4:s
start. Utrymme skapades i och med att personal rekryterades till TV4, och
han känner t o m att han fått ”utbilda” sig på ”bästa sändningstid”. I likhet
med GO medger han att han hämtar ”inspiration” från satellitkanaler, och
nämner också en annan genre, musikkanalen Music Television, MTV. Det
kan dock poängteras att också MTV ändrat ansiktsuttryck genom åren. Under sin tid på SVT, från 1990, anser han att tittarsiffror och publikmätningar
fått en större betydelse inom public service under 1990-talets första hälft.
Konkurrentkanalens undersökande magasin ”Kalla Fakta” ser han, i likhet
med avdelningskollegerna, som positivt 1996. På Striptease-redaktionen är
svaren till en viss del likartade 1996, den kommersiella konkurrensens enda
undersökande magasin vid den här tiden, i TV 4, ses som en positiv konkurrent. Man kanske t o m blir sporrad att göra bättre program (GM, GO).
Motprogrammeringen ser emellertid GM som bekymmersam, en såpopera
”Tre Kronor” ligger på samma sändningstid som Striptease vid tiden för den
första intervjun. GP blir inspirerad av satellitkanaler utanför Sverige, och ser
konkurrensen som en faktor som indirekt verkade för att han fick arbete
inom televisionen och public service utan någon erfarenhet från radio eller
television.
HR är producent på en minoritetsspråksredaktion vid Sveriges Television
i Stockholm, och har andra förutsättningar för sina program, och delvis en
annan ”målgrupp”, en stor del av den totala publiken förutsätter man inte att
nå. HR hänvisar särskilt till Internet som en hjälp i arbetet redan 1996, och
säger att han själv arbetsmässigt fick tillgång till Internet 1995. Men han
hade inte vid den tidpunkten möjlighet att ta in hemlandets TV-kanaler i
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arbetet, utan väntade på en monitor som skulle ge sådana möjligheter. På
frågan om den kommersiella konkurrensen i och med TV3:s start påverkade
hans arbetsvillkor, direkt eller indirekt, svarar han på följande sätt:
”Ja, det kanske märker man att dom är mer populistiska än vi. Och då kanske
jag också vill (...) ha mer och mer tittare, och göra vadsomhelst för att få en
miljon tittare (...)Ibland har jag sådana populistiska tankar (...)men jag tror
inte att det är rätt. Jag tycker att det är bättre som vi har här på SVT, att ha
bra idéer och inte bara vadsomhelst bara för att få någon procent mer tittare
än vanligt.”

HR var alltså anställd på SVT redan 1984. Vad gäller samma fråga om
TV4:s start 1990 svarar HR emellertid: ”Mina arbetsvillkor kunde inte påverkas”, men säger generellt sett om konkurrensen från satellitkanaler och
vad det har inneburit för hans arbetsvillkor:
”Ja, det blir snabbare och snabbare (...) rädsla (för) om det man gör, (att) någon annan redan har gjort det och så.”

Konkurrensen är alltså inte positiv, och HR har också möjlighet vid detta
tillfälle (att jämföra med sitt f d hemlands TV (dvs 1996):
”(...) i Jugoslavien är TV fortfarande i socialisternas händer (...) och sysslar
mycket med propaganda (...) sedan har dom mycket bra filmer. Jugoslavien
är känt för bra filmare, som är berömda i hela världen, och dom gör ofta sådana korta filmer och inslag som är värdefulla att se, (…) men informationsprogram är fortfarande propagandistiska”

På frågan om TV4:s etablering och om det haft betydelse för arbetsvillkoren,
direkt eller indirekt, svarar HR:
”Nej, jag är inte rädd för TV4 och jag tror att i längden kommer dom inte att
orka konkurrera med oss, och dom är ändå styrda av kapitalet också, som
måste sälja sig på alla möjliga sätt, både banalt och spilla blod och tårar för
att överleva, och dom kommer att göra det så länge profiten är med (...)”.

HR har erfarenhet från hemlandets TV tillbaka i tiden under kommunistisk
regim, men är inte positiv till kommersiell finansiering, och svarar på följande sätt på en följdfråga om hans inställning till den:
”Negativt, därför att det är samma sak som i kommunismen, då allt måste
vara i syfte. I det här fallet är syftet att (...) göra vadsomhelst för att tjäna
pengar. I kommunistiska länder måste du lyda ideologin (...)och sälja propaganda, och ljuga i folket att kommunismen är bäst och ingenting annat. Allt
annat är pest. Det är propaganda..”
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HR, med erfarenhet av nationell television i två länder, säger sig också vara
intresserad av tillgång till en annan genre, jugoslaviska filmer, som är ”värdefulla att se” och framstår som någon som vill värja sig från inflytandet från
kommersiell TV 1996. Det kan vilja ge impulsen att vilja ha fler tittare, men
HR anser att det inte är ”rätt”, utan ”det är bättre som vi har här på SVT”
med ”bra idéer. Den kommersiella televisionen har syftet att tjäna pengar,
och kan t o m liknas vid television under kommunismen, där dock syftet var
ett annat.
Det kan poängteras (se föregående kapitel) att HR nämnde att man önskade en bättre sändningstid för ”Mosaik” än strax efter 22, som man då hade.
Det kan också poängteras att man saknade direkta ”programkonkurrenter” i
kommersiell mark- eller satellitsänd television både 1996 och senare till
minoritetsspråkprogrammen. Sådana återfanns i så fall i lokala TV-kanaler,
men är som genre i övrigt begränsad till public service-televisionens utbud.
IS, redaktör eller redaktionssekreterare på finska redaktionen på SVT,
svarar helt enkelt ”Nej” på frågan om TV3:s start 1988 innebar någon förändring för hennes arbetsvillkor, direkt eller indirekt. På motsvarande fråga
om TV4:s start 1990 blir svaret följande:
”Jo, indirekt klart, eftersom det var en konkurrenssituation för SVT, och SVT
började bli smidigare när det gällde teknik och redigeringar, man började
tänka mer efter nya banor också här i huset (...)Det blev lättare att få team,
och det var enmansteam som introducerades (...)Hela TV började tänka på
bildberättandet på ett helt annat sätt, vilket klart påverkade oss också (...) och
få nya redigerare som var entusiastiska och fotografer, som tänkte mera
bildmässigt (...)Det var indirekta, men inte direkta...(följder), eftersom det
finns inga finskspråkiga program där (dvs på TV 4), men indirekt kan det
vara också ett hot på det viset att peak-tiden är ännu viktigare. Det måste vara
breda program på vissa tider (...)”

IS säger också om satellitkanalerna generellt att om möjligheten för finskspråkiga i Sverige har ökat att ta in finsk television, så är man beredd ”att
släppa dokumentärerna, tack vare satelliter, för att få mera egenproduktion.
Dom pengar som vi har satsat på dokumentärinköp satsar vi nu på egenproduktion(...)”
IS beskriver således TV4:s start som betydelsefull och tror att just konkurrensen orsakat, eller medverkat till att orsaka, förändringar inom Sveriges
Television, med enmansteam och nya tekniska möjligheter vad gäller redigeringar, fotografer som tänker mer bildmässigt, nya entusiastiska redigerare.
Bildberättandet, den visuella framställningen blev viktigare, vilket också
andra producenter varit inne på (Se GO, se också föregående kapitel t ex
OY, PZ). Men frågan är om det verkligen är kommersiell konkurrens eller
satellittekniken som lett till dessa förändringar. Är det snarare inte den medietekniska utvecklingen som man skulle kunna avse?
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Man saknar direkta ”programkonkurrenter” inom kommersiell television,
men möjligheten för en finskspråkig publik att ta in finsk TV har gjort att
man vid intervjutillfället övervägde signifikanta förändringar av utbudet, att
slopa svensktextade, finska dokumentärer till förmån för mera egenproduktion. IS beskriver också sändningstidens vikt, och framförallt det faktum att
kommersiell TV kan lägga breda program på samma sändningstid, med följd
att tittarsiffror kan minska ytterligare (Jämför också GM tidigare i kapitlet).
Nästa producent, JQ, är, både 1996 och 1999, på en dokumentärfilmredaktion på Sveriges Television och svarar kort ”Nej, det gjorde det inte,
inte ett enda dugg” på frågan om betydelsen av TV 3:s start 1988 för de egna
arbetsvillkoren, direkt eller indirekt. På motsvarande fråga om TV4:s start
1990, och konkurrensen från TV 4, svarar JQ:
”(...)man vill kunna bredda så att även vi kan få publik till dom här filmerna
vi gör utan att för den skull göra avkall på någonting av vår kvalitét (...)Jag
tror att TV4-starten betyder att vi vill göra våra program tillgängliga för en
större publik, så att jag tror att det var bra med den konkurrensen.”

JQ säger vidare att hon saknar direkta ”programkonkurrenter” inom TV 4,
men ”(...) det är när dom går ut och skildrar verkligheten, som jag känner att
det är klart att det konkurrerar (...)”. JQ hänvisar också till ”Kalla Fakta”,
men att hon i övrigt inte tycker sig ha sett ”(...) sådär jättemycket som jag
tycker är något vidare bra sätt att skildra verkligheten på kanske (...)”.
JQ saknar tillgång till satellitkanaler i sitt hem, och ser därför inte satellitTV-kanaler. JQ hänvisar emellertid till andra fora, där hon ser annan produktion: ”(...)Jag åker ju på en del festivaler. Jag (...)ser det bästa som görs
inom dokumentärfilm, när jag åker på Input t ex, den här public servicesammandragningen, som är en gång om året, antingen i Europa eller också i
USA.”
JQ anser alltså att konkurrensen från TV 4 haft betydelse, och tycker ju
t o m att Sveriges Television ska ”hänga med” i konkurrensen om publiken
och marknadsandel. JQ vill också göra sina egna filmer mer tillgängliga och
attraktiva. JQ saknar till stor del ”programkonkurrenter”, men nämner inte
om kommersiell tablåläggning haft någon betydelse för hennes egna filmers
tittarsiffror, som vissa andra producenter har betonat (t ex GM, IS). JQ nämner en internationell festival, Input, som en av public servicetelevisionens
större, regelbundet återkommande fora, men ser inte regelbundet andra TVkanaler via satellit våren 1996, annat än de markbundna.
KT vid Sveriges Television undersökande magasin i Malmö intervjuades
tre år senare, med samma frågor. KT svarar generellt vad gäller konkurrensen: ”Alltså, jag hade förväntat mig från början att vi skulle få konkurrens
(...) för varje ny kanal som startat, men det visar sig att det får vi ju inte inom
den genre som jag arbetar. (...) Fyran har sitt ”Kalla Fakta”, men jag tycker
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inte att det är tillräckligt bra. Dom andra (kommersiella) kanalerna har ju
ingenting.”
KT tycker således inte att man har någon nämnvärd ”programkonkurrens”
genom det regelbundet under 1990-talet, och även fortsättande, Kalla Fakta i
TV 4, vid tiden för intervjun 1999, och säger också: ”(...)Jag menar att man
skulle kunnat, alltså en bra ledning på en TV-kanal skulle även på en kommersiell kanal kunnat göra ett kommersiellt oerhört gångbart samhällsprogram, som nådde genomslag (...)”.
Också LU, också intervjuad våren 1999, som var redaktionschef och producent på det undersökande magasinet vid Sveriges Television Nord i Luleå,
gav ett liknande svar på frågan om vad olika kanaler betytt och vad konkurrensen från kommersiell TV betytt för hans arbetsvillkor, direkt eller indirekt:
”Nej, inte på något sätt. Inte annat än att vi naturligtvis kan snegla på
(...)'Kalla Fakta' (...)Dom har kompletterat och dom har varit bra på sitt sätt,
men det har aldrig stört eller påverkat oss egentligen. Det har varit positivt
(...)Då har vi kunnat mäta oss och se att vi håller ställningarna väldigt väl
(...)Dom har haft förhållandevis så väldigt dåliga villkor (...)jämfört med vad
vi har. Det är klart att dom har haft genomslag på en hel del program, och
gjort väldigt mycket bra utifrån sina resurser (...) så är det ju som ingen riktig
konkurrens med dom 20 minuter i veckan som dom sänder.”

Också LU hänvisar således till svagheten med programkonkurrentens format, i likhet med KT, och i likhet med genrekollegerna på Striptease tre år
tidigare hänvisar han till konkurrensen som stimulerande, och programkonkurrenten inte som något hot. LU säger sig också veta en del om interna
förhållanden på programkonkurrentens redaktion: ”Nej, men det är väl ingen
hemlighet i och för sig att dom knorrade. Dom har ju dels varit rätt olyckliga
för att den där sändningstiden har flyttats flera gånger från mitt i veckan och
till söndagar och olika tider, och sedan har den varit 45 minuter ett tag (...)”.
(Jämför också HR och IS resonemang om tittartider tidigare i detta kapitel
samt i kapitel 11, och Hans Hanssons beskrivning av ödet för den egna produktionen under TV 4:s första tid).
LU hänvisar alltså till att man haft bättre resurser, sändningstid, format
och villkor till sitt förfogande än programkonkurrenten i TV 4, som vid intervjutillfället 1999 bara hade drygt 20 minuters sändningstid per program.
Programmet var därför inte att betrakta som en allvarlig konkurrent, enligt
LU, och han hänvisar också till att Sveriges Television vid intervjutillfället
hade tre redaktioner, i Stockholm, Malmö och Luleå, som bedrivande undersökande TV-journalistik överhuvudtaget. Att ett sådant program ska ha ”genomslag” är ett kriterium som man hänvisar till (KT, LU).
LU får också en följdfråga om omorganisationen 1987 och om Norra Magasinet var en följd av den, eller om programmets start vid decennieskiftet
mellan 1980- och 1990-tal var helt oberoende av den. LU svarar:
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”(...)Jag tror att det kanske var lättare att starta 'Norra Magasinet' i och med
(...)den omorganisationen (...)för nu blev det ju TV 2:s och distriktens ansvar
att se till att göra något samhällsprogram, och det är väl möjligt att vi dök
upp i rätt tid och med rätt koncept, som man skulle säga idag (…) Men (....)
det tar sin tid, både för programmet att hitta sin form och (för) publiken att
hitta dit, så att det var ett rätt öppet mandat, och det tog väl som sagt en tid
innan vi hittade rätt.”

”Norra Magasinet” hade alltså inte en föregångare vid Sveriges Televisions
Luleåredaktion. ”Striptease” hade i Stockholm vid dåvarande Kanal 1 ”Studio S”, och före ”Reportrarna” under senare delen av 1990-talet i Malmö
hade man där producerat ”Glashuset” under en längre tid.
MV intervjuades vid två tillfällen, först som helt självständigt arbetande
producent av program och dokumentärer på Sveriges Television 1996, och
sedan, hösten 2000, med uppföljningsintervjun, då i egenskap av frilans sedan flera år. För det första beskriver MV en situation av intern konkurrens
inom Sveriges Television, som gällde omorganisationen 1987, och hur den
påverkade hennes arbetsvillkor vid första intervjun 1996:
”(...)Jag som hade varit lojal med TV 2, på Rapport, på Magasinet, På Rikets
Affärer (...) (och hade) känt mig lierad med tvåan (...) (...)Jag bytte kanal och
dom som tidigare varit mina konkurrenter fick jag plötsligt se i ögonen. Jag
tror nästan inte att jag hade satt min fot på Aktuellt (...)och Aktuellt skulle vi
alltid slå (...) Det var ungefär som att hoppa över från Aftonbladet till Expressen eller tvärtom (...)”.

1987 var året innan TV 3 startade, och strax innan den kommersiella televisionens ankomst i Sverige. På frågan om vad TV 3:s start 1988 innebar för
förändring för MV:s arbetsvillkor, direkt eller indirekt, svarar hon: ”Nej, det
kan jag inte säga att det gjorde, det var väl mera en sådan där förundran över
att vi inte var ensamma i etern. Nej, det var ju så litet, eller vad jag ska
säga.”
MV får också, i likhet med de andra, samma fråga om TV 4:s start 1990,
och svarar då:
”Nej, (...) det har inte inneburit någon förändring för mig (...)Allmänt så har
jag uppfattningen att istället för att det skulle betyda en uppryckning, en stimulerande konkurrens, så blev man orolig, miste självförtroendet (...) började
härma det dom gjorde (...) Alltså jag tycker att TV 4:s bildande kanske har
varit bra för TV 4, men inte för Sveriges Television (...)”.

Vad gäller ”programkonkurrenter” till MV:s program hänvisar hon vid första
intervjutillfället att det inte finns många, men ”(...) fläckvis kan det vara
Nyheterna (dvs TV 4:s nyhetsprogram), men dom är så kvällstidningsestetiserande (...)dom drar åt kriminaljournalistik och spekulationer (...) i det alldeles nystartade 'Ekdahl' kan jag känna igen mig (...) Det är just (en) sådan
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där nyhetsuppföljning, liknar det vi gjorde i ”Magasinet” (...) fläckvis i
'Kalla Fakta'. Det har haft en lite grabbig attityd, som jag inte riktigt känner
igen mig i (...) I någon mån det som Annika Dopping har varit inne på, fast
det är lite för mycket hokus pokus och 'new age'.”
MV får också frågan om vad kommersiell satellit- och kabelkonkurrens
generellt inneburit för hennes arbetsvillkor, och svarar:
”Det har väl egentligen inte betytt så mycket. Roliga anbud som jag har tackat nej till (...)Det har inte ökat efterfrågan på mina program (...) Nu så börjar
dom (kommersiella konkurrenter, min anm) att efterfråga det som jag gör
(…).”

Med tanke på att MV efter först intervjutillfället övergår i frilansverksamhet
och bl a arbetar åt kommersiell television är det en aning paradoxalt att hon
svarar på följande sätt vad gäller hennes inställning till kommersiell finansiering 1996:
”(...)För mig skulle det vara väldigt svårt att (...) vända mig till tittarna och
säga 'Häng kvar, vi kommer tillbaka efter reklamen' (...)Jag lärde mig redan
på Journalistinstitutet att reklam, det var en annan art (...) och journalistik ska
särskilja sig från detta. Och att man ska basera hela sin verksamhet på det
som man egentligen är emot (...)Jag tycker att Sverige borde ha råd med ett
fristående nyhets- och TV-utbud, som man inte kan misstänka att vara köpt
från något håll (...)”.

Som tidigare beskrivits fick MV i egenskap av frilans vid intervjun fyra år
senare frågan om hon i egenskap av programledare för morgonmagasinet på
TV 4 kände av ett kommersiellt tryck, och hon svarade då nekande. MV har
alltså i huvudsak övergått till kommersiell television som frilans mellan intervju 1 och intervju 2, och lämnade en heltidsanställning på Sveriges Television. Hennes produktioner och hennes ”track record” efterfrågades av
kommersiell television, men inte i fortsatt omfattning av public service. En
chefskarriär hade MV inte heller fått på Sveriges Television, trots sin erfarenhet, men sådana tidsbegränsade erbjudanden hade kommit från andra,
kommersiella kanaler vid intervjutillfället 1996 (bl a som ”kvalitétshöjare”
för TV 3, se föregående kapitel). MV var vidare kritisk mot att public service
låter sig påverkas av konkurrensen och till att göra liknande program, redan
1996, och tillhör inte de journalistproducenter som ser konkurrensen som
stimulerande. TV 4:s start 1990 och etablering hade den största indirekta
betydelsen för hennes arbetsvillkor, TV 3:s start 1988 hade en mindre eller
försumbar betydelse på samma fråga. MV är intervjuad vid två tillfällen,
som heltidsanställd med ansvar för egen produktion på Sveriges Television
1996, och som frilans sedan flera år hösten 2000. De som arbetar inom
kommersiell television i detta material, NX, OY och PZ, har antingen inte
alls varit anställda på Sveriges Television (PZ, OY-frilans) eller varit an633

ställda för länge sedan (NX). Det finns därför ingen anledning att ställa
samma frågor om betydelsen av konkurrensen och olika kanalers start för de
egna arbetsvillkoren. De fick istället frågan, i den mån det var relevant, om
de kunde jämföra och säga något om skillnaden i villkor mellan public service och den position inom kommersiell television som de hade vid intervjutillfället. Dessa intervjuades alla våren 1999.

Kommersiell television, jämförelser
NX med det egna intervjumagasinet i en mindre satellitkanal, som han också
varit delaktig i att starta, säger sig först ha blivit anställd vid ljudradion 1958,
på Sveriges Radio, och övergick under 1960-talet mest till TV. NX säger att
”sista gången” han slutade på Sveriges Television var 1985-86. Vad gäller
skillnader i villkor, enligt ovan, säger NX:
”Ja, en skillnad som är påtaglig för mig är ju det privatekonomiska (...) I en
kommersiell kanal i den nya kommersiella världen (...) har man anständigt
betalt. Man kan inte längre exploateras av en monopolarbetsgivare (...)Jag
har rätt stora materiella krav, så det var besvärligt (...) (Lönen) var väldigt låg
av ett antal olika skäl. Dels var det (en) monopolarbetsgivare, dels var det
styrt av ett mycket starkt vänsterorienterat fack.”

Det kan förstås vara svårt att inse varför ”ett starkt vänsterinriktat fack” sänker lönenivån istället för tvärtom utan en specifik förklaring, men en monopolarbetsgivare gör det definitivt i detta sammanhang. NX har således börjat
och slutat på Sveriges Radio eller Sveriges Television i omgångar mellan
1958 och 1985-86, och anser att den relativt låga lönen har haft betydelse när
han slutat.
OY var ägare till sitt eget produktionsbolag, och producent, och hade arbetat på Sveriges Radio i drygt tio år, men som frilans och sade upp sig efter
två månader som fast anställd på Sveriges Television 1992, därför att han
startade det egna produktionsbolaget. Med sig hade han en programledare
och ett populärt programkoncept. Också OY får frågan vilka de största skillnaderna var i arbetsvillkor vid en jämförelse mellan public service och
kommersiella villkor, och han svarar på följande sätt:
”Ofriheten. Jag har en helt annan frihet, och jag har också ett mycket större
ansvar (...)Då jobbade vi i en mediekoncern med flera tusen anställda, som
dessutom, som SVT, har funnits i fyrtio år (...) Alltså sådana där gamla företag blir ju väldigt byråkratiska med åren. Jag upplevde att det var en rätt trött
samling människor som jobbade där (...) som chef har jag ju en helt annan
frihet här än vad jag hade där.”
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OY säger att han då var knuten till Nöje med OY's och en programledares
intervjuprogram och ”(...)vi var ju starka i kraft av att vi gjorde ett program,
som var väldigt framgångsrikt, vann en massa priser, och hade höga tittarsiffror, så vi kunde väl ställa ganska hårda krav ändå, men man var ju ändå
styrd på ett helt annat sätt än vad man är här. Och det var tungrott allting
(...)TV är ju ett jättebökigt medium, och det blir ju inte bättre av (...) en sådan här väldigt, väldigt byråkratisk miljö (...)Allt praktiskt du ska ha, något
band från något arkiv, och du ska in i någon redigering, (...) allting är bökigt
(...) Det är mycket enklare i sådana här små, obyråkratiska organisationer.”
Det kan emellertid poängteras att man på det egna produktionsbolaget får
se till att resurser vad gäller fotografering, redigering etc finns, och ansvara
för de kostnader som detta medför. OY sade vid intervjutillfället, dels att det
fanns en fotograf anställd, dels att man ibland hyrde in.
PZ , som var anställd på ett större produktionsbolag 1999, hade inte arbetat inom Sveriges Television, men fick frågan om han hade arbetat med TVproduktion under andra förhållanden tidigare, och vilka de största skillnaderna var vid en jämförelse. Han svarade med att ange en fredagsunderhållningsserie med inbjudna gäster: ”Ja, det är Robert Aschberg, ett halvår. Det
är ju ett helt annat (program), med klacksparkar, och det är ju underhållningsjournalistik, som vi körde varje fredagskväll förra säsongen (hösten 98).”
På följdfrågan om de största skillnaderna i arbetsvillkor vid en jämförelse
svarar PZ:
”(...)Det här innehållet i 'Efterlyst' är så pass mycket mer allvarligt och betungande, alltså det förpliktigar på ett helt annat sätt i sin uttrycksform i programmet (...) (...)Det kan inte få lika långtgående konsekvenser.”

PZ hade alltså rört sig mellan genrer på samma produktionsbolag, och även
om båda serierna kunde karaktäriseras i undergrupper av journalistiska program, kriminaljournalistik respektive ”underhållningsjournalistik”, så var
den senare serien mer präglad av underhållningens karaktär och arbetsvillkoren därmed också präglade av dessa omständigheter.
Sammanfattningsvis, vid intervjuerna 1996 var man på Stripteaseredaktionen på Sveriges Television, i den mån man var oroad över konkurrensen, mest bekymrad över tablåläggningen. Man hade TV 4:s vid den tidens enda kontinuerliga populärfiktion ”Tre kronor” på samma sändningstid,
dvs man led av genrekonkurrensen samhällsprogram mot underhållning
(GM). Programkonkurrenten Kalla Fakta i TV 4 såg man däremot mer som
en typ av stimulerande konkurrens, eller kanske t o m en sporre, man försökte göra ett bättre program än programkonkurrenten (GM, GO). Vad
gällde tillgång till satellitsända TV-kanaler generellt, också de internationellt
tillgängliga, sade man sig t o m ”hämta inspiration” från dessa. BBC och
CNN nämndes (GO, GP).
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På minoritetsspråksredaktionerna kan man jämföra television i flera länder, dvs svensk television med direkt erfarenhet som tittare av det gamla
hemlandets TV-utbud. HR sade sig vilja värja sig emot ”populistiska tankar”, dvs att öka tittarsiffror genom att välja mer populära ämnen 1996, och
ansåg att det inte ”var rätt”, men medgav att sådana tankar fanns. Ny informationsteknologi skulle göra det möjligt för HR att följa det gamla hemlandets TV (ny monitor för mottagning), en TV som i skuggan av inbördeskrig
var propagandistisk, enligt HR. IS, också på en minoritetsspråksredaktion,
beskriver flera interna förändringar som hon tror var en följd av kommersiell
konkurrens (det kan inte styrkas). Bildberättandet blev mer viktigt, ny teknik
och personal medverkade i en process, enmansteam för inspelning hade införts. Tablåläggningen blev mer taktisk, breda program på peak-tider, vilket
skulle kunna påverka IS' program. Dittills hade IS' program inte drabbats av
motprogrammering genom genrekonkurrens, dvs en publikmagnet på en
konkurrentkanal på samma sändningstid, 17.15. Både HR och IS önskade
bättre sändningstider. Båda saknade programkonkurrenter inom kommersiell
television både 1996 och senare. JQ säger sig inte ha några direkta programkonkurrenter för de dokumentärfilmer hon gör för SVT inom kommersiell
television, men är inte främmande för att göra sina filmer mer ”tillgängliga”
och ”attraktiva”, och i detta har konkurrens från TV 4 haft betydelse, tror
hon.
De övriga intervjuades våren 1999 med samma frågor, och KT vid Sveriges Televisions undersökande magasin i Malmö säger sig ha en svag programkonkurrent i kommersiell TV:s då enda motsvarighet i TV 4, Kalla
Fakta, en programkonkurrent som dessutom vid intervjutillfället fått sin programtid nedskuren till mindre än en halvtimme per vecka under säsongen.
KT nämner inte om genrekonkurrensen haft betydelse för den egna programverksamheten. Också LU, som haft erfarenhet från Sveriges Televisions
undersökande magasin i Luleå, hänvisar till den kommersiella programkonkurrentens korta format och sämre villkor. Konkurrensen har inte påverkat,
men kan ses som positiv, enligt honom, då kan man jämföra och se om man
”håller ställningarna”. MV beskriver den interna kanalkonkurrensen som
rådde inom Sveriges Television som betydelsefull för hennes egen del. Att
byta kanal 1987 var nästan som att gå från ”Aftonbladet till Expressen” eller
tvärtom. Redan 1996 anser MV att kommersiell konkurrens påverkat Sveriges Television mot en drift i samma riktning som den kommersiella TV:n,
man ”miste självförtroendet” istället för att bli positivt stimulerad. MV hade
redan 1996 fått flera anbud från kommersiell television, och övergick gradvis senare detta år (dvs efter första intervjutillfället) till frilansverksamhet.
Vid andra intervjutillfället hösten 2000 producerar hon knappast alls för
public service, trots att hon 1996 beskrev sig själv som ”mer public service
än själva företaget”. MV hade kunnat vara en av de producenter som haft en
chefskarriär inom t ex public service genom sin långa och breda erfarenhet
(se tidigare kapitel), men inte fått det, och en av de mest avgörande faktorer636

na är antagligen det faktum att hon var kvinna. Tidsbegränsade kanalledningsuppdrag hade MV däremot redan 1996 erbjudits från kommersiell television (TV 3), därmed inte sagt att kommersiell television i detta avseende
skulle vara bättre. En trojka eller ett fyrspann av män i den absoluta ledningen har varit utmärkande också här, och dessutom är produktionsbolagens
ledningspersoner oftast män, men förändringar kan ha skett på senare år.
MV intervjuades både 1996 och 2000. Producenter inom kommersiell television intervjuades våren 1999 med båda uppsättningarna av intervjufrågor. De fick frågan om de kunde jämföra sina arbetsvillkor i den position de
innehade vid intervjutillfället med annan erfarenhet, t ex inom public service, en erfarenhet som flera av dem hade (MV, NX, OY). NX sade att lönen
var ett viktigt incitament, att den var låg hos en monopolarbetsgivare som
Sveriges Television varit när han sist var anställd där (1985-86). NX ledde
ett intervjuprogram som han själv varit med om att utforma och hade också
varit delaktig i satellitkanalens start. OY var producent och dessutom ägare
till sitt eget produktionsbolag, som han startat 1992 efter flera anbud från
kommersiell television vad gäller ett populärt intervjuprogram som han drev
tillsammans med en programledare. Efter tio år som frilans, i huvudsak inom
radio, men också inom TV inom public service under 1980-talet ansåg han
att byråkrati, hierarki och interna, praktiska rutiner ledde till en ofrihet inom
public service, och att han som egen företagare hade en större frihet. PZ var
anställd på ett större produktionsbolag och producent för ett kriminalmagasin. Hans jämförande erfarenhet var produktion av ”underhållningsjournalistik” på samma bolag, och han hänvisade till att han inom kriminalmagasinet
måste ta andra hänsyn än inom den mer underhållande fredagsproduktionen
med andra typer av medverkande.

Uppfattningar om professionalism
Också producenter av samhällsprogram och journalistik fick frågor om professionalism i likhet med dramaproducenterna i kapitel 10, dvs frågor som
handlade om professionalism i yrket, hur viktigt man ansåg att det var och
hur skulle de vilja beskriva sig själva som professionella. De fick också frågor om de ansåg att synen på ett professionellt program förändrats sedan
1970-talet, och om sådana synsätt de senaste fem åren före intervjutillfället.
För sju av de intervjuade 1996, avsåg frågan 1990-talets första hälft. Fem av
dessa intervjuade hade varit yrkesverksamma redan på 1970-talet, GO, JQ,
MV, LU och NX, inom etermedier. För de övriga avsåg frågan fem år före
1999.
GM, på Striptease-redaktionen i Stockholm 1996, inleder sitt svar om vad
professionalism är genom att säga att det är viktigt, och fortsätter:
”(...)Just när det gäller mitt yrke, journalistyrket, så finns det en utpräglad
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attityd eller uppfattning att (...) man ska följa vissa bestämda regler för hur
saker och ting ska gå till, vissa saker kan sägas, andra kan inte sägas (...) att
det dom gör är produkter, punkt, slut (...) att man inte i tillräckligt stor utsträckning bryr sig om (...) vilken typ av genomslag kan det här tänkas ha.
Man gör den här typen av affärsmässiga överväganden, som ju företag som
jobbar på en marknad alltid tvingas göra. Och jag tror att det hämmar professionalismen (...) ett större inslag av affärsmässighet blandat med ett slags
ansvar och respekt för vår affärsidé, public service, skulle göra att vi blev
ännu mer professionella än vad vi då möjligen redan är.”

GM, som senare blev redaktör för det undersökande samhällsprogrammet i
Stockholm, besvarar frågan med hänvisning till första person pluralis och
sätter begreppet professionalism i en position mellan public service och
kommersialism. ”Ett större inslag av affärsmässighet” och att reportage ska
ha ”genomslag” är en roll för public service och hans verksamhet. ”Ansvar
och respekt” samt att tänka på tänkbara tittare att nå är också av betydelse.
GM får också frågan hur han upplever sig själv som professionell och svarar
då:
”(...) Min egen professionalism ligger naturligtvis i min erfarenhet. Den ligger i det hantverksmässiga i stor utsträckning och det ligger i en förmåga (...)
att se mig själv i ett sammanhang, alltså att inte se mig själv som någon slags
satellit, som var jag än befinner mig ska kunna göra vadsomhelst, utan att jag
tycker att jag kan överblicka - är det här det jag vill göra just nu?(...)Den inställningen måste prägla ett proffs (...)”.

GM arbetade inte som journalist på 1970-talet, men får frågan om synen på
professionalism och ett professionellt program har förändrats de senaste fem
åren (dvs under 1990-talets första hälft), och i så fall hur. GM svarar: ”Den
har ju påverkats på det sättet att det ställs högre krav på professionalism i
och med att konkurrensen har blivit så mycket hårdare (...) beviset på professionalism är att fler tittar och tar till sig ditt budskap”.
GM anser alltså att professionalism inte alls är inkompatibelt med (en
strävan efter) höga tittarsiffror. Man kan poängtera att GM önskar påverka
tittare, och önskar att de ”tar till sig” hans budskap.
GO, på samma redaktion i Stockholm som GM ovan, svarar på följande
sätt på frågan om hur hon skulle vilja beskriva professionalism i yrket: ”Professionalism är all gedigen kunskap om det man sysslar med . Med kunskap
ligger ju att hålla sig vaken och alert, när det gäller både ny teknik och att
tillgodogöra sig vad som händer ute i samhället (...) (och) eftersom det är TV
jag jobbar med, (måste jag) lära mig vilka metoder som lämpar sig bäst för
TV, hur man bygger upp ett inslag dramaturgiskt t ex.”
På frågan om hur GO skulle vilja beskriva sig själv som professionell svarar hon: Min professionalism (....) (består i att) jag är duktig på att bygga
inslag (...) att jag är mindre professionell (...) när det gäller research (...)Att
jag har lärt mig mycket, en berättarteknik genom dom här åren.”
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Också GO hänvisar således till kunskap och erfarenhet över en längre tid,
och hänvisar dessutom till berättarstil och dramaturgi. Att vara journalist
innebär också att hänga med i förändringsprocesser i ett omgivande samhälle
och TV-produktionens tekniska framsteg.
GO var anställd på Sveriges Television också under 1970-talet. På frågan
om synen på professionalism och ett professionellt program har förändrats
sedan 1970-talet svarar hon med hänvisning till interna förhållanden och
också andra yrkesgrupper:
”(...)vi har inom Sveriges Television (...)oerhört kompetent och professionell
personal. Det ser inte vår ledning (...) Här finns filmfotografer som har gått
(...) en gedigen, fin toppenutbildning (...) när dom började (...) på ett år. Idag
säger man åt ljudtekniker som har blivit över: 'Du kan väl gå parallellt med
den där fotografen i två veckor, så kan du ta över den där apparaten sedan'.
Det är den inställning som gäller idag (...)Det är ett hån mot alla som är professionella idag (...)Vi jobbar i ett bildmedium, och fotografer och redigerare
är ju avgörande för vad som kommer ut i denna ruta.”

På frågan om synen på professionalism och ett professionellt program har
förändrats de senaste fem åren (dvs 1990-talets första hälft) svarar GO: ”(...)
Man värderar inte professionalism (...)snart undrar jag om man ens vet vad
begreppet betyder.”
GO hänvisar således till andra yrkesgruppers betydelse i produktionsprocessen, fotografer, ljudtekniker o s v, och också andra producenter har påtalat roller som dessa kan spela av betydelse för programproduktioner (Se
föregående kapitel t ex GO själv (fotograf), GP (researcher), MV (redigerare)).
Citatet ovan antyder också att en teknisk förändring har ägt rum, ljudtekniker är en grupp som redan 1996 var på väg att decimeras, producent IS har
tidigare hänvisat till att ”enmansteam” introducerades några år tidigare i
detta kapitel. NX har beskrivit, dock åren efter 1996, hur hans TV-kanals
egenproduktion av nyheter kan göras möjligt, och också det egna intervjuprogrammet, med en mindre stab av personal än tidigare, och därmed också
med reducerade kostnader. Flera producenter har beskrivit den digitala redigeringens intåg, och även problem, både under inkörningsperioden (t ex GP),
men också de fördelar och möjligheter som denna förde med sig (Se också
exempel i dramakapitlen tidigare, t ex AG). HR har tidigare i kapitel 13 hänvisat till tillgången till Internet och e-mail i arbetet, sedan 1995 för hans del,
även om det fanns ett internt elektroniskt meddelandesystem också innan
(IS).
Andra yrkesgrupper som nämns ovan, som fotografer, ljudtekniker, researchers och redigerare, har också genom digitaliseringen av tekniska system för ljud- och bildbearbetning fått sina arbetsvillkor förändrade. De
egenskaper och tekniska färdigheter som dessa är i besittning av är alltså
delvis andra än tidigare. De traditionella filmklipparna och ljudteknikerna
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var på väg att avskaffas i mitten av 1990-talet, och omorganisationen 1996
och sparbeting ålagt från politiskt håll i ordnade åtgärder om personalminskning skyndade på denna process ytterligare. De nya färdigheter som subkategorier av yrken inom TV-produktion behövde/behöver är antagligen en
större datateknisk kunnighet istället för hantverksmässig skicklighet i sekventiella, manuella arbetsprocesser av band- och filmhantering vad gäller
ljud och bild, samt en förmåga att hålla sig à jour med en snabb, teknisk
utveckling (Se också dramaproducent AA i kapitel 10).
Det finns ytterligare en sekvens ur GO's intervju som illustrerar denna utveckling 1996: ”(...)Man sparkar ju inte folk så, men man gör det på ett annat sätt så att folk går ändå (...) för att man inte får arbeta på ett sätt som man
tycker är rimligt (...)Det är fotografer och redigerare och ljudtekniker (...)
Till slut så blir det en håglöshet i dessa tider, när det skärs ned så mycket, så
blir folk tysta, och vill inte yttra sig.”
Man kan poängtera att också producenter motiverades till att sluta vid
denna omorganisation, genom avgångsvederlag och avtalspensionering, dvs
äldre producenter erbjöds en tidigare pensionering. De som intervjuades här
blev emellertid kvar, och kunde intervjuas också 1999.
GP, på samma undersökande redaktion i Stockholm inom SVT som de
två föregående, talar om professionalism i ett sammanhang av förändring. På
frågan om hur han vill beskriva professionalism svarar han:
”Jag tror att det är extremt viktigt, och blir viktigare hela tiden (...) att man
tydligare kan utkristallisera olika typer av journalistik, och att man tydligare
får möjlighet att kompetensutvecklas inom just det här området. Det finns en
tendens att tro att olika delar av journalistiken på något vis genom kaos kan
befrukta varandra. Ett klassiskt fel är t ex att blanda ihop nyhetsverksamhet
och den här typen av journalistik (dvs undersökande) (...)Viktigare tror jag
det är att man bygger upp en stabilitet i kompetensen, men det, som så mycket, saknades här på samhällsredaktionen när jag kom hit. Det fanns liksom
inga att lära sig av i stort sett (...)Vi började och byggde upp det i princip från
botten och fick lära oss genom att göra misstag (...)' .”

GP säger också:
”(...)en så komplex verksamhet som samhällsprogram ändå är, måste hela tiden förnyas, och det är allting från researchmetoder till berättarstilar och
bildspråk och alltihopa det. Om man ska få in nya generationer av samhällsprogramtittare, så kan man inte bara strunta i att bildspråket har förändrats
under dom sista tjugo åren. (...) då stöter man bort alla som är under 40 år (...)
man brydde sig inte om det överhuvudtaget när jag kom hit.”

Under 1990-talets första år har också IS berättat om att man började tänka på
formspråket inom Sveriges Television, och tidigare har både OY och PZ
inom kommersiell television kommit in på hur man anpassar både form och
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innehåll till en yngre publik (Se kapitel 13, OY exemplet rattonykterhet, PZ
exemplet kriminalmagasin).
På frågan om i vilken utsträckning GP skulle vilja beskriva sig själv som
professionell svarar GP:
”Jag tycker fortfarande att jag håller på och lär mig det här (...) som att jag
precis har börjat med TV och just håller på att förstå dom grundläggande förutsättningarna. Jag upplever mig nog som mer professionell i researchsammanhang än i den faktiska TV-framställningen av det sedan.”

På frågan om GP anser att synen på professionalism och ett professionellt
program har förändrats de senaste fem åren (dvs 1990-talets första fem år)
hänvisar GP till att han har besvarat det frågan, men tillägger:
”(...)Vi har ju fått en struktur för research som inte fanns förut, och en ambitionsnivå som ligger långt, mycket högre (...)Det är milsvid skillnad jämfört
med (för) fem år sedan (...)

I likhet med GO hänvisar alltså GP till interna förhållanden och organisationsförändring när frågorna om synen på professionalism och ett professionellt program ställs, och i likhet med flera andra är det berättarstilar,
visuellt formspråk och att attrahera eller behålla en yngre publik, som man
särskilt nämner också inom public service och inom samhällsprogram och
journalistik (t ex som här GP, och IS). Både GO och GP hänvisar till att personal slutar, men vid olika tillfällen, GO vid tillfället för omorganisationen
1996, och GP i samband med TV 4:s rekrytering av personal från SVT 1990
vid kanalens start. Båda berör kompetens och erfarenhetsfrågor, GO att subkategorier av yrken i TV-produktion och att deras kompetens inte noteras
eller värderas, GP att det 1990, när han började på SVT, inte fanns några ”att
lära sig av” Samtidigt var det givetvis fördelaktigt att utbilda sig ”på bästa
sändningstid” som GP har hänvisat till.
HR arbetar på en minoritetsspråksredaktion i Stockholm 1996 och 1999,
och har erfarenhet från television som tittare i det gamla hemlandet under
Tito och när Sovjetunionen fortfarande existerade. HR svarar på följande sätt
på frågan om hur han vill beskriva professionalism i sitt yrke, vad det innebär och hur viktigt det är: ”Att kunna jobbet och att kunna regler också. Om
man jobbar på SVT, då är det bekant att man måste vara objektiv. Det handlar om professionalismen, att göra på ett objektivt sätt, och fakta måste
stämma, saklighet, alla sådana heliga principer som gäller (…).”
På frågan om hur HR skulle vilja beskriva sig själv som professionell svarar han:
”Jag har lärt mig jobbet och yrket och televisionen och jag är ganska snabb
och jag klarar mig bra på plats. Jag tror att jag är bra psykolog, jag kan läsa
situationen och folk, och jag kan känna om det går att göra grejer eller inte,
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eller är det bättre att avstå. Jobbet (...)slipade mig ganska mycket för att uppfatta snabbt. (...).”

HR beskriver således en kombination av faktorer som utmärkande för professionalism i yrket, att kunna regler och vara saklig, och vad gäller hans
egen professionalism handlar det om att ”läsa situationen”, bedöma idéer och
dess möjlighet att genomföras, att vara en ”bra psykolog” när det gäller att
möta människor, att vara snabb och anpassa sig på plats.
På frågan om synen på professionalism och ett professionellt program har
förändrats sedan 1970-talet hänvisar HR till att han då inte arbetade med
television. På samma fråga, men avseende de sista fem åren (dvs 1990-talets
första, fem år) vid intervjutillfället 1996, så hänvisar HR till fördelar med ny
informationsteknologi:
”Ja (...) det underlättar mycket, data. Du kan åka i djungeln t ex, om du har
dator, då har du alla fakta med dig. Tidigare kunde man inte få alla fakta,
utan (man fick) gå bara till biblioteket, eller ha stora böcker, encyklopedier
och så. Det är fantastiskt som det underlättar journalistiskt jobb, med data.
(...) Man behöver inte sitta bredvid telefonen i ett kontor, utan man kan
(...)röra sig fritt, och om man bara har mobiltelefon, så är man anträffbar. Tidigare var det omöjligt. Det underlättar jobbet mycket, tekniken.”

Det var vid den här tiden som Internet började bli tillgängligt för var och en,
och mobiltelefonens fortsatta spridning känner vi alla till, men på Sveriges
Television var det fortfarande då en tjänsteförmån bara för en del, och förmånen beslutades av chefsnivåer. Man fick förstås ha en egen, privat, utan
begränsningar. Nästa producent, IS, också på en minoritetsspråksredaktion i
Stockholm, svarar på följande sätt på frågan om hur hon skulle beskriva
professionalism i sitt yrke, vad det är och hur viktigt det är:
”(...)Professionalism, det är att kunna grunder till journalistik (...)Jag hör till
den gammaldags skolan, att vad man gör och för vem och varför. Att ha (ett)
journalistiskt sätt att närma sig ämnet, skaffa bakgrundsmaterial, analysera
och presentera det på ett sätt som når människor och väcker intresse och
känsla och kanske, i bästa fall, ett behov (av) att skaffa mer information. Sedan, det ingår i professionalismen också, att kunna förändra sig efter tiden,
nya förutsättningar, både vad som sker i samhället, vad är massmediers roll i
samhället (…)T ex just i mitt fall den här Sverigefinska verkligheten, eller
mångkulturella samhället eller sådant, att man följer utvecklingen och vågar
ifrågasätta gamla synsätt, att ta till sig det nya. Det är väldigt viktigt också i
professionalismen. Jag vill inte att det blir väldigt ytligt (...)att TVjournalistik skulle vara bara bilder, snabbklippta bilder med lite prat och musik i bakgrunden eller soffa-program.”

Detta är alltså ett svar som dels betonar det journalistiska hantverket och
en grundinställning att tillhöra en ”gammaldags skola”, dels att hålla sig
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orienterad och ”förändra sig” efter förändringar i ett omgivande samhälle, att
”ta till sig” det nya, men TV-journalistik ”ska inte” vara bara snabbklippta
bilder med småprat i en soffa.
På frågan om hur IS skulle vilja beskriva sig själv som professionell, svarar IS, som en av få, bl a med hänvisning till sin utbildning: ”(...)Jag tycker
att jag har gedigen utbildning (och) yrkeserfarenhet också för det här mediet
(...)Jag har också benägenhet att ta till mig det nya, både när det gäller teknik
och nya tider och förändringar i verkligheten, som försöker att spegla, beskriva och analysera (...).”
IS beskriver sig vidare som tillhörande 50-talister, född 1950, och anser
att man måste utveckla sig professionellt: ”(...)Vi kan göra en syntes av det
journalistiska tänkandet och grunden som vi har och det här nya. Det här nya
får inte skrämma oss. Vi måste våga ifrågasätta, men vi måste också försöka
föra vidare också, den gedigna journalistiken, som vi är utbildade till, som i
dagens läge kanske är lite ute (...)”
I likhet med HR betonar IS vikten av det journalistiska hantverket och
eget yrkeskunnande och -erfarenhet, men betonar sin egen utbildning i högre
utsträckning än övriga (men LU nämner också sin utbildning och kallar den
gedigen). IS tillhör inte dem som arbetade inom svensk television under
1970-talet, utan kom till Sverige 1978, men får frågan om synen på professionalism och ett professionellt program förändrats de senaste fem åren,
alltså under första hälften av 1990-talet:
”Inte i princip, men i verkligheten kanske, att den här eviga jakten på höga
tittarsiffror gör att man, också inom samhällsprogram, nyheter, aktualiteter,
får mera genomslagskraft (...)Det kan innebära att man inte betonar så mycket det här (med) självkritik, analys, hur man hämtar research, hur viktigt research är i arbetet o s v. Den biten blir tunnare på något vis. Principerna är
höga fortfarande, tycker jag, när det gäller professionalismen och i ord värdesätter man det mycket, men verkligheten naggar det i kanten. Man hinner inte
fylla dom här målsättningarna (...)när det gäller professionalismen i dagens
läge. Det är den här kommersialismen, flera kanaler (trots att det) fortfarande
(är) bara 24 timmar på dygnet.”

IS tror alltså att vissa moment inom journalistiken, t ex research, blir lidande
av jakt på publiksiffror och konkurrens, och att man inte hinner nå de målsättningar som god journalistik innebär i professionella termer.
JQ arbetar på dokumentärfilmredaktionen på Sveriges Television i Stockholm både 1996 och 1999, och har delvis lite andra förutsättningar, vilket
märks i svaren. Hon har längre tid till förfogande för varje produktion, större
krav på konstnärlighet, åtminstone 1996 och 1999, och har annan utbildning
i botten än till journalist, men har varit aktiv i c:a 25 år redan vid det första
intervjutillfället, 1996. JQ får också frågan om hur hon skulle vilja beskriva
professionalism i sitt yrke och hur viktigt det är. JQ svarar:
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”Det är jätteviktigt, professionalism (...)Det är att man hela tiden har någon
sorts kontroll på det man gör och också (...) vett att utnyttja verkligheten när
den spelar en i händerna, då är man professionell och inte missar det ögonblicket. Sedan är professionalism att kunna stiga ut från sig själv och betrakta
det man håller på med utifrån med andra ögon, och det är svårt, men det strävar jag efter. Sedan är professionalism också att ställa samman, alltså klippa
en produktion, och där kommer verkligen professionalismen in, när man får
ett material som man inte alltid kan ha den här kontrollen på (...)när du väl
sitter i redigeringsögonblicket då gäller det att använda professionalismen,
konstnärligheten.”

Men professionalism är, förutom att kunna hantverket, också att använda
fantasin och tänka nytt, dvs att använda alla sina resurser: ”Alltihop (...) och
fantasi att kunna bryta mot reglerna, det som redan är, att kunna ta bort.
Alltså det är så himla viktigt att inte bli repetitiv, utan kunna förnya sig,
tänka nytt, tänka stort, tänka om o s v.”
På nästa fråga om hur JQ själv skulle vilja beskriva sig som professionell
svarar JQ helt kort: ”(...)Ja, hela vägen då, från början till slut. Och jag strävar i alla fall efter att hela tiden vara professionell i mitt jobb.”
Eftersom JQ var aktiv som producent redan under 1970-talet får hon frågan om synen på professionalism och ett professionellt program förändrats
sedan 1970-talet och ger då också ett kort svar: ”(...)Jag tror att vi är mycket
mera slipade nu, mycket skickligare. Jag menar det finns ingenting som blir
så gammalt som gamla TV-filmer (...).”
JQ beskriver också hur både form och val mellan olika dokumentärfilmsskolor (se Furhammar 1995), eller ”policies” för dokumentärfilm, förändrats:
”(...)det du kan se det är ju själva dynamiken, själva dramaturgin, det haltade
ju som sjutton förr. Det fanns liksom en sak man skulle förmedla och de sa
man tio gånger, kanske (...) och sedan är det formen, (...)På 70-talet, så gjorde
vi mycket 'cinema verité' och gick ut med kamera och hade kameran öppen
och lät det spela (...)och la knappt ner någon möda på att klippa (...)det gör vi
absolut inte nu. Det är en mycket större medvetenhet, formmässig medvetenhet, innehållsmässig medvetenhet, medvetenhet i dramaturgin och vad man
vill förmedla.”

På samma fråga men avseende 1990-talets första fem år vid intervjutillfället
1996 svarar JQ med hänvisning till sin egen strävan: ”(...)Ja, det är samma
där (...)att man måste slipa sina verktyg för att bli tydligare och nå längre och
djupare och mer publik o s v (…) Det är professionellt att försöka ge människor en bild av det som dom egentligen inte kan se (...).”
JQ arbetar alltså medvetet med att dels bli ”tydligare” och också att få
”mer publik”, och har som ambition att synliggöra det som inte är påtagligt i
det som är hennes egen ”policy” eller ”konceptualisering” för den egna verksamheten, men som man misstänker också kan vara del av dokumentärfilmredaktionens, eller åtminstone dess ramverk.
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JQ's svar på frågor som handlar om professionalism är präglade av de
delvis annorlunda förutsättningar som gäller för dokumentärfilmen i förhållande till en redaktion av undersökande karaktär eller minoritetsspråkskaraktär. JQ ingår inte i en redaktion i journalistisk mening, och har längre tid till
sitt förfogande, och gör därmed produktioner som får kosta lite mer, men
som ska svara mot krav ställda för dokumentären inom public service 1996.
JQ hänvisar till sin egen ambition att bli tydligare och att få mer publik, men
också att synliggöra det opåtagliga. Hennes erfarenheter är resurser i detta
arbete. JQ var också aktiv producent under 1970-talet. En dokumentärfilmsskola, cinema verité, tillämpades på ett oredigerat sätt, medan man idag är
mer medvetet elaborerande materialet. JQ hänvisar, i likhet med andra producenter (t ex GP) till förändring av form och tempo, och budskap repeterades ofta under 1970-talet, enligt JQ, medan man blivit mer subtil eller taktisk
i verksamhet och budskap. I JQ's svar finns uttryckligen flera hänvisningar
till att vilja eller önska förmedla budskap som är programmakarens egen
intention (jämför t ex OY, exemplet rattonykterhet och exemplet homosexuella adoptivföräldrar i förra kapitlet).
KT var producent för ett undersökande magasin i Malmö inom Sveriges
Television, som de tidigare, och hade en redaktionsledande roll. Han svarar
på följande sätt på frågan om hur han skulle vilja beskriva professionalism i
sitt yrke, vad det är och hur viktigt det är: ”(...)Professionalism inom min
genre är att kunna förhålla sig till omvärlden på ett bra sätt och att klara av
att berätta om ett svårt skede eller ett komplicerat ärende på ett för allmänheten begripligt sätt (...).”
Detta är alltså en definition av samhällsproducenten i en roll av förmedlaren, och där omvärlden ingår i definitionen som hos en del av de övriga (som
t ex GO). På frågan om hur KT skulle vilja beskriva sig själv som professionell svarar han kort : ”Därför att jag tror att jag klarar av att göra det
jag sa förut, att begripliggöra komplicerade, eller vara del i komplicerade
och svårtillgängliga händelser och problem.”
På frågan om synen på professionalism eller ett professionellt program
har förändrats sedan 1970-talet kommer KT också in på formfrågor. Han
säger:
”Ja, det har verkligen förändrats (...)Kraven har ökat markant (...) på alla områden skulle man vilja säga, dom tekniska, men framförallt dom innehållsmässiga. Men det som är mest komplicerat är egentligen det som är formmässigt. Det är lätt att falla in i det sätt att producera TV på som är
(...)modernt (…) Jag tänker på dom snabba klippen och dom förställda bilderna och så. Det har vi försökt hålla oss borta från på 'Reportrarna' (...)Vi
tror att det traditionella reportaget ändå är så pass bärkraftigt att man inte behöver förfalla till formmässiga experiment.

I: Tycker du att det här är något som blivit markant dom sista fem åren (dvs
före 1999, min anm) eller är det en längre process bakåt?
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Ja, jag skulle nog tro förresten att det är (...)dom sista tio åren. Däremot
tycker jag att man kan säga att dom sista två-tre åren så har det gått tillbaka
till den gamla, mer traditionella berättarstilen (...)Man har förstått att folk
inte fattar vad det är man vill berätta om, så har man gått tillbaka till det mer
traditionella berättarsättet. Därför att det är ju ändå så att man vill få folk att
förstå vad det är man vill säga.”
Också KT kommer alltså in på formfrågor, snabba klipp, förvrängda bilder, tempo (i likhet med GO, GP och OY, PZ), men ställer sig skeptisk och
anser det är lätt att ”falla in” i moderna sätt att producera, kanske t o m att
”förfalla till formmässiga experiment”, nota bene, också inom det licensfinansierade Sveriges Television. I KT's definition av professionalism är samhällsproducenten i en roll som förmedlare mellan omvärld och tittare eller
allmänhet, som man vill ska ”förstå vad det är man vill säga”.
LU har varit redaktionschef vid intervjutillfället 1999 för ett undersökande magasin producerat från Luleå under hela 1990-talet, men hade då
övergått delvis till andra uppgifter, som ”biträdande programansvarig” vid
Luleå-distriktet inom Sveriges Television, och som en producent med mer
övergripande uppgifter för flera serier, t ex om samernas historia och serier
på Tornedalsfinska. LU beskriver professionalism i yrket på följande sätt vid
frågan om det:
”(...)Det är naturligtvis att man måste kunna hantverket, (man) måste kunna
och veta vad det vill säga att göra television. Man måste vara oerhört påläst i
samhällsfrågor, och sedan måste man ha viss förmåga att kunna ta människor och situationer (jfr t ex HR, min anm). En massa mänskliga egenskaper
måste man naturligtvis ha (…) eftersom det handlar många gånger om att få
människor att berätta saker som dom helst inte vill berätta om, eller som det
är svårt för dom att berätta om. Sedan måste man naturligtvis hantera det där
verktyget television på ett så bra sätt som möjligt, och till det krävs ju naturligtvis både fallenhet och utbildning.”

I likhet med flera andra svar handlar professionalism bland samhällsjournalister eller producenter ovan hos LU att ”ta människor” och ”situationer”
(HR), att vara påläst i samhällsfrågor, som liknar svaret att ha kunskap om
omvärlden (t ex GO IS, KT), att inge förtroende (t ex MV) och att hantera
verktyget television. LU nämner också utbildning (som IS), men betonar
erfarenhet och egenskaper. På frågan om hur LU skulle vilja beskriva sig
själv som professionell svarar han:
”(...)Jag har en ganska gedigen utbildning, och har lärt mig det här yrket,
men samtidigt så lär jag mig saker varenda gång jag är ute och gör ett reportage, (...) Och tekniken utvecklas och där är man ju också tvungen att hela tiden hänga med, och både gå kurser och att själv försöka testa och pröva
(...)Det är väl det som är det roliga, man kan inte på förhand säga exakt hur
man gör rätt, utan det måste man lära sig från gång till gång.”
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LU var aktiv som radio och TV-journalist under 1970-talet, bl a som utrikeskorrespondent. I likhet med de andra får han frågan om synen på professionalism och ett professionellt program förändrats sedan 1970-talet. Han svarar: ”(...)Det ställs större krav på en idag. Det är inte fel, det är rätt, tycker
jag, för att samhället är mer komplicerat och de instrument vi jobbar med är
mer komplicerade (...)Man får inte slå sig till ro, för då tappar man mark
direkt (...)Jag tror nog att man förr kunde leva mer på rutinen. Det kan man
inte idag, för då åker man ut direkt.”
När det gäller samma fråga, men nu avseende professionalism och ett professionellt program de senaste fem åren (alltså senare hälften av 1990talet)svarar LU:
”(...) Jag kan ju se en väldig amatörism, som breder ut sig inom andra området inom journalistiken och TV-journalistik och TV-programmakandet. Men
just när det gäller samhällsjournalistik, så tycker jag nog att den har blivit
bättre och mer stringent och strukturerad och mer professionell o s v.”

Bättre samhällsjournalistik alltså, men också amatörism inom andra områden
inom journalistiken. Yrket som samhällsjournalist eller -producent är i LU's
beskrivning en ständigt pågående lärdomsprocess, där absoluta eller exakta
rutiner för hur man gör i detalj saknas, men där gedigen utbildning i botten
är en bra start, men erfarenheter och egenskaper är viktiga beståndsdelar när
det gäller att ta människor och situationer, inge förtroende och också använda verktyget television, som man har till sitt förfogande. Att vara påläst
och hänga med kunskapsmässigt både vad gäller teknik och samhällsfrågor
är också viktigt. På 1970-talet kunde man ”leva mer på rutinen”, men idag
ställs högre krav och svarar man inte mot kraven ”åker man ut direkt”.
MV var vid första intervjutillfället 1996 kvar på Sveriges Television, men
övergick under året därefter gradvis till frilansverksamhet. MV har många
synpunkter på TV-berättande och presentation, att bild och text ska vara en
enhet vid frågorna om professionalism, men svarar på följande sätt på första
frågan om hur hon skulle vilja beskriva professionalism i yrket, vad det är
och hur viktigt det är: ”Ja, professionalism uppfattar jag som skicklighet i
yrket, skicklighet på alla möjliga nivåer, och att det är A och O, det tycker
jag.”
På frågan om hur MV skulle vilja beskriva sig själv som professionell
svarar hon: ”Ja, jag tycker nog att, som TV-producent (...)att jag kan kalla
mig professionell (…) jag tror att jag ändå vet hur det här jobbet ska utföras
(...) för att i yrket ligger ju alla program som du har gjort, och allt som du
har erfarit i ditt jobb (...)”.
Första delen av svaret kan jämföras med LU's svar, dvs att inte ha absoluta rutiner att efterfölja utan att det mer är fråga om en kontinuerlig lärdomsprocess. Senare delen av svaret är den subjektiva versionen av ”track
record”-fenomenet, yrkeskunskapen ligger i alla program man gjort.
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MV var också aktiv i programverksamheten under 1970-talet, bl a under
lång tid som undersökande journalist i magasinet ”Rikets Affärer”, men MV
knyter inte an till denna erfarenhet, utan har istället synpunkter på de kommersiella alternativen och bild- och berättartekniker. På frågan om hon anser
att synen på professionalism eller ett professionellt program har förändrats
sedan 1970-talet svarar hon:
” (...)Professionalism har ju att göra med också kunnandet, erfarenheten ligger i dig, och inte utanför dig, och det tycker jag är professionellt och dåligt
utförda jobb det kan jag också se i nyhetssändningarna, dåligt klippta reportage på 4:an t ex, snabbt gjorda med 'jump cuts' och svartrutor och fel, dåligt
formulerade speakertexter, schablontext som man nästan inte lyssnar till
(...)Man använder sån't där nyhetsspråk, som låter som ett TT-telegram, utan
att fånga själva essensen i händelsen. Pratar över bilderna (vilket) är det vanligaste som finns. Alltså du har en bild som föreställer en människa som ligger skjuten på en gata, och så talar man om Sinn Fein i förhållande till brittiska parlamentet, och bortser från att den där sekvensen talar för sig själv
(...).Alltså, mina texter till mina program, dom har ju krympt till att vara så
här små (visar mellan tummen och pekfingret, min anm), därför att ambitionen är, eftersom det är TV, att det ska vara som en film verkligen (…) Alltså
det största det är om du kommer hem med en berättelse där du inte har sagt
ett enda ord och ändå talar om alltihop (...)Du ser alltihopa. Du behöver inte
tala om för människor vad dom ska tycka och tänka. Dom ser det själva (...)
så du känner som tittare, det här har jag förstått alldeles själv. Då stannar det
kvar hos dig (...)Om jag ska försöka beskriva vad professionalism är, så är
det insikten om detta.”

För MV är alltså professionalismen ett bildberättande som utvecklats över
tid, där text och bild utgör en enhet . Man kan också jämföra med JQ's svar
på samma frågor, att hon ansåg att på 1970-talet att ”(...)Det fanns liksom en
sak man skulle förmedla, och det sa man tio gånger kanske (...)”
MV tar ytterligare ett exempel från en utbildning eller kurs: ”(...)En klassiker som man får lära sig i dramaturgikursen det är när man berättar om
tandvårdsreformen, och sedan så är det någon som håller på att borra någon i
tänderna som skriker, och man hör inte ett dugg vad speakern säger, därför
att man lever sig så in i att det gör ont i tanden.”
Också MV får frågan om synen på professionalism och ett professionellt
program har förändrats de senaste fem åren och i så fall hur. (Frågorna ställdes 1996, och avser alltså 1990-talets första del) Hon svarar: ”Jag vet inte
om synen har förändrats, men (...) ekonomi och brådska, och att man ska ha
ut mer ur var och en, då tror jag att det professionella kanske får stryka på
foten (...).”
MV berättar således om professionalism som, för hennes del, utvecklats
genom karriären av yrkeserfarenheter, i riktning mot ett bildberättande med
allt mindre pålagd speakertext eller av henne formulerade manuskommentarer eller presentation. Också MV betonar dock, att även om bilden eller filmen ska tala för sig själv som programkonceptuellt ideal, för hennes del,
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handlar det ändå om att vilja förmedla ett budskap, och också gärna påverka
tittaren. I kommersiell TV ser MV exempel på bristande professionalism,
dåligt klippta inslag och dålig synkronisering av bild och text, där bilder
hämtas från nyhetsbyråer. Brådska, rationaliseringsiver och ekonomi tror
MV är orsaker till en utveckling mot brister i professionella resultat istället
för tvärtom, i synnerhet för de sista fem åren före första intervjutillfället
1996. En slutsats man kan dra av detta är att en rationaliseringstendens pågått en längre tid (Se också Eva Larsson, kapitel 11).
NX var producent och programledare för sitt eget intervjuprogram i en
vid intervjutillfället våren 1999 relativt nystartad satellitkanal, och hade erfarenhet som journalist, författare m m sedan 1950-talets mitt. Han svarar på
följande sätt på frågan om hur han skulle vilja beskriva professionalism i sitt
yrke, och med hänvisning till det program han producerat och programlett
sedan 1997:
”(...)Kriteriet på professionalism måste vara att jag kommer så nära en sanning eller ett antal sanningar om den personen (huvudgästen/makthavaren i
NX:s intervjuprogram, min anm) som möjligt. Och att jag samtidigt gör programmet på ett så engagerande sätt som möjligt. Den här personen (huvudgästen) bär på ett antal sanningar, och dom vill jag komma åt (...) och det ska
samtidigt ske i den här stämningen som engagerar tittarna (...)Man är duktig,
man är professionell i den meningen om man lyckas med detta.”

På frågan om i vilken utsträckning NX själv upplever, och vill beskriva, sig
själv som professionell svarar NX: ”(...)Varje människa har en potential som
ligger häruppe (visar), här ligger min potential. Då t ex i början, när jag började arbeta med etermedierna i slutet på 50-talet, så var jag väldigt rädd och
nervös (...)Tack vare att jag har lärt mig så väldigt mycket, och fått den här
säkerheten på estrader och som kommunikatör, och säkerheten inför människor så som jag inte hade då. Man ska ju komma ihåg att jag är ju en produkt
av ett hårt samhälle, 30-talet, och auktoritära lärare i skolan (...) Jag hade
väldigt mycket att slåss emot, tycker jag (ohörbart), men jag hade väldigt
mycket gratis också (...).”
Genom lång erfarenhet i yrket har alltså NX arbetat sig fram till en säkerhet, därför är han ”mycket mer professionell än tidigare”. Det är alltså erfarenhet genom yrket och träning via erfarenheter som gjort NX mer professionell. Detta kan jämföras med tidigare svar inom public service där man
hänvisar till att man är på väg att lära sig alltmer, t ex fått utbildning ”på
bästa sändningstid” (GP) eller lär sig något nytt hela tiden i yrket (LU).
NX får också frågan om synen på ett professionellt program har förändrats sedan 1970-talet. Han var då aktiv på Sveriges Television, men övergick
till andra verksamheter under decenniet. Han svarar helt kort: ”Nej, inte om
man definierar professionalism som jag har försökt göra (...).”
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Svaret på frågan om de skett någon förändring i synen på ett professionellt program de sista fem åren (dvs fem år före intervjutillfället 1999) blir
följande:
”Nej, (men) det är klart att programvärderingarna har ju förändrats väldigt
mycket (...) Inslaget av s k folkbildande inslag har sjunkit och sjunkit. Man
satsar mer och mer på bredare program än i den gamla televisionen. Jag menar, s k bred underhållning, man slåss om publiken i den ökade konkurrensen, men det har ju inte minskat kravet på professionalism i och för sig. Man
kan ju göra bred underhållning också mycket professionellt.”

Också NX hänvisar således till erfarenhet i yrket. Och anser att synen på
professionalism inte förändrats, men noterar att den ökade konkurrensen lett
till färre ”folkbildande” program, och till mer underhållning, som man emellertid också kan göra professionellt. (Jfr DJ i tidigare kapitel i dramadelen
om ett mer underhållningsorienterat utbud).
OY var producent och också ägare till ett fristående produktionsbolag inriktat på samhällsprogram och talk shows och debattprogram gränsande till
underhållning. Han svarar helt kort på följande sätt på frågan om vad professionalism är i yrket: ”(...)Ja, det är väl att man har ett yrkeskunnande. Att
man vet vad man håller på med.”
På frågan om hur han vill beskriva sig själv som professionell svarar OY:
”Ja, när det gäller journalistik, så tycker jag ju att jag är väldigt professionell,
sedan är jag säkert jättedålig på att hänga med i all teknisk utveckling (...)
men som tur är har jag ju andra som täcker upp mig på det. Jag är dessutom
rätt dålig på att hålla ordning (...)Som egen företagare kan jag ju täcka upp
mina egna brister med att ta in folk som kan det som jag är dålig på.”
OY började på Sveriges Radio i början på 1980-talet, och startade det
egna produktionsbolaget 1992. På frågan om synen på professionalism och
ett professionellt program förändrats sedan 1970-talet svarar han: ”(...)Ja, det
kan man nog säga. TV har väl blivit mycket, mycket bättre på alla plan, även
om det görs mycket skit fortfarande, men även skiten görs ju bra.”
OY tillägger att det gäller i synnerhet den tekniska utrustningen, som kameror, och bildkvalitét. Och vidare: ”(...)Framförallt finns ett enormt mycket
större utbud (...)men när det gäller samhällsjournalistiken, så vet jag inte om
den har blivit så oerhört mycket bättre. Men man kanske är mer respektlös
mot makthavare, det är väl kanske bra. Och man kanske är lite mera vågad
när det gäller underhållning, att allting inte är sådär familjegulligt (…) Konkurrensen gör ju att det sticker ut lite mer.”
På frågan om OY anser att synen på professionalism och ett professionellt
program förändrats de senaste fem åren, alltså andra hälften av 1990-talet
svarar han: ”Ja, det kan man nog säga, att den har gjort. Det är lättare att slås
ut, om du inte håller måttet, då är det ingen som vill ha dig (...) eller drar du
inte tillräckligt med tittare, så är det ju 'Goodbye'. Och det är många bolag
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som ploppar upp och försvinner (...)För tio år sedan fanns det kanske trefyra produktionsbolag, nu finns det väl femtio säkert.” (Jämför kapitel 11
och Per Perssons beskrivning av branschen 1992)
Också OY hänvisar således till yrkeskunnande i definitionen av professionalism, och hänvisar till sin roll som egen företagare i definitionen av
sig själv som professionell. Han kan ta in personal som täcker upp brister i
den egna professionalismen. När det gäller synen på professionalism och ett
professionellt program hänvisar OY till bättre teknisk utrustning och större
utbud, och att även det som är dåligt görs bra. Samhällsjournalistiken har
kanske inte förbättrats, men man är kanske lite mer respektlös mot makthavare, och även underhållningen är mer vågad och inte så familjevänlig 1999.
PZ var heltidsanställd på ett produktionsbolag och i 35-årsåldern, och
hade inte arbetat på Sveriges Television eller på 1970-talet. Han hade vid
intervjutillfället 1999 varit producent inom TV c:a fem år och gick direkt
från en mindre kriminalredaktion på en tidning som skrivande chef. De sista
frågorna om synen på professionalism och ett professionellt program sedan
1970-talet och om dess förändring var därför inte relevanta. Men också PZ
fick frågan om hur han skulle vilja beskriva professionalism i sitt yrke, vad
det är och hur viktigt det är och svarar då:
”Det är naturligtvis jätteviktigt, och förmågan att kunna föra ett projekt från
punkt A till punkt B självständigt. Det är alltid det viktigaste. Gott omdöme
(...) kommer på andra plats, då menar jag omdöme för att den här balansgången ska fungera. Det gäller all journalistik. Och i tredje hand så kommer
då detta med det professionella, själva det som egentligen yrket går ut på,
nämligen kreativiteten, stilistiken, bildkänslan, allt detta då som har med det
professionella framförandet att göra. Det är professionalism för mig.”

På frågan om hur PZ vill beskriva sig själv som professionell svarar han på
följande sätt:
”Jag upplever mig själv som professionell när det gäller det polisiära och det
redaktionella, det journalistiska. Däremot så upplever jag ibland brister i professionalismen när det gäller mitt chefskap. Jag är oerhört dålig på att delegera (...)Sedan har jag svårt att ibland förhålla mig, kalla det för professionellt, gentemot mina medarbetare som auktoritet, som chef (...) Som du vet har
jag ingen utbildning överhuvudtaget (...) varken praktiskt eller teoretiskt (...)
Det är klart att man har gått något sådant där seminarium i ledarskap och sådär, men det är ju mer en sådan där social tillställning (...)Nu lever ju jag
möjligtvis på min (...) något auktoritära personlighet, jag har inte som du hör
svårt för att snacka, eller jag kan ganska pedagogiskt förklara för folk och
dom har förhoppningsvis respekt för mina fakta- och fackkunskaper (...).”

En så grundläggande faktor som någon längre chefsutbildning är alltså något
som PZ saknar eller inte har erbjudits. Fackkunskaper om polisiärt arbete
och journalistik, balansgång för att få det att fungera, och kreativitet, stilistik
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och bildkänsla är vad som ingår i PZ's definition av professionalism. De
polisiära och journalistiska kunskaperna är också vad PZ beskriver hos sig
själv som utmärkande för hans egen professionalism, men i egenskap av
erfarenhetsutbildad autodidakt är de brister som PZ vill ta upp förenade med
hans chefsroll, svårt att delegera och en explicit hänvisning till att ”man känner sig lite osäker i sin chefsroll ganska ofta”. Man kan ändå notera att PZ
med stor sannolikhet hade större ansvar för att selektera bland idéer/fall om
vad som skulle bli inslag eller reportage än de övriga intervjuade med redaktionellt arbetsledaransvar (t ex IS, KT) eftersom reportrarna på kriminalmagasinet antagligen inte hade de fackkunskaper om polisiärt arbete som
PZ hänvisar till för sin egen del, och som ursprungligen var en omständighet
för att PZ överhuvudtaget blev rekryterad till en arbetsledande ställning för
kriminalmagasinet ett antal år tidigare.

KONKURRENS OCH PROFESSIONALISM SAMMANFATTNING
På frågan om den kommersiella konkurrensens betydelse vid start av TV 3
och TV 4, så sade man sig inte vara särskilt berörd av kommersiell konkurrens vid SVT vid TV 3:s start 1988 (GM, GO, GP, IS, JQ, MV), däremot
i högre grad när TV 4 startade 1990. Dels rekryterades en hel del personal
från SVT, och ny personal fick nya chanser (t ex GP), då medarbetare försvann till kommersiell television. Dels fick man kommersiella programkonkurrenter (”Kalla Fakta”, TV 4). Man kunde nämna tablåläggningen som ett
problem för det egna programmets tittarsiffror (som populärfiktionen ”Tre
kronor” i TV 3 med samma sändningstid som ”Striptease” inom SVT, enligt
GM). Man kunde också nämna konkurrensen som en sporre, att man ”måste
bli bättre” (t ex GO), men också att risken fanns för utstlätning och efterhärmning (MV). Fler nämner bildspråkets betydelse, att snabbare klipp och
ett mer tilltalande bildspråk för en yngre publik har påverkat eller är eftersträvansvärt.
Vid frågan om hur producenter inom journalistik och samhällsprogram
definierar professionalism hänvisar man ofta till erfarenheter, kunskap,
skicklighet i yrke och hantverk (GO, HR, IS, LU, MV, NX, OY, PZ), men
mindre ofta till den utbildning man har från början, men det förekommer i ett
par fall hänvisningar till t ex ”gedigen utbildning” eller något liknande (IS,
LU). Det gäller kunskap om journalistiskt hantverk, journalistiska regler och
etik, och erfarenhet från tidigare projekt som man samlat på sig kunskap
ifrån. Man kan t o m hänvisa till verksamheten som en ständigt pågående
lärdomsprocess, t ex att man ”utbildats på bästa sändningstid” (GP), eller att
man lär sig något nytt när man gör reportage eller t o m lär sig av att handleda andra (LU). Man kan också hänvisa till att detaljerade anvisningar för
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hur man gör varje uppgift i ett enskilt projekt saknas (LU), utan får improviseras. Det kan också vara förmågor eller egenskaper som producenter av
journalistik och samhällsprogram hänvisar till, t ex anpassning till redaktionella sammanhang (GM), anpassning efter förändringar i tiden (GP, IS),
objektivitetskrav, nya situationer och miljöer (HR), eller omvärld och pedagogisk förmåga i förhållande till allmänheten (KT). I definitionen av den
egna professionalismen är det ofta erfarenheten, kunskapen om journalistiskt
hantverk, metoder och regler man hänvisar till (GM, GO, HR, IS, LU, MV,
NX, OY, PZ), men man kan också nämna brister, t ex att man har mindre
utbildning inom research (GO), att man lärt genom yrkeserfarenhet, t o m
”utbildats” under sändningstid (GP), att man i egenskap av egen företagare
kan ta in folk som täcker upp egna brister, t ex för att hänga med i teknisk
utveckling (OY) eller att man är mindre erfaren i sin arbetsledarroll i förhållande till sin redaktion, eller kanske t o m osäker (PZ). Det händer också att
man hänvisar till brist på utbildning inom dessa områden (GO, PZ). I stort
sett så är det den subjektiva versionen av ”track record”-fenomenet man
hänvisar till, dvs erfarenhet. Man hänvisar till, t ex att man ”vet hur man
bygger ett inslag” (GO) eller ”i yrket ligger ju alla program som du har
gjort” (MV). De program man gör visas ju nästan utan undantag offentligt (i
det här materialet) och i verksamheten ligger att exponera både skicklighet
och eventuella brister i det färdiga programmet eller reportagen som ett kriterium för professionalism. Även inriktning och val av ämnen blir kända i
upprepad verksamhet också för branschkolleger på olika nivåer. I kontrast
till dramaproducenterna hänvisar man däremot inte till ekonomi eller att
hålla sig till budget i något av ”ekonomisvaren”, men i likhet med dramaproducenterna kan man däremot hänvisa till personliga egenskaper som är
fördelaktiga för genren, här t ex att vara ”en bra psykolog” och kunna ”läsa
situationen eller att ”ta människor” (HR, LU), men hellre hänvisar man inom
samhällsprogram och journalistik till kunnande genom erfarenhet.
Sammanfattningsvis, journalistproducenternas definitioner av professionalism är erfarenhet av journalistik och journalistisk verksamhet, metoder
och regler, hantverks- och yrkeskunnande centralt, men förmågan att förhålla
sig till mediet, att göra ”bra television”, att presentera sammanhang för en
allmänhet på ett begripligt och intressant sätt, att förhålla sig till omvärlden
och även anpassa sig till förändring i tiden är av betydelse. Några hänvisar
också till förmåga att hänga med i teknisk utveckling, men det är inte förekommande i alla svar. När det gäller definitionen av den egna professionalismen är det just erfarenhet och yrkeskunnande man hänvisar till, ibland
som en lärdomsprocess som fortfarande pågår, men man nämner ibland
också egna brister, i t ex utbildning eller skicklighet vad gäller delar av produktionsprocessens faser eller delar (t ex research, tekniskt kunnande, arbetsledning (GO, OY, PZ).
På frågor om synen på professionalism eller ett professionellt program har
förändrats sedan 1970-talet fanns några svar från producenter som varit ak653

tiva under 1970-talet, men många var inte i programverksamhet (eller i Sverige) under 1970-talet (GM, GP, HR, IS, KT, OY, PZ). Svaren från övriga
handlar om att TV-program åldras, att man ändrar produktionspraktiker samt
att man idag mer medvetet arbetar med form och innehåll (JQ). Man upprepar inte längre ett budskap i ett program explicit om och om igen. Flera av
producenterna kommer in på att tempo och klipptekniker förändrats och att
detta också är en generationsfråga. Ett snabbare tempo lockar en yngre
publik (GO, GP, OY), och svar från både public service och kommersiell
television visar att man i båda fallen kan vara angelägen om den yngre
publiken. Fler av producenterna menar att kraven har ökat och är högre än
under monopoltiden, man kan inte längre leva på rutinen och riskerar lättare
att slås ut (LU, OY), men även om kraven är högre, så finns många exempel
i synnerhet inom kommersiell television på amatörmässighet sett från en
public service-horisont och under senare delen av 1990-talet (LU, MV).
Frågan är emellertid om samhällsprogrammen har blivit bättre eller mer
professionella. Somliga av producenterna anser det (GP), medan andra anser
att kraven på professionalism är i stort sett oförändrade (NX, OY), och att
samhällsprogrammen inte direkt är bättre. Producenter nämner också förändringar som ett större utbud (OY) och informationsteknik som t ex e-mail,
Internet och mobiltelefon som underlättande och betydelsefulla förändringar
över tid (HR). Vissa menar att också andra yrkesgrupper i TVproduktionsprocessen, som ljudtekniker, redigerare, fotografer, researchers
och att deras roll undervärderats inom ramen för 1996 års omorganisation
inom public service därför att man från ledningshåll inte räknat med dessas
professionalism som av någon betydelse (GO). Många av producenterna
anser emellertid sammanfattningsvis att kraven är högre på professionalism
inom journalistik och samhällsprogram för TV-produktion idag, men det
finns ingen enighet om att det skulle ha gjort samhällsprogrammen bättre.
Även bred underhållning och dåliga idéer kan idag göras professionellt enligt vissa av producenterna (NX, OY).
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KAPITEL 15. JOURNALISTIK OCH
FÖRÄNDRING

I likhet med dramaproducenterna fick producenter av samhällsprogram och
journalistik frågor om möjligheten att förändra genom sin programverksamhet, om de kunde nämna en produktion som i något avseende orsakat förändring, samt om det fanns en avdelningspolicy, skriven eller oskriven, formell
eller informell, som hade ett sådant syfte. De tillfrågades också om hur de
ville värdera sin egen makt att påverka eller förändra, som mycket stor,
ganska stor, bidragande eller försumbar. De sju som intervjuades våren 1996
(GM, GO, GP, HR, IS, JQ, MV) uppsöktes på nytt våren 1999 (MV drygt
1 ½ år senare) med bl a dessa frågor. De övriga (KT, LU, NX, OY, PZ) intervjuades med både huvudintervjuns frågor och dessa frågor. Alla svar är i
således i övrigt från 1999.
GM var också våren 1999 på programredaktionen ”Striptease” vid samhällsavdelningen på dåvarande Region Stockholm vid Sveriges Television,
men hade avancerat till redaktör. Detta avancemang gick till på detta sätt
enligt GM:
”(...)jag kände att jag ville göra något annat. (...)Det råkade sammanfalla med
att (en redaktörs namn) som då var redaktör för 'Striptease' skulle vara barnledig och då kom det på tal att jag eventuellt skulle ta hans plats medan han
var borta (...)Sedan när han kom tillbaka så hade omorganiseringen (1996)
slagit igenom såtillvida att från den nya samhällsredaktionens sida hade vi
bestämt oss för att göra två program, dels 'Striptease' som vi redan hade gjort,
plus ett nytt program som heter 'Dokument inifrån' och då fanns behov av en
ny redaktör för det programmet, och det gjorde att jag kunde stanna på det
jobbet (...).”

Så kan alltså ett exempel på succession uppåt i en redaktionshierarki se ut
inom public service-televisionen under sent 1990-tal. Vad gäller den tidigare
organisationen beskriver GM den på följande sätt:
”(...) dom publicistiska och journalistiska diskussionerna vid den här tiden
gav vid handen att det fanns ett stort behov av s k journalistisk dokumentär,
som ligger någonting mitt emellan det som 'Striptease' gör och dokumentär,
och då tyckte Mikael Olsson, som var våran chef att vi skulle (...) sätta igång
ett nytt programkoncept, som då har blivit det här 'Dokument inifrån' (...).”
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GM sade sig ha börjat våren 1997 på redaktörstjänsten. GM ger också ytterligare ett exempel på sina egna uppgifter som redaktör och också att en
trojka av funktioner i redaktionsledande ställning sätter samman programmen och därmed har stort inflytande i sådana situationer på hur programmet ska komma att se ut (jämför IS, KT). På frågan om hur GM:s arbetsuppgifter förändrats svarar han:
”Förut var jag ju reporter eller producent, vilket innebär att jag hade ett ansvar för att själv ta fram idéer till och sedan genomföra reportage, helt enkelt. Nu är jag ju då redaktör (...) här hos oss innebär det att jag i princip
coachar (...) producenterna fram till färdiga reportage. Jag har naturligtvis
också ett stort ansvar när det gäller att så att säga sålla bland dom idéer och
tankar som finns, och se till att det kommer fram tankar och idéer kring vad
vi kan eller bör göra, men mest (...) följa dom enskilda producenternas arbete
och fungera som bollplank och se till att det blir bra (...) och att det blir färdigt i tid. Och sedan sysslar jag naturligtvis en del även med att sätta ihop
själva programmen, och det gör vi ju tillsammans, jag och den andre redaktören och redaktionschefen (...)så att vi ägnar ju några dagar innan programmet sänds åt att lägga upp en struktur och bestämma vad det ska innehålla
(...).”

GM beskriver också programmet och programkonceptet ”Striptease’s” förändring, då han hade varit med sedan programmets start sedan 1990-talets
början på samma redaktion:
”(...)När vi gick över från att vara temaprogram (...) till att vara ett renodlat
reportagemagasin, så hade vi väl en slags ambition att det skulle vara c:a tre
reportage i varje program, runt 20 minuter vardera, och det där förändrades
över tid. Dels så blev det väldigt mastiga, späckade program (...) som det blev
svårt att orka med för publiken. (...)Nu bygger vi programmet något annorlunda i och med att vi har gått tillbaka till en slags studiolösning (...)(med)
ett huvudreportage (...) mellan 30 och 45 minuter, och sedan (...) ett studiosamtal eller någon kortare uppföljning plus någonting vi lite slarvigt kallar
för punkt.se, som är en programpunkt som utgår ifrån att enskilda människor
filmar själva och berättar någonting om sin egen verklighet (...) som brukar
ligga sist i programmet (...) I första programmet den här säsongen (våren
1999, min anm) har vi t ex en spelmissbrukare som har kommit ur sitt missbruk och som då helt enkelt filmar sin vardag (...).”

GM beskriver också en reduktion av sändningstiden och också hur den flyttats i tablån:
”När jag började som redaktör då (...) gjorde vi 17-18 program per säsong
(...) på 20-tiden. Sedan ändrades den tiden till 22.10 (...) under andra halvan
av -97, och första halvan av -98 (...) på onsdagar (...)Sedan har vi successivt
trappat ner, nu gör vi bara 10 program per säsong (...)Det är en klar minskning av sändningstiden, det är det.”
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Före denna reduktion av sändningstiden var programmen 50 minuter, och
efter 60 minuter, men det går att räkna ut att sändningstiden för denna redaktions program minskade från 875 minuter (17,5 x 50 min) per säsong till
600 minuter (10 x 60 min) mellan de två intervjutillfällena. GM fortsätter:
”(...)En del av bakgrunden till det (dvs reduktionen av sändningstiden, min
anm) är ju att den här typen av verksamhet är ju väldigt resurskrävande. Att
kräva mer resurser inom den budgetram som företaget har att leva med är inte
realistiskt. Vad man kan göra det är att man kan effektivisera sin organisation. Man kan möjligen försöka argumentera för att få använda sina resurser
på ett bättre sätt. Och det har vi försökt göra såtillvida att vi ville ha en tydlig
utgivning (...) I och med att man gör färre sändningstimmar med samma
pengar, så kan man ju använda mer pengar till varje program (...) och det har
vi också fått gehör för hos ledningen för företaget (…) Det har ju varit ett
skäl för att argumentera för att få lägga stor kraft i det som ju är vår särart
och idé om vad vi vill göra (...)Då måste man vara lite smart och taktisk, så
att säga. Och (...) göra en bedömning av på vilka sätt kan vi tänkas utveckla
verksamheten i sig. Vad kan vi förvänta oss när det gäller resurstilldelning
(...)sedan får man göra en strategi utifrån det (...)”.

Så kan det alltså gå till när en redaktion i detta exempel vill argumentera för
färre sändningstimmar inom ett public serviceföretag p g a besparingskrav
och krav på återhållsamhet vad gäller resurser. Vad man kan notera är ju
också, i jämförelse med reportagemagasinet ”Striptease” strax efter 1990talets mitt med 2-3 reportage per program (1996) och 17-18 sändningstimmar per säsong, att färre ämnen eller fall får möjlighet att presenteras
och representeras kvantitativt sett. GM poängterar emellertid att man inte
fått nedskärning av sändningstiden pålagd från ledningshåll, och säger också
om omorganisationen 1996:
”(...)Man slog ju ihop kanaler och man gjorde en renodlad s a s geografisk,
regional indelning av företaget (...)Jag kan ju inte påstå att jag tycker att det
är speciellt bra, det försvårar ju samarbetet inom t ex samhällsredaktionen.
(...)'Reportrarna' har vi ganska mycket kontakt med, eftersom vi sysslar med
någon slags liknande verksamhet, men (...)dom har ju också sin lojalitet
gentemot sin distriktsledning och vi har vår (...)Vi har inte några gemensamma uppdragsgivare i dom här två samhällsprogrammen (...)Det här regionala tänkandet försvårar helhetssynen, tycker jag. Jag skulle vilja att man
hade en ämnesindelad organisation av företaget istället”.

GM säger vidare att graden av samarbete med hade vid intervjutillfället våren 1999 med ”Reportrarna” var följande: ”Vi delar på resurser om vi kan,
nu händer det inte så jävla ofta, men framförallt så för vi ständiga dialoger
om vilka ämnen vi tar upp (...) så att det inte visar sig att både 'Reportrarna'
och 'Striptease' samma säsong granskar skolan t ex (...)”.
Men GM poängterar också att det är två olika redaktioner som agerar
olika vad gäller t ex sändningstid för sina program: ”(...)'Reportrarna' (...)
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producerar 30 timmar per år, och vi producerar 20 timmar per år, och det vill
dom fortsätta att göra (...) och där skiljer sig ju vår uppfattning åt, och det är
ju upp till dom (...)”.
På frågan om GM kan nämna eller beskriva en situation där hans reportage eller program har orsakat eller medverkat till förändring, ger GM, dels
ett par konkreta exempel, men svarar först generellt:
”Ja (...) man kan säga att generellt sett så är det ju så att när man som producent här engagerar sig i enskilda människors olika mellanhavanden med
myndigheter, och det visar sig att myndigheten på olika sätt har förfarit på ett
felaktigt eller tveksamt sätt, så brukar det i dom allra flesta fall innebära en
förbättring för den individ som i reportaget beskrivs som ett offer (...)(men)
inget av vad jag kan minnas har orsakat några så här stora politiska förändringar. En del av det jag har gjort har väl orsakat debatter i riksdagen (...)”.

GM ger ett exempel på det sistnämnda:
”Jag gjorde ett antal inslag som handlade just om huruvida man som patient
är försäkrad på sjukhus eller inte, vilket man inte är då, och detta föranledde
en hel del debatter om patienternas rättsäkerhet och sådär.”

GM's värdering av det politiska resultatet av debatten är tvekande på en
följdfråga om detta: ”Ja, det är svårt att säga. Det var en utredning igång
redan då, och det har kommit ett förslag som handlar om att stärka patienternas ställning i vården. Men något radikalt har ju inte hänt (...)”.
GM ger emellertid exempel på hur enskilda kan få sina ärenden omvärderade efter att ha tagit kontakt med redaktionen, redan innan man ens beslutat
att göra ett reportage:
”Det finns ju oerhört stora möjligheter att förändra enskilda människors situation (...)Det ringer människor hit som tycker att dom på olika sätt blivit
illa eller konstigt behandlade av myndigheterna och redan innan vi ens har
bestämt oss för om vi ska göra något, så ringer vi några samtal för att kolla
hur det förhåller sig, och det innebär omedelbart att personen ifråga får en
annan behandling av den här myndigheten, än vad han hittills fått. Detta händer ju varje dag.”

Detta är GM's svar på frågan om vilken möjlighet det i sin helhet finns på
redaktionen att förändra. GM ger också ett exempel:
”(...)Det ringde en (...) ung kille till mig. Han hade varit arbetslös, och var utförsäkrad (från arbetslöshetskassa, min anm), fick socialbidrag, för att kunna
klara sin hyra (...)Sedan hade han gått en vidareutbildning i någon slags
AMU-regi och det var några förvecklingar med det där, som gjorde att han
helt plötsligt inte fick något socialbidrag, och han ringde hit och frågade: Ska
det vara så här? Kan inte ni hjälpa mig på något sätt? (...) Så jag ringde till

658

socialchefen och frågade (...)Det kan väl inte stämma?(...) Nästa dag ringde
den här killen och sa att han hade fått sina pengar (...)”.

GM säger också:
”Jag tycker att den typen av konsekvenser händer rätt ofta. Sedan kan det ju
också vara så att människor som tar kontakt med oss, och sedan kommer det
till en myndighets eller någon maktpersons (...) kännedom, så kan det ju i
värsta fall innebära nackdelar för den här personen (...)Dom blir ännu sämre
behandlade. Men det skulle jag inte vilja påstå händer så jävla ofta.”

GM tar ytterligare exempel på att program eller reportage kan medverka till
förändring från redaktionen:
(…) (Fallet) 'Osmo Vallo' har ju lett till konkreta myndighets-(åtgärder),
alltså nya utredningar, nya åtal, nya förundersökningar efter att våra program
har sänts. Vi gjorde några inslag som handlade om körkortsutbildningen,
som också ledde till bl a att Konkurrensverket åtalade ett antal trafikskoleinnehavare för kartellbildning. Vi gjorde ett inslag som handlade om det absurda i dom här teoriproven, vilket jag tror bidrog till att dom teoriproven
ändrades(...)”.
GM nämner således en rad exempel från redaktionen på förändring som
skett eller kan ha skett eller bidragit efter att program eller reportage sänts,
som redaktionen producerat. Exemplet ”Osmo Vallo” var ett fall där en
missbrukande man avled efter ett polisingripande, där han skulle omhändertagas. Detta resulterade också i uppföljande program och reportage.
På frågan om det finns en uttalad eller outtalad avsikt eller intention med
reportage på GM's avdelning som syftar till förändring svarar GM på följande sätt:
”Ja, det tycker jag inte att man ska sticka under stol med. Alltså en stor del av
vår uppgift handlar ju om att finna orättvisor och visa att dom orättvisorna
existerar och finns. Att det finns problem och sprickor i vår demokrati. Är
man demokrat så måste man naturligtvis tycka att det då kan leda till förbättringar.

I: Hur pass formaliserad är den? Är den nedskriven i form av en avdelningspolicy eller (...) är det en informell policy?
GM: Det finns en uttalad ambition att ett samhällsprogram som 'Striptease'
eller en samhällsredaktion som den här bör se som sin uppgift att ha betydelse för samhällsdebatten (...)Vi vill att det vi gör ska skapa debatt, leda till
förändringar till det bättre, politiska beslut eller myndighetsbeslut eller vad
det är (...) Det händer ibland att vi gör genomgångar av det vi gjorde det
senaste året, vad ledde det till egentligen (...)”.
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På frågan om hur GM vill värdera sin makt att förändra, som mycket stor,
ganska stor, bidragande eller försumbar, svarar GM:
”Om du i mycket stor makt lägger att den är absolut, så kan jag väl inte direkt
påstå det, men jag skulle vilja påstå att vi har ganska stor makt att faktiskt
förändra saker. Jag skulle t o m kunna tänka mig att säga att den är mycket
stor, men det är ju inte så att bara för att man gör samhällsprogram, så kan
man räkna med att man uppnår förändringar (...)på ett stort abstrakt plan.
Journalistik är ju att se till att demokratin fungerar och hur gör man det då?
Jo, man visar exempel på att demokratin inte fungerar. Och gör man det vill
man naturligtvis att det ska leda till att det istället börjar fungera (...)”.

Den journalistiska redaktionen eller verksamheten som en ”demokratins
väktare” således, men GM utvecklar ytterligare samhällsprogrammets och
redaktionens roll:
”Ja, alltså, om man är en samhällsredaktion, jag tycker att det finns flera mått
på vad som är att vara ett framgångsrikt program eller redaktion. Ett sådant
mått kan vara, hur många tittar på vårt program, och talar om det (...). Ett annat mått kan vara, vad leder det till, konkret. Och jag tycker att man måste
använda sig av båda dessa mått. Jag tycker att vi ska vara föremål för samhällsdebatt, dvs i tidningarna och (på) kultursidorna, på nyhetsplats, i debattprogram och ge upphov till den typen av samhälleliga samtal. Jag vill också
att människor som är vanliga TV-konsumenter ska se det som en nytta att se
våra program (...) att vanligt folk på gatan diskuterar det som de ser i vårt
program (...)Upptäcker man missförhållanden, så är det ju min förhoppning
att samhället också klarar av att använda sådana kunskaper som vi har kunnat
ta fram för att åstadkomma förändringar.”

Sammanfattningsvis, GM avancerade till redaktör under 1997, och beskriver
processen som en rockad av personer som är yngre medelålders män som
intar redaktörstjänster, som vikarier eller på en nyinrättade redaktörstjänst.
Ett nytt programkoncept, ”Dokument inifrån”, var i behov av en sådan redaktörstjänst och redaktör, och hade föreslagits av dåvarande chef för avdelningen Samhälle inom public service i Stockholm. En likaledes manlig redaktionschef för ”Striptease” var också delaktig i denna förhandling om
avancemang för den tidigare producenten GM, som annars funderat på att
göra något annat efter femton år som reporter samt journalistproducent. Det
faktum att alla i denna förhandlings- och avancemangsprocess är av samma
kön hade antagligen varit fördelaktigt eller kanske t o m varit en förutsättning för GM's succession i en redaktionshierarki mellan de två intervjutillfällena 1996 och 1999. Som redaktör följer och ”coachar” GM de andra producenternas arbete och ”sållar bland dom idéer och tankar som finns” samt
är en av redaktörerna i programledningstrojkan som tillsammans med redaktionschefen har makt att ”sätta ihop själva programmen (...) lägga upp en
struktur och bestämma vad det ska innehålla” (jfr KT, IS). GM beskriver
programmet ”Striptease”s förändring under 1990-tal, från temaprogram och
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studiosamtal, till reportagemagasin och slutligen mer av ett temaprogram
igen mot 1990-talets slut. Den programtitel, ”Uppdrag granskning”, som
avlöste de tre olika granskande magasinen i Malmö, Stockholm och Luleå
('Reportrarna', 'Striptease' och 'Norra magasinet') fr o m 1/1 2001 gick några
steg längre. Man hade speciella programledare för programmet (kvinnliga),
sedan har reportrarna återigen blivit mer av presentatörer.
GM beskriver en förändring mellan de två intervjutillfällena 1996 och
1999 både av sändningstider och antalet sändningstimmar. Från 17-18 program per säsong på sändningstiden 20.00 till en temporärt försämrad tid,
22.10 under c:a ett år. Man hade från redaktionens håll valt en strategi att
argumentera för att producera färre program, 10 program, med hänvisning
till kvalitets- och resursskäl, vilket accepterades av högre ledningsnivåer,
enligt GM. GM ansåg det omöjligt att begära mer eller ökade resurser, vilket
hade kunnat vara en annat alternativ. Den undersökande journalistiken är en
resurskrävande form av journalistik, säger GM.
GM beskriver flera exempel på förändring som han verkar rätt övertygad
om att hans egna eller på redaktionen andra producenters reportage orsakat
eller medverkat till att påverka, men någon absolut sådan makt finns inte,
säger GM. Däremot är möjligheten generellt sett stor att förändra enskilda
människors situation i förhållande till myndigheter eller maktpersoner till det
bättre i den fråga som reportaget beskriver, kanske redan t o m innan ett
reportage eller program blir till, dvs diskuteras, och bara genom ett eller flera
telefonsamtal. De konkreta exempel som GM nämner är ett fall med indraget
socialbidrag som beviljades efter ett samtal redan innan det fanns tanke om
ett reportage. Färdiga reportage som GM ger som exempel på att de resulterat i politisk debatt och också i andra medier är t ex reportage/program om
patientförsäkring och program om körkortsutbildning, som ledde till att trafikskoleinnehavare åtalades för kartellbildning och att teoriproven förändrades, samt ett fall med en missbrukande man som avled i samband med ett
polisingripande. Där hänvisar GM till nya undersökningar, förundersökningar och nya åtal som följder.
GM antyder att det finns en ambition på redaktionen med program som
syftar till förändring, då till det bättre och kanske t o m i en roll som ”demokratins väktare”. Man visar ”sprickor” i demokratin genom att visa upp fall
där demokratin eller myndighetsprocesser inte fungerar. Det finns vidare en
”uttalad ambition” att ett samhällsprogram som denna redaktion har som sin
uppgift ska ha betydelse för samhällsdebatten, och GM nämner också vikten
av att ha en tydlig publicering och klarhet i vem uppdragsgivaren är, och
anser att regionaliseringen inom public service försvårar samarbetet mellan
genrelika program inom public service, i detta fall de undersökande samhällsprogrammen. Att vara föremål som program för debatt och intresse i
andra medier, och också för tittare som ska dra ”nytta” av det man sänder
och också att samhället ”klarar av att använda sådana kunskaper” som man
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fylla. Två mått är då aktuella, dels antalet tittare och hur många som talar om
det (dvs också i andra medier), dels vilka konsekvenser programmen får,
vilken förändring som det kan leda till eller bidraga till. Dessa mått kan,
enligt GM, utgöra kriterier för ett framgångsrikt program eller dito redaktion. Flera undersökande journalister/producenter har i likhet med GM talat
om ”genomslag” för den undersökande journalistiken (t ex KT, LU).
Också GO på samma redaktion uppsöktes på nytt våren 1999 och fick
samma frågor i likhet med övriga. Hon var kvar som reporter/producent,
men betonar att hon inte bara tillhör '”Striptease”-redaktionen vid andra intervjutillfället 1999, utan sorterar under samhällsredaktionen: ”(...)nu ska vi
kunna göra både 'Striptease'-reportage och reportage som ska kunna sortera
under den rubrik som vi har som heter 'Dokument inifrån', och det är ett reportage som fyller ett helt program (…).”
GO medger att hennes egna arbetsuppgifter inte nämnvärt förändrats, vid
sidan av att hon nu hade ett slags handledningsuppdrag för en yngre, kvinnlig journalist (...)(Jag blev) tillfrågad om att stötta henne.”
På en fråga om vilken förändring som skett sedan det första intervjutillfället 1996 vad gäller avdelningens verksamhet svarar GO:
”(...) projektet 'Dokument inifrån' har genomdrivits (...)Alltså Dokumentärredaktionen hos oss på SVT har inget formellt ansvar att bevaka samhällsfrågor, utan dokumentärredaktionen bygger ju på dom egna och utifrån kommande medarbetares idéer om vad man kan göra dokumentärfilm om (…).”

GO hänvisar också till det uppdrag man har:
”(...)Vårt uppdrag är att bevaka det som händer i samhället, och då har vi bestämt oss för att vi ska ha ett program som heter 'Dokument inifrån' som ska
vara samhällsdokumentär (...)Det har väl på sätt och vis kanske gett större
tyngd åt samhällsredaktionen. Vi har tagit på oss ett ansvar där vi tycker att
SVT kanske har brustit tidigare (...)Det har kommit in mycket olika, disparata
programidéer, som folk har velat göra, och när man inte fått igenom dem på
dokumentärredaktionen, så har man kanske hoppats få igenom dom på samhällsredaktionen, och så har det blivit ett ganska disparat utbud, medan man
nu vill ha en tydligare profil, en tydligare vilja med det som vi sänder härifrån”.

Det här utgör ett exempel på en intern diskussion som man har fört, och där
organiseringen av programidéer verkligen är något man explicit diskuterar
när man i samband med förändringar har omorganiserat en verksamhet inom
public service. Också GM tidigare hänvisade till intern diskussion, avdelningsstrategi, överväganden om sändningstid och en önskan om ”en tydligare publicering”. Organiseringen av programidéer kan således vara ett fokus i intern debatt och kan också visa tydlig koppling till ”policy”, ”en tydligare profil” eller ”publicering” i organiseringen av programidéers väg till
produktion och sändning.
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Överväganden mellan och diskussionen kring om det ska vara producenternas helt eget valda idé till projekt (som på Dokumentärfilmredaktionen
inom SVT då), eller om dessa ska vara styrda eller organiserade i programformer genom ledningsbeslut, genom nya åtaganden i form av ett ”ansvar”
för samhällsreportage där man tidigare som public service-organisation
”brustit”. En fråga man kan ställa, men som inte kan besvaras utifrån detta
material, är givetvis om detta nya ”ansvar” och ”tydligare profil” också innebär en större styrning från redaktionsledningshåll. Som vi kommer ihåg
var denna ledning vid intervjutillfället 1999 helt mansdominerad på denna
avdelning inom public service i Stockholm.
GO har i intervjun 1996 givit en beskrivning om hur det kan ge konsekvenser att vara färre kvinnliga producenter/journalister på en manligt
dominerad redaktion, som, kan man notera, då våren 1996 enbart gällde
”Striptease” som programredaktion:
”(...)synen på det är ju att det (Striptease) är ett ganska 'grabbigt' program
(...)Vi är alltså bara tre kvinnliga reportrar, och kanske 7-8 manliga. Jag
tycker kanske också, med redaktionsledningen, som består av män, att man
är mer road av, svansföringen går högre när det gäller dom grabbiga inslagen. Det känns som om dom är viktigare. Man toppar gärna sändningarna
med dom (...)jakten på ekonomiska brottslingar och så. Jag, personligen är
mindre intresserad av det än människoöden, naturligtvis, eftersom det är det
jag sysslar med. Det påverkar mig ju säkert på det sättet att jag litegrann vet
vad som är gångbart och inte gångbart. Och kanske på det sättet lägger sordin på saker som jag kanske skulle föra fram i ett annat sammanhang
(...)(om) det skulle vara något ämne som (...) diskriminering av homosexuella t ex, så märker jag ju att den manliga delen av redaktionen (tycker att)
'Ånej, inte homosexuella', medan alla tjejer är jätteintresserade av det
(...)Och det är ofta dom tjejerna som inte yttrar sig så särskilt mycket på
redaktionsmötena, (som kommer fram efteråt) och säger: 'Det där lät intressant'. (...)Då vill det ju till att man liksom ska driva igenom det projektet
ändå.
I: (...)Finns det någon som har lust att ta upp kvinnofrågor i 'Striptease'. Har
du varit inne på det någon gång?
Jag gjorde ju (program) om sexuella trakasserier inom Verdandi. Vi fick
faktiskt ett Prix Egalia som delades ut här i våras (dvs 1995) för det inslaget,
och det var ju naturligtvis en fjäder i hatten för den här redaktionen (...).”
Ovanstående exempel kan illustrera att i den redaktionella förhandlingssituationen vad gäller programidéer så kan producenternas/journalisternas
kön ha betydelse för idéer som diskuteras och som kan bli program eller
reportage, eller inte. Man kan värdera intresset olika för ett visst ämne, men
just inslag om homosexuella är nog inte ett generellt exempel, för det finns
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ju också exempel i detta material på en manlig producent (OY) som beskrev
hur man medvetet valt att skildra homosexuella positivt (exemplet homosexuella adoptivföräldrar). Det är nog snarare den redaktionella förhandlingssituationen, policyn och den organisatoriska positioneringen som är
bestämmande, här en undersökande redaktion med ett visst uppdrag man
följer med en policy i en organisatorisk, temporär situation inom public service. Just då, 1996, hade ”Striptease” formen av reportagemagasin där jakt
på missförhållanden eller ekonomiska brottslingar var ett fokus eller prioriterat. Tidigare har ju givits exempel på hur GM kallades upp till kanalledningen och blev kritiserad för frågor till en dåvarande minister i ett reportage
strax före mitten av 1990-talet.
GO svarar på följande sätt på frågan om hon kan nämna eller beskriva någon situation där hon tror att hennes reportage har orsakat eller medverkat
till förändring:
”(...)Ja, det är två reportage som jag har gjort inom loppet av det senaste året.
I våras gjorde jag ett 'Striptease' som handlade om familjer med gravt handikappade barn (...) och deras rätt att få avlastning enligt lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade, och då visade det sig att många kommuner trotsar lagen. Trots att föräldrarna har fått rätt i domstol (...) och då tittade
vi på tre olika fall och bl a var det två stycken ifrån Kalmar. Och där blev det
ett fruktansvärt liv efteråt, och man har nu tillmötesgått dom här föräldrarna
(...)Det blev alltså mycket bråk i tidningarna och över Grünewald, som ju är
en nestor inom omsorgsvärlden (och han) åkte ner och läxade upp Kalmar
kommun (...)Det var p g a reportaget (...)Han har skrivit en debattartikel i
somras, där han hänvisade till 'Striptease' (dvs 1998, min anm)(...).”

GO tar också ett andra exempel:
”(...)Och i höstas, så gjorde jag ett reportage, som handlade om ett nytt slags
boende för utvecklingsstörda, trapphusmodellen, som innebär att utvecklingsstörda ska få bo i eget boende utan gemensamma utrymmen, men med
tillgång till personal. Men just att man inte såg det här som att ha gemensamma utrymmen som något viktigt har gjort att väldigt många utvecklingsstörda har blivit oerhört isolerade (...)och det blev fruktansvärt mycket reaktioner på det reportaget. Och det har väl lett till i vissa fall att dom exempel
som jag tog upp har fått det bättre, men också att Socialstyrelsen granskade
handläggningen av detta i Östersunds kommun.”

GO säger sig som bekräftelse på att det är hennes reportage som har medverkat till (eller kanske t o m orsakat) förändringen är att hon har fått kopia
av ett brev sänt från Socialstyrelsen till Östersunds kommun: ”(...)Man vill
ha svar från Östersunds kommun hur man har handlagt vissa pengar som
man skickade som bidrag till dom, under förutsättning att dom skulle starta
gruppboenden.”
Denna brevkopia hade GO fått av människor som hon har haft att göra
med under programarbetets gång, i det här fallet: ”(...) av en FUB664

representant, alltså Föreningen för Utvecklingsstörda Barn och ungdomar,
som är engagerade i det här (...).”
På frågan om vilken möjlighet i sin helhet som det finns på avdelningen/redaktionen att förändra svarar GO: ”(...)Det är helt uppenbart att det
finns den möjligheten, och att det är också naturligtvis den strävan, att om
man hittar saker som är uppenbart, som jag menar (t ex är) kommuners domstolstrots. Det är ju åt helvete faktiskt att kommuner tar sig rätt att bryta mot
lagen. (…) Om man då kan peka på det, och genom våra reportage får en
förändring till stånd, så är det ju naturligtvis jättebra, då har man ju gjort det
man bör göra.”
Också GO får frågan om det fanns en uttalad eller outtalad avsikt, eller
policy, på avdelningen som syftar till förändring, och hon svarar: ”Nej, inte
till förändring, det kan man inte säga, men att belysa saker som är fel och då
kan man ju säga att genom att belysa någonting och skapa en opinion, så kan
ju det förhoppningsvis leda till förändring. Men det är ju ingenting man säger, att det här ska vi göra för att förändra någonting.”
På frågan om hur stor makt GO har att förändra, mycket stor, ganska stor,
bidragande eller försumbar, svarar GO: ”När jag började här så tänkte man
ju att man skulle förändra världen. Nu (...) tror man sig inte kunna förändra
världen, inte heller stora saker, men naturligtvis, bidragande, skulle jag säga
om jag ska använda några av dina ord där.”
GO vill emellertid nämna ytterligare ett exempel på ett reportage hon
gjort som hon tror orsakat eller medverkat till förändring, också ett reportage
hon producerat sista året innan andra intervjutillfället:
”(...)Jag gjorde ett reportage om flyktingbarn på en flyktingförläggning i
Gimo. Och det handlade om Bosnienkroatiska barn, eller bosniska barn med
kroatiska pass, och frågan var: Skulle dom få uppehållstillstånd? (...). Och det
där programmet upprörde många och man säger, och det vet ju inte jag om
det stämmer, men att det ledde till att den här slags familjer fick stanna. Och
då tycker jag naturligtvis att det är bra att man gjort en mänsklig, humanitär
insats (...)men när man gör sådana här förändringar, så ska det ha en allmängiltighet, det ska inte bara vara det enskilda fallet, utan om man sätter fokus
på några människor, så ska dom också kunna s a s tjäna som representanter
för många (...).”

GO hänvisar till att man tog ett principbeslut från Utlänningsnämnden sida
att just dessa familjer och barn fick stanna, som redan hade vistats i Sverige i
ett par år och knutit an till ett nytt hemland. GO talar alltså om människor
som ”representanter”, och har också i tidigare kapitel berättat om människor
i de egna reportagen som verkar vara ”bärare” av problem, händelser eller
strukturella entiteter, t ex i exemplet En arbetslös kvinnas dagbok eller exemplet Trotjänarinna, där en artefakt av ett gammalt klassamhälle skildrades
i flera och uppföljande reportage under 1990-talet.
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GO arbetade åt två programserier på Sveriges Televisions avdelning
Samhälle vid andra intervjutillfället 1999, i övrigt hade inte arbetsuppgifterna förändrats. I likhet med GM beskriver GO den nya programserien, ”Dokument inifrån”, som en serie för samhällsdokumentär, som ligger emellan
den undersökande journalistiken som ”Striptease”-redaktionen gjorde och
dokumentärfilmavdelningens produktion, och att ta ett ”ansvar där SVT tidigare brustit” samt visa en ”tydligare profil, tydligare vilja” (GM). GO påvisar också att organiseringen av programidéer har varit i fokus för intern diskussion i samband med omorganiseringen av programverksamheten inom
Samhälle, med ”udda” och ”disparata” idéer, där formen nu skulle bli tydligare och mer organiserad under ett nytt programkoncept. GO beskriver
också en situation i redaktionell förhandling 1996, där underrepresentation
av ett visst kön (här kvinnor) kan få konsekvenser för val mellan ämnen, och
ansåg då att ”grabbiga” ämnen hade högre status på redaktionen. GO anser
inte att man har en medveten policy som syftar till förändring, utan uppdraget är att belysa missförhållanden och bevaka det som händer i samhället,
men skapandet av en opinion kan förhoppningsvis leda till förändringar. GO
tar flera exempel på sådana förändringar eller skapade opinioner från den
egna programverksamheten året före andra intervjutillfället våren 1999.
Att familjer med gravt handikappade barn inte fick hjälp av kommuner
trots domstolsbeslut ledde till tidningsdebatt, och direkt åtgärder från högre
ansvariga inom omsorgsvården riktade till kommunansvariga. Att trapphusmodellen för utvecklingsstörda ifrågasattes i ett reportage eftersom det
kunde leda till isolering för de boende kan ha orsakat att Socialstyrelsen
granskade handläggningen av detta gruppboende i den kommun reportaget
gällde. Ett reportage om Bosnienkroatiska barns asyl i Sverige och rätt att få
uppehållstillstånd kan ha lett eller bidragit till att just denna slags familjer
fick stanna. GO hänvisar explicit till att intervjuade eller medverkande i reportage kan ses som representanter for problem, händelser eller strukturer,
och att det önskvärda i en förändringsinsats är allmängiltighet, inte bara ett
problem som gäller ett enskilt fall. Då har man kanske t o m som journalist
gjort en ”mänsklig humanitär insats”. GO anser ändå inte att hennes makt att
förändra i stort är annat än ”bidragande”.
Också GP, på samma redaktion som de två tidigare, säger sig vid andra
intervjutillfället i februari 1999 arbeta som reporter/producent åt två program, ”Striptease”, och ”Dokument inifrån”, och hänvisar till att vid förra
intervjutillfället 1996 det för hans del bara var ”Striptease”. Hans arbetsuppgifter är i stort sett desamma, men han hänvisar till att ett budgetansvar ingår
vid produktion för det nya programmet. Skillnaden mot tidigare situation är
följande: ”(...) Förut har man haft en redaktör eller någon chef som har haft
själva ansvaret över pengarna, och man har egentligen bara frågat om man
behövde pengar.”
GP hänvisar dock till att hans arbetsuppgifter förändrats och också till
formatet, till längre reportage och större satsning på research:
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”Hela den här samhällsredaktionen genomgår en utveckling som gör att mina
arbetsuppgifter kontinuerligt förändras (...) för 8 eller 9 år sedan var det
ganska korta reportage inlemmade i en studiodiskussion, och det har sedan
utvecklats till att bli längre och längre reportage (...) och sedan har hela verksamheten också gått mot mer researchtung verksamhet (...)”.

På frågan om GP kan nämna eller beskriva en situation där han tror att hans
reportage har orsakat eller medverkat till förändring ger han sitt senaste reportage vid tiden för andra intervjun som exempel:
”(...)Vi har ju ett system i Sverige där man får vapenlicens, som man under
vissa förhållanden kan förlora (...)För ungefär 5 år sedan så gjorde vi ett
första reportage som egentligen utgick ifrån att det fanns så många personer
som hade rätt att inneha vapen i Sverige (...) och att det fanns många vapenhandlare (...) och några år senare gjorde vi ett andra program som handlade
om hur relativt vanligt det ändå var att man kunde ha licens för automatvapen. Det var ungefär i samma veva som dom här morden var i Falun och Stureplan. Och sedan förra året, 1998, så skulle en vapenutredning, som tillsattes
ungefär vid tiden för dom här uppmärksammade morden, lägga fram sitt slutbetänkande. Och då bestämde vi oss för att göra en tredje satsning på det där
(...)”.

GP beskriver sedan en uppläggning av research och reportage där man dels
tittade på hur väl systemet fungerade med att ta ifrån kriminella och psykiskt
sjuka vapenlicens, där man samkörde register från Statistiska Centralbyrån
och Socialstyrelsen. GP beskriver också att han och medarbetare (”vi”) gick
igenom fall där polisen velat dra in vapenlicens. I reportagen förekom också
medverkande drabbade: ”(...)I reportaget medverkade en flicka vars bror
hade skjutit deras föräldrar, och han var ett exempel på en person som var
psykiskt sjuk, men kunde få vapenlicens (...).”
GP hänvisar till att man presenterade reportaget efter att vapenutredningen hade lagt fram sitt slutbetänkande:
”(...)Man kan väl säga att jag tror att det reportaget ändrade synen lite på vapenutredningen, vad den hade kommit fram till, om den hade genomfört sitt
arbete fullt ut (...), och dels att det faktiskt bröt lite i den myt som finns kring
att vi har ett väldigt strängt system, alltså att kontrollsystemet fungerar väldigt bra (...)Det förändrade diskussionsmiljön (...)Kort efter programmet så
kunde man höra att man för första gången kunde diskutera vad som skulle
behöva bli bättre i systemet. Tidigare så gick nästan alltid dom diskussionerna i baklås, för att vapenföreträdarna (...) kunde alltid säga att det är fel diskussion (...)Vi borde egentligen diskutera stulna vapen och kriminellas vapeninnehav (…) (men) utredningen föreslog ett antal skärpningar.

I: (...)Tror du att dom här reportagen kan ha haft betydelse för utredningens
arbete (...)?
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GP: Nej, jag tror att det möjligtvis kan ha en liten betydelse för dom lagförslag som regeringen sedan lägger utifrån vad utredningen har kommit fram
till (...)”.
GP tror alltså att hans reportage kan ha en bidragande effekt på en skärpning
av vapenlagen i de avseenden som hans reportage avsåg. Detta är ytterligare
ett exempel på undersökande journalistik som en kompletterande och parallell institutionell process. Jämsides med vapenutredningens arbete 19951998, så sänder man ett par reportage från Striptease-redaktionen som beskriver vapenlicens som en inte tillräckligt kontrollerad verksamhet som
medför risker, och beskriver den legala vapenhandeln som en verksamhet
med många återförsäljare, där fokus i debatt annars velat läggas på cirkulationen och innehavet av stulna vapen. Man sänder det vid andra intervjutillfället senaste reportaget kort efter att vapenutredningen lagt fram sitt slutbetänkande, men kommer fram till slutsatser i linje med vad denna rekommenderar, en skärpning på ett antal punkter.
På frågan om vilken möjlighet i sin helhet som finns på avdelningen att
förändra svarar GP:
”Jag kan inte säga att jag har givit upp, men jag är betydligt mer pessimistisk
idag än vad jag var för ett antal år sedan, vilka förändringar som man kan
åstadkomma med journalistik. Jag tror att man kan göra skillnad, att om ett
ämne redan finns på dagordningen (...) så kan man tillföra fakta som gör att
förloppet påverkas, men att bestämma sig för ett ämne och säga att det här
ska jag lära mig mest om i Sverige, och sedan ska jag se till att det blir en
förändring på det här området (...) där är jag rätt pessimistisk(...) Man upptäcker relativt ofta missförhållanden, som man försöker förmedla, men därifrån till att det sker faktiska förändringar som avhjälper dom här missförhållandena eller verkligen tar bort dom här faktafelen ur debatten, det är
mycket ovanligt.”

GP menar alltså att han uppfattar det som svårt att ”lansera” ett ämne i allmän mediadebatt, men att det är lättare med sådan uppmärksamhet om ämnet redan finns på dagordningen. På frågan om det finns en uttalad eller outtalad avsikt eller intention med reportage på avdelningen som syftar till förändring svarar GP: ”Ja, det finns ju ett antal informella samförstånd (...) på
redaktionen (...) till exempel att man måste kunna bevisa ett påstående och
lite kring hur det går till (...) Man måste kunna underbygga det och göra det
troligt för redaktionen och allra helst även för TV-tittarna (...)Det är väl ett
sådant exempel på informella krav som inte är nedtecknade någonstans eller
som ingår i något kontrakt som man skriver på, men som är uttryckligt hela
tiden (och) uttalat i olika sammanhang (...).”
På en följdfråga om sådana samförstånd också gäller ämnesval svarar GP:
”Ja, (...) verksamheten här är ju väldigt splittrad (...) på så vis att initiativen i
stor utsträckning kommer från dom enskilda redaktionsmedlemmarna, alltså
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bland reportrar/producenter (...) och att alla försök att gemensamt bestämma
saker som dom ska hårdsatsa på (...) aldrig lyckas.”

GP ger arbetslöshet som ett exempel, man sade inom redaktionen att man
borde göra tre-fyra reportage på temat, men: ”(...) Dom här tre-fyra reportagen har aldrig blivit av, när vi har försökt bestämma någonting gemensamt
(....) Däremot så pågår ju hela tiden en utveckling eller en process inom redaktionen som förändrar typen av reportage.”
På en följdfråga om hur svarar GP:
”(...)Med tiden så har det börjat ställas fler och fler krav på vad som är ett reportage, alltså i vilket läge man får gå ut och filma, i vilket läge som ett filmat material faktiskt sänds o s v, där jag tror att det finns en gemensam syn
där vi har blivit mer homogena på redaktionen (...)Dom personer som är chefer på redaktionen driver det under uppstarten av arbetena (...) (och) när projektet färdigställs, och framförallt den ganska hårda miljö av utvärderingar
som med tiden har etablerats. Dagen efter sändning har vi en utvärdering, där
om någonting inte anses uppfylla dom kvalitetskrav som vi då har i den här
samsynen, så får vi väldigt hård kritik och det är jobbigt för den som har gjort
det reportaget (...) Jag tror att dom där mötena ändå har haft ganska stor betydelse för den där samsynen som har uppstått.”

På en följdfråga om detta är en utveckling över tid svarar GP: ”Jo, alltså det
där har också utvecklats och dom (mötena) var nog snällare och mindre kritiskt hållna i början, utan det har blivit på senare tid.”
Här är alltså ett exempel på att klimatet vad gäller regelbunden redaktionell förhandling kan förändras, vissa fora kan förstärkas i sin roll (utvärderingsmötena) och också utveckla en tydligare gemensam syn eller samsyn på vilka krav man bör ställa eller följa, där, enligt GP. De redaktionsledande funktionerna har varit drivande. Ett byte på en eller flera redaktionsledande positioner kan alltså ändra villkoren för de reportage som reportrar
gör, även om de gör samma sorts uppdrag som tidigare, dvs egentligen har
samma arbetsuppgifter.
På frågan om hur GP vill värdera sin egen makt att förändra, som mycket
stor, ganska stor, bidragande eller försumbar, svarar GP:
”Talar vi om samhället, då skulle jag vilja säga försumbar, men inte helt försumbar. Jag sitter ändå i en betydligt bättre position att förändra samhället än
vad man gör som sjuksköterska t ex. Jag har ju en kanal ut för det som jag
hittar om hur samhället fungerar (...), men den faktiska effekten av det jag
gör är mycket, mycket begränsad på samhällsutvecklingen. Sedan så har jag
ju någonting som jag brukar kalla för ansvar. Dom personer som finns med i
mitt arbete blir ju exponerade (...)För dom kan ju förändringarna bli stora
(...)På redaktionen så har jag väldigt stora möjligheter att förändra sådant som
är direkt hänförligt till mina egna arbetsuppgifter. Jag kan nästan helt fritt
styra över min arbetstid, och vad jag ska ägna mig åt. Det som begränsar är
egentligen produktionskrav, samt den där samsynen kring vad som är bra och
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vad som är dåligt resultat. Men i valet av ämnen, arbetstider, berättarstilar
och sådana saker, så finns det ganska stora möjligheter, därmed har jag ju
ganska begränsade möjligheter att påverka mina arbetskamrater (...) bortsett
från dom där mötena då.”

Sammanfattningsvis, också GP uppgav sig arbeta åt två program på avdelningen Samhälle inom public service i Stockholm vid andra intervjutillfället
1999, med ett ekonomiskt ansvar som tillkommit vid produktion av längre
reportage i den nya serien. GP beskriver över tid, dvs 1990-talet, att reportagen blivit allt längre, att verksamheten, i synnerhet hans egen, blivit alltmer
fokuserad på research, som tillåts ta längre tid, och i synnerhet, på den senaste tiden vid andra intervjutillfället, ett hårdare klimat vid utvärderingsmöten där en gemensam syn eller en samsyn vuxit sig starkare, med krav på
produktion och reportage som man bör ställa och följa, och som särskilt drivits av redaktionsledningen. I övrigt beskriver GP den redaktionella idéverksamheten till ämnen för reportage och program som präglad av att det är
reportrar/producenters egna initiativ, och gemensamt bestämda ämnen har
man haft svårt att efterfölja produktionen av. GP ger ett exempel på arbetslöshet, där man bestämde att göra 3-4 reportage/program per år, men att det
hade en tendens att inte bli av. GP tar ett exempel på ett uppföljande reportage om vapenlicens och legal vapenhandel som exempel på program som
han gjort som har orsakat eller medverkat till förändring, I efterdyningarna
av dödsskjutningar i Falun och vid Stureplan i Stockholm 1994 (Falun =
dödsskjutning av ett antal flickor, Stureplan = dödsskjutning av ett antal
personer i krogmiljö) tillsattes en vapenutredning och då gjorde också Striptease-redaktionen ett första reportage kring detta ämne, som följdes av fler.
Vapenutredningen lade fram sitt slutbetänkande 1998, och då producerade
också GP sitt reportage, som sändes strax efter offentliggörandet av detta
betänkande. GP och redaktionens reportage är ett exempel på undersökande
journalistik som en parallell och kompletterande institutionell process, där
slutsatserna liknar utredningens. Man föreslog en skärpning på ett antal
punkter vad gäller innehav av vapenlicens. GP har också tidigare givit exempel på egna undersökande reportage som kan karaktäriseras som kompletterande institutionella processer i exemplet Skatteparadis och exemplet Lastbilsolyckor, och inte alternativa (som t ex LU, exemplet Statsministermord).
På frågor om GP tror att reportagen påverkat den institutionella processen,
svarar GP emellertid endast att han tror att dessa bidragit, men också att reportagen ändrat mediadiskussionen, och placerat på dagordningen också
frågor om legal vapenlicensiering och -handel, där starka intressen velat
begränsa diskussionen till illegal vapenhantering och -innehav. GP uppfattar
det emellertid som svårt att ”lansera” ett ämne med ett enskilt program i
allmän mediadebatt, men om det väl finns ”på dagordningen” (agendan), så
kan sådan uppmärksamhet bli större. GP ser sin egen möjlighet att förändra
(delar av) samhällsutvecklingen som försumbar eller begränsad, men medger
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att hans position som journalist med sändningstid till sitt förfogande är större
än t ex en sjuksköterskas. För personer som medverkar i program kan däremot förändringar bli stora. GP har dessutom ganska stor frihet till egna ämnesval och egen disposition av arbetstiden, men begränsas av produktionskrav och redaktionell förhandling i form av utvärderingskrav, t ex i ett forum
där han har enda möjligheten att påverka sina arbetskamrater.
Också HR var kvar på samma, men en annan, redaktion än de tre tidigare
producenterna, vid andra intervjutillfället 1999, och tillhörde samma region
(SVT Stockholm) inom public service. Mosaikredaktionen var dock en egen
redaktion. Den hade inte heller uppdraget att vara undersökande, utan var en
minoritetsspråksredaktion. HR hade kvar samma arbetsuppgifter som vid det
första intervjutillfället 1996, med titeln reporter. Han var dock då fortfarande
kvar i en TV-producerande reporterfunktion. HR uttrycker sig positivt om
den nya organisationen 1/1 1996, som han vid andra intervjutillfället våren
1999, hade ett par års erfarenhet av:
”(...)Man känner bara närmare tillhörighet med ledningen, Region Stockholms ledning, och man är mer medveten om vad man tillhör än tidigare
(...)Vi har oftare sådana möten (stormöten). Man får bättre information vad
som händer på högre nivå inom hela företaget, och vår (region)chef (...) har
oftare, en gång i månaden nästan, informativt möte med alla redaktioner och
på det viset är det mycket bättre (...)”

HR beskriver också en stormötesform med över 100 personer i denna organisation, också detta i positiva ordalag: ”(...) Jag har tidigare aldrig träffat
någon högre chef än min chef på redaktionen (...) och aldrig diskuterat om
framtiden, om gemensamma projekt (...) om man har idéer själv, det kan
man framföra och påverka (...) Det krävs också från oss att vi är aktiva på
något sätt (...).”
På avdelningen hade fyra personer slutat, varav två från f d Jugoslavien,
men två hade nyanställts på denna redaktion med sex-sju reportrar/ producenter jämfört med första intervjutillfället, vilket får anses vara en hög mobilitet med tanke på att reportrarna/ producenterna vid denna tid hade fasta
anställningar. De fyra hade alla slutat med avgångsvederlag, och de nyanställda var journalistutbildade med afrikanskt respektive chilenskt ursprung,
med oklarhet om dessa var helt uppvuxna i Sverige eller inte. Dessa var,
enligt HR, i 30-35-årsåldern, och rekryterade utifrån.
HR svarade på följande sätt på frågan om han kan nämna eller beskriva en
situation där han tror att hans reportage har orsakat eller medverkat till förändring:
”I höstas hade jag ett reportage (-98) om en jugoslavisk pojke från Fittja, som
ville vara skådespelare och misslyckades här i Sverige. Då åkte han till New
York och blev intagen till den största skådespelarskolan, (och) där är mycket
hårdare konkurrens från hela världen (...) Och det gjorde jag på ett sätt som
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alla uppskattade här på redaktionen och analyserade. Vi hade en dramaturg
som har varit med oss några veckor, (...) Bildmässigt var det ett intressant reportage, hur man berättar mer med bilder än med ord (…) (...)Fast ändå handlade det bara om intervjun (...).”

HR's reportage blev således förevisat som ett föredöme av en inhyrd eventuellt praktiserande dramaturg för en kombination av bild och text, där bildspråket, men ändå intervjun som textinnehåll, gjorde reportaget till ett demonstrationsexempel och föredöme.
HR nämner ytterligare ett exempel:
”Jag gjorde också ett reportage om en invandrarkvinna som har blivit präst i
svensk kyrka, och det är ju jättesvårt. Svensk kyrka är konservativ och det är
svårt för kvinnor, och ännu värre för invandrare. Och det där uppmärksammades också väldigt mycket, och jag fick respons från svensk kyrka efteråt.
Det var bra att jag tog upp första invandrarkvinnan som blivit präst i svensk
kyrka (...) från (...) Makedonien (...) Från invandrarnas sida fick jag mycket
respons, många ringde och frågade, hur kan jag bli präst (...)Dom visste inte
överhuvudtaget att någon invandrare kan bli präst i svensk kyrka (...) ”

I båda reportagen finns alltså ett representativitetstänkande, som också tidigare givits exempel på ( t ex GO exemplet Bosnienkroatiska barn). En jugoslavisk pojke från en invandrartät förort i Stockholm blir antagen till en prestigefylld skådespelarutbildning i New York. En makedonisk kvinna blir den
första kvinnliga, invandrade prästen i Svenska kyrkan eller en svensk kyrka.
I det senare exemplet ringde t ex invandrare och önskade mer information
om hur man kunde utbilda sig till präst. Man trodde att det kanske inte var
möjligt att verka som präst inom ramen för svenska kyrkan. Även Svenska
kyrkan hörde av sig med positiv feedback.
På frågan om vilken möjlighet det i sin helhet finns på HR's redaktion att
förändra svarar HR:
”(Kort tystnad) Det finns alltid möjligheter om man själv har idéer vad man
ska förändra, och varför man ska förändra. Det finns möjlighet.”

På frågan om det finns en uttalad eller outtalad avsikt med reportage på avdelningen som syftade till att förändra svarar HR helt kort: ”Nej, det finns
inte.”
På följdfrågan om det finns en skriven eller oskriven policy, som syftar
till förändring, svarar HR:
”Man har policy, men man har inte krav så att man måste göra det (...)I policyn står vad vi ska göra och vår grundbeskrivning och så (...) (Kort tystnad)
Vår policy är att uppnå minst 5 % av tittare, och så även att vi måste bli vassare, att vi måste bli aktuella (...) och vi har uppnått målet på något sätt.”
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Mosaikredaktionen lades emellertid ned ett par år efter denna intervju.
På frågan om hur HR värderar sin egen makt att förändra, som mycket
stor, ganska stor, bidragande eller försumbar svarar HR:
”Man måste själv känna att man vill förändra något. Jag har inte hittills haft
behov att förändra mycket, utan jag vill vara tillsammans med gruppen, med
redaktionen, och uppnå målet. Jag vill inte gå på egen hand (...)Men jag
skulle inte tro att jag skulle bli förhindrad om jag har några visioner och
idéer. Man sysslar inte mycket med visioner. Det är väl cheferna som brukar
skriva policy och så (...) Policy ändras inte varje månad.”

HR anser alltså att den nya organisationen enbart innebär fördelar vad gäller
bättre information från ledning och en stormötes-form där högre ledningsnivåer är bättre i kontakt med redaktioner och personal. Det finns också möjligheter att framföra synpunkter. HR's redaktion har inte främst ett undersökande uppdrag utan är en av de få minoritetsspråksredaktioner som fanns
inom svensk television. Det finns en grundpolicy som inte är kravbunden,
men målet är att uppnå minst 5 % av tittarna och att vara aktuella och konkurrenskraftiga. HR berättar vid andra intervjutillfället om egna reportage
som skildrar invandrare som lyckats inom svåra eller konkurrensutsatta områden, en invandrarpojke som kom in på en prestigefylld skådespelarutbildning i New York. En invandrarkvinna som blev den första kvinnan från ett
annat land i den svenska kyrkan som utbildade sig till präst. Det finns ett
representativitetstänkande bakom aspekten att förändra. Många invandrare
ringde och ville ha information om hur man kunde bli präst. Man verkade tro
att det inte var möjligt. HR's reportage om skådespelareleven i New York
förevisades dessutom som ett föredöme av in inhyrd dramaturg på redaktionen för sin kombination av bild och text, men där särskilt bildspråket talade.
IS, också på en minoritetsspråksredaktion, uppgav vid det andra intervjutillfället i februari 1999 att den finska redaktionen bestod av totalt c:a 14
personer inklusive chef, reportrar, scripta och en fotograf från Aktuellt som
man betalade för. Man tillhörde före 1/1 1996 Aktualitetsavdelningen, men
efteråt Region Nyheter och Sport. De olika minoritetsspråkredaktionerna
inom Stockholms-området tillhörde således olika regioner/enheter vid Sveriges Television. IS uppgav att hon hade samma arbetsuppgifter som redaktör
och ställföreträdande chef som vid intervjun drygt 2 ½ år tidigare (september
1996). IS säger följande om förändringen för avdelningen:
”(...)Avdelningens målsättning är att olika redaktioner skulle samarbeta lite
bättre. Jag tycker att vi har kunnat fördjupa lite mera samarbetet när det gäller
just nyheter (...) Man försöker här inom SVT samla grupper kring enhetschefer, helt enkelt. Men jag tror att efter den omorganisationen har vi haft lättare
att profilera oss, att vi glöms inte så lätt som redaktion (...)Resurser har det
inte blivit mera p g a det här ekonomiska läget, men det är mera den här inställningen att vi är med på jämställd nivå, på något vis.”
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IS uppger att man har kvar samma antal anställda 1999, som man hade 1996,
och en omsättning av reportrar gällde alltså inte denna redaktion, som på den
tidigare minoritetsspråksredaktionen. På frågan om IS kan nämna eller beskriva en situation där hon tror att hennes reportage orsakat eller medverkat
till förändring, så ger hon ett exempel från 1990-talets början:
”Jag tycker att bevakningen av äldre invandrare och det här behovet av tvåspråkig personal inom vården, där har jag kunnat påverka (...)Jag gjorde (...)
(för) 8-9 år sedan att halvtimmesreportage om just ett projekt som pågått
länge i Olofström just att få tvåspråkigt äldrecentrum för finnarna där, och det
reportaget har påverkat på det viset att t ex just i den kommunen och överhuvudtaget inom dom kretsarna förstod man att det som svenskarna kallar segregering inte är segregering utan det är mänsklig vård för äldre invandrare.
Svenska myndigheter har förstått lite mera varför man måste satsa på det (...)
att man måste ha egna avdelningar eller dagcentra som är tvåspråkigt (för) i
det här fallet finska äldre människor (som) kan använda sitt modersmål. Och
det är kvalitetsförbättring, dom får bättre vård, och det är också i förebyggande syfte, då man kan känna tillvaron på något vis mänsklig och hanterbar.”

IS får frågan om hur det hade påverkat, och om hon fått någon bekräftelse på
att det var just detta reportage som påverkat. IS svarar:
”(...)Ja, det var en sekvens i den här filmen där man visade en gammal finsk
man, som var delvis förlamad och blind och vårdades på långvården. Enligt
den svenska principen, där han är integrerad, (...) Och nästa bild var då hans
kompisar kom och hämtade honom till dagcentret då han blommade upp
bland sina landsmän, och kunde umgås med dom, och det var gamla kompisar (...) Och den övergången från svensk integration och svenskt sätt att se,
sådana här enspråkiga eller tvåspråkiga enheter, var den sekvens som fick t ex
socialchefen att förstå vad det handlade om.”

IS hade hört honom säga detta till en ”närstående källa”, som jobbade med
äldrefrågor i den kommunen, och detta var alltså bekräftelsen på att reportaget påverkat, och också att:
”(...) den här socialchefen har haft det här programmet med sig i olika sådana
här utbildningsfrågor, där han visade (programmet) (...) så att på det viset fick
jag bekräftelse att det var en tankeställare, det programmet.”

Idén till reportaget kom, enligt IS, från ”(...) vår egen bevakning på det området, som är vårt specialområde. Just Sverigefinnarnas förhållande i det här
landet och äldrefrågor har alltid varit ett av dom bevakningsområdet som vi
har haft både på nyheterna och på våra aktualitetsprogram.”
IS nämner vidare skolfrågor och minoritetsställning som andra bevakningsområden som ”(...)den här redaktionen som minoritetsredaktion har
gjort i det svenska samhället som har haft sin betydelse.”
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Men IS uppger också att man har kontakt med signifikanta myndigheter
och mer eller mindre bearbetar dem:
”Informationen har i alla fall gått vidare. Myndigheterna vet att vi bevakar
det här. Vi ringer till dom och frågar: Hur långt har ni kommit? (...) och sedan kan vi ställa kritiska frågor. Varför resonerar ni så här? Varför har ni fattat det här beslutet? Varför har ni inte hört det och det argumentet o s v. (…)
Dom gånger dom har någonting att säga, dom svarar. Dom gånger dom inte
vill säga något, dom tiger (...)”.

IS uppger att ärenden man följt upp är t ex
”(...) nedläggningshotade vårdhem t ex för alkoholister eller (...) barnpsyk för
finsktalande barn (som) skulle läggas ner, eller inom en omorganisation och
det skulle bli väldigt konstiga lösningar. Det är självklart att när man följer
upp sådana frågor, det har betydelse. Sedan är det ju inte vår sak att gå och
kolla, är det just vi som påverkar att dom ändrar, men det har vi ju sett i
många fall. (även om) det säkerligen varit andra (…) lobbyister, som jobbar
för att få en förändring till stånd i alla frågor i samhället (...).”

IS betonar att man är den enda redaktionen som har bevakning på just dom
frågorna och för just de här grupperna. IS har ju delvis besvarat frågan om
vilken möjlighet i sin helhet som det finns på avdelningen att förändra, men
svarar: ”Ja, det gäller just dom här specialområdena, som ingen annan bevakar. Aktuellt och Rapport tar inte upp dom frågorna. (…) Det har ju betydelse att myndigheterna vet att dom är under massmedial bevakning, som
dom annars inte skulle vara. Den normala massmediala bevakningen (...)
som alla andra redaktioner har i majoritetsfrågor, det har vi i minoritetsfrågor, tror jag.”
På frågan om det finns någon uttalad eller outtalad avsikt eller intention
på avdelningen som syftar till förändring svarar IS: ”Nej, vi måste utgå ifrån
det här med opartiskhet, men att vi kritiskt granskar samhället (...) Vi har
samma kriterier när vi gör reportage på vårt specialområde, så att vi kan inte
som public service-redaktion gå och börja ändra på någonting, men att vi
kritiskt granskar på samma vis som svenska medier också.”
På frågan om hur IS värderar sin makt att förändra, som mycket stor,
ganska stor, bidragande eller försumbar svarar IS helt kort: ”Bidragande”.
Sammanfattningsvis, IS hade behållit samma arbetsuppgifter i redaktionsledande ställning på samma redaktion, som redaktör och ställföreträdande
chef, vid andra intervjutillfället, men avdelningen tillhörde inte (den avskaffade) Aktualitetsredaktionen inom Sveriges Television i Stockholm längre
bland andra samhällsredaktioner, utan Region Nyheter och Sport. Man hade
ju också egna svensktextade nyheter på finska. IS uppgav att antalet anställda var oförändrat, c:a 14 personer totalt, och att man hade ett utbyte med
Aktuellt, bl a betalade man en fotograf därifrån. IS är, i likhet med HR,
ganska positiv till omorganisationens resultat, och tycker att denna minori675

tetsspråksredaktion har haft lättare att profilera sig och är med mer ”på jämställd nivå”, och ”glöms inte bort lika lätt” som redaktion. IS nämner ett par
specialområden, som man, enligt henne, är ensamma bland svenska TVmedier om att bevaka, äldrevård och skolfrågor för Sverigefinnar, tvåspråkighet och minoritetsställningsfrågor. När IS nu ger ett exempel på reportage
som hon gjort som orsakat förändring ger hon ett exempel från tidigt 1990tal. Ett reportage som handlade om tvåspråkighet och äldrevård för Sverigefinländare, där en problematik varit en attityd hos svenska myndigheter att
det är att betrakta som segregering om inte dessa integreras bland andra patienter inom svensk äldrevård. IS reportage visade en patient som delvis
förlamad och blind levde upp när han blev hämtad till ett dagcentrum av
landsmän och fick tala sitt modersmål. Detta reportage fick, enligt IS, socialchefen i denna kommun att förstå, och denne använde också reportaget i
undervisningsseminarier. Detta var en bekräftelse på att programmet fungerade som en ”tankeställare”, och också detta exempel speglar ett representativitetstänkande, som också tidigare producenter visat eller explicit förklarat
vara av vikt med avseende på frågor om förändring (t ex GO exemplet
Bosnienkroatiska barn, eller HR exemplet Invandrarkvinna som präst).
IS hänvisar till kravet på opartiskhet vad gäller frågan om det finns någon
särskild avsikt eller intention med reportage på redaktionen som syftar till
förändring och till att samma kriterier används som vid reportage om
svenska frågor och på andra redaktioner, men medger att hon tror att redaktionen haft särskild betydelse för de frågor som varit speciella bevakningsområden. IS beskriver också att man har kontinuerlig kontakt med beslutande myndigheter vilket avser ämnen som man haft reportage om. Exempel
som nämns är nedläggningshotade vårdhem för alkoholister eller barnpsykiatriska avdelningar för finsktalande barn. Man ringer och frågar, enligt IS,
t ex hur långt de har kommit, man ifrågasätter beslut och argumentation, och
IS hänvisar till att exempel finns på att många sådana förändringar skett,
men hänvisar också till andra aktiva lobbyister. Det går alltså inte säkert att
säga att det skulle vara den egna insatsen som journalist som orsakat förändringen. Vad gäller den egna möjligheten att förändra anser IS att den är att
betrakta som bidragande. IS beskriver emellertid ovan ett exempel på en
aktiv journalistik för en målgrupp där man i redaktionen kan agera som påtryckningsfaktor i egenskap av journalist eller journalister tillsammans med
andra intresseorganisationer. Man kan vara i allians med representanter för
ett gemensamt mål i syfte att påpeka ett missförhållande eller, som här, försöka rädda kvar nedläggningshotade verksamheter, eller påverka ett beslut.
Sådana exempel fanns också bland tidigare producenter i detta material (t ex
GO, exemplet Gruppboende för utvecklingsstörda).
JQ var dokumentärproducent på samma dokumentärfilmredaktion inom
Sveriges Television i Stockholm också vid andra intervjutillfället våren
1999. JQ hade kvar samma arbetsuppgifter, dvs producerade sina egna dokumentärfilmer utan så mycket inblandning, t ex från redaktion eller chef.
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JQ säger att sedan det första intervjutillfället tre år tidigare så hade hennes
egen verksamhet inte drabbats av sparkraven, och antagligen inte hennes
kollegers heller, men att ”de fria filmarna” hade fått mindre pengar, och
kunde därmed göra färre produktioner med hjälp av eller inom ramen för
Sveriges Televisions budget. En person var avdelad på dokumentärfilmredaktionen att hantera kontakterna med dessa producenter eller filmare
utanför Sveriges Television. JQ uppger emellertid att man inte anställt några
nya, fasta dokumentärproducenter på avdelningen. JQ nämner särskilt att
hon tagit ny lättare, digital inspelningsteknik i anspråk i högre grad sedan
förra intervjutillfället, och att bl a inspelningsmaterialet blev billigare. JQ
arbetade som mentor till en yngre TV-producent. Detta tvåmansteam, dvs JQ
och hennes medarbetare, är också, enligt henne, billiga eftersom: ”(...) Vi gör
allting från början till slut, alltså researchen, inspelningen och klippningen
fram till färdig produktion.”
JQ uppger att hon de senaste två åren vid andra intervjutillfället arbetat på
detta sätt i tvåmansteam, där den andra medarbetaren är fotograf, medan JQ
själv ”tar ljud”. Denna arbetsprocess kan jämföras med den sekventiella
process, där man arbetar med researcher, med fotograf, ljudtekniker, redigerare i projektcykelns olika faser, som det i detta material finns ett antal explicita exempel på (t ex GO, GP, MV). JQ uppger att fler kolleger på samma
redaktion arbetat på detta sätt med sina senare filmer, dvs med digibetakamerateknik. På en följdfråga om denna kamerateknik och arbetsprocess innebär att man kan göra flera produktioner eller är tidsbesparande svarar JQ:
”Nej, det har inte så stor betydelse (...)det är snarare så att det inbjuder till en
längre inspelningsperiod (...) Jag kan ju tänka mig att man kan göra reportage snabbare med den här tekniken, men i dokumentära sammanhang så
måste man ju ha tiden med sig och även redigeringsmässigt så blir det absolut
ingen tidsförkortning (...)Det tar lika lång tid att tänka, så att säga.”

JQ anmärker emellertid att de senaste omorganisationerna under 1990-talet
och flyttningar av avdelningar har inneburit en isolering av andra genrer från
dokumentärfilmredaktionen: ”(...)Drama har i alla fall kommit längre bort
från den övriga verksamheten, ifrån oss (...)Jag tycker ju alltid att saker och
ting går förlorade när man bygger isolat, alltså när man inte har ett utbyte
över gränserna (...)Vi lever som i stora isolat och nu kan vi ju se vad det
betyder också när nyhetsredaktionen och samhällsredaktionen har flyttat
(…).”
JQ har också funderingar kring omorganisationens konsekvenser för utbudet:
”(...)I och med att alla (regioner) blir ungefär lika stora som Örebro, så blir
budgeten ungefär lika fördelad, alltså det blir flera lika stora påsar, då tycker
jag att det finns en fara i att utbudet blir därefter. Att det inte blir några toppar och heller inga bottnar (...) Det ligger en fara i det här att vi många
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gånger ser ut som ett facktidningsföretag, där man ser att varje produktion har
kostat ungefär lika mycket (...)Det måste finnas det som kostar mer, och det
får inte vara bara (Expedition) Robinson (...).”

JQ är alltså inte fullt lika positiv till principerna för omorganisationen 1996,
där indelningen skedde i regioner över hela landet, som de två tidigare producenterna, HR och IS, och verkar anse att dokumentärfilmredaktionen blivit
alltmer isolerad från andra genrer (Drama, Samhälle, Nöje) genom en serie
av förflyttningar, främst i det geografiska rummet. Dock tillhörde de på Dokumentärfilmredaktionen SVT Region Stockholm i likhet med t ex Samhälle, Mosaik, Nöje. Redaktionen hade inte p g a sparkrav haft medarbetare
som slutat genom att ha tagit avgångsvederlag, men flera dödsfall och pensioneringar hade inte resulterat i att uppkomna vakanser tillsatts på nytt.
Sparkraven hade istället gått ut över de fria filmarnas produktioner, enligt
JQ. På frågan om JQ kan ge ett exempel på någon situation där hon tror att
hennes film har orsakat eller medverkat till förändring tar JQ en produktion
om två entimmeslånga filmer som hette ”Klassliv” och som sändes våren
1998, och som handlade om ett gymnasium i Stockholmstrakten, där också
JQ's egna barn hade gått. JQ hade producerat dessa filmer med medarbetaren
nämnd förut:
”(...)Dom filmerna påverkade dels Tumba gymnasium väldigt mycket (...)
Alltså när man sedan konkret får se budskapet så såg dom att dom måste
göra någonting åt situationen i skolan (…) Det var ju att det var fullständigt
kaos i klassen (...)Den ena klassföreståndaren slutade och valde att göra
någonting annat (...)Hon ville att det här skulle synas och bli synliggjort, men
i och med att det blev det råkade hon också ut för väldigt mycket trakasserier, så att hon fick välja sig ett annat liv (...)Skolan stod bakom henne. Men
trycket blev så hårt på henne utav framförallt dom här invandrarfamiljerna
och invandrarungdomarna att hon inte kunde vara kvar.”

En del av de medverkande och deras familjer kände sig alltså negativt beskrivna av filmerna, och utövade tryck på läraren som slutade. JQ förklarar:
”Och det var ju inte så bra, det var inte syftet med filmen, så att säga (...)Ja,
det var väldigt intressant att skildra det(...) för det handlar ju också om
någonting större, än att det var kaos i klassen. Det handlar ju om att skildra
också en väldigt djup segregering (...)”
Det fanns också positiva reaktioner från andra håll, JQ fortsätter:
”Ja. Mycket uppskattning fick vi. Och sedan deltog jag i massor med debatter. Rädda Barnen hörde av sig och anordnade olika samkväm och debatter
(...)Sedan tror jag att det är bra att göra filmer som inte stryker medhårs
(...)Vi måste på något sätt tala om hur det ser ut.”
JQ vill också gärna nämna andra exempel på egna produktioner, som hon
tror har påverkat, åtminstone vad gäller attityder till en grupp medverkande.
Det är filmer: ”(...) som i alla fall har fått folk att förlora en del av sina för678

domar (...)Jag gjorde för tio-tolv år sedan 'De farliga männen på Säters fasta
paviljong', (...)Det påverkar till att inte ha sådan (...) skräck för dom, utan se
att det kan finnas någonting bra med psykiatrisk vård också.
I: När du gör en film eller har en idé, har du någon uttalad intention? Finns
det något budskap som du önskar förmedla?
JQ: Ja, alltid gör det det. Det gör det ju.”
JQ berättar sedan om sitt vid andra intervjutillfället pågående projekt som ett
exempel:
”Jag håller på nu t ex med en film från Hinseberg (...) som handlar om två
livstidsdömda kvinnor i Sverige. (…) Fördomen är ju att det liksom är häxor
(...)Då vill jag ta reda på, är det så? Hur ser det ut? Att få ett livstidsstraff,
vilket jag anser är en medeltida straffmetod.”

JQ förklarar vidare att straffet inte är tidsbestämt, och att det endast kan förkortas eller avslutas genom att söka nåd, men också att livstidsstraffet:
”(...) är politiskt betingat (...)Dom senaste tio åren så har vi blivit mycket
hårdare. Förr trodde man att ett livstidsstraff var ungefär sju års fängelse, för
då släpptes folk ut (...)Sedan har vi varit på nådeenheten och fått titta på
några nådeansökningar, och det är så, alltså minst tio år, och det beror ju på
att det är politiker (...)som sitter och ger nåden (...)Så den filmen tror jag
kommer att fylla en mission (...)Frågan är om dom (livstidsdömda kvinnorna)
blir bättre av att tillbringa hela resten av sin ungdom (...) i fängelse och vad
det för med sig för deras barn och familjer.

I: Kan man säga att det finns ett budskapstänkande i varje film som du gör?
JQ: Ja, absolut (...)(Det är budskap som gäller) människors livsvillkor
(...)och det kan du då översätta till alla möjliga områden, sociala (förhållanden) t ex (...)Det kan gå ut på att öka förståelsen för människor (...) för oliktänkande (...) och någon typ av försoningstanke finns det såklart också, när
man väljer sådana ämnen (...) utan det så skulle jag nog (...) göra något annat
här i livet.”
Att förmedla budskap i dokumentärfilm är alltså så viktigt att JQ skulle välja
ett annat yrke om detta inte var möjligt, och i ovanstående utdrag ur intervjun beskriver JQ också en egen ”policy”, och hon använder också själv
uttrycket ”mission”. Dessa budskap har att göra med existentiella levnadsvillkor, som kan ta sig uttryck i sociala förhållanden, i ovanstående exempel
är det juridiska förhållanden också samt frågor vad gäller rättssystemet, dvs
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ett implicit ställningstagande, som egentligen är emot livstidsstraffet, men
där detta nog inte är uppenbart för tittaren, som ser en dokumentärfilm.
På frågan om det finns en uttalad eller outtalad avsikt med film på avdelningen som syftar till förändring, dvs i det här fallet Dokumentärfilmavdelningen, svarar JQ: ”Nej. Det tycker jag vi (...) diskuterar för dåligt.”
JQ bekräftar att det är upp till varje enskild producent på avdelningen att
ha den typen av diskussion med sig själv i sitt eget produktionsarbete. Man
arbetar ju inte på en redaktion i journalistisk mening.
På frågan om hur JQ värderar sin makt att förändra, som mycket stor,
stor, bidragande eller försumbar, svarar JQ snabbt att: ”Den är ju stor (...)
därför att TV har en sådan genomslagskraft (…) Kanske inte till att förändra,
men att (...) få människor att ta till sig ett budskap (...) eftersom folk tror att
allt dom hör och ser i TV är sant.”
JQ hänvisar till SVT's egna kontinuerliga publikundersökningar på dokumentärfilmredaktionen och på andra avdelningar på SVT i Stockholm:
”(...)Det kan man märka på det lilla sätt som vi har umgåtts med publiken
(...)(genom) direktkontakt (...)Jag var med och ordnade någonting som kallades för 'öppen studio' och då hade vi publikgrupper om sjuttio personer här,
som såg vissa produktioner och så diskuterade vi dom efteråt. Och det är
fantastiskt vad folk tar till sig och förstår och påverkas o s v.”
Man valde, enligt JQ, ut vissa produktioner, och hade ”ett väldigt genomtänkt frågeformulär”, och det fanns också en forskare inkopplad. Enligt JQ
började forskaren för tjugo år sedan med dessa undersökningar med inbjuden
publik, frågeformulär och diskussion, men enligt JQ var det hon själv som
var drivande vad gäller den ovan nämnda publikundersökningen på dokumentärfilmredaktionen.
JQ beskriver också att trycket på publiksiffror ökat också på dokumentärfilmredaktionen:
”(...)Det känner vi väldigt tydligt, 50 %:s målet ska vi nå (dvs totalt för SVT,
min anm)(...)Vi kan inte göra smala produktioner som inte ses av en publik
(...)Vi vill göra filmer som vänder sig till en större allmänhet (...)Ja, vi kämpar för att få många tittare. (...)Vi använder marknadsföring (...)Vi kämpar
för att få dom att göra dom här korta trailers, (...)Jag lägger ner mycket kontakt på tidningar (...)och talar om, nu kommer den här och nu är det så att vi
har visningar.”

På en följdfråga om det här har blivit mer och mer nödvändigt under 1990talet att lägga ned tid på svarar JQ: ”Ja, alltmer nödvändigt (...) i och med att
vi fick kommersiell TV, och i och med att Sam Nilsson tog beslutet att vi
skulle ha 50 % (av publiken).”
Sammanfattningsvis, JQ arbetar kvar som dokumentärfilmproducent vid
andra intervjutillfället i februari 1999, men hade de senaste två åren, enligt
uppgift, tagit ny digital kamerateknik i anspråk och arbetade i tvåmansteam
med en yngre, kvinnlig medarbetare där man, inom ramen för detta team,
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också stod för funktioner som research, fotografering, ljudteknik, redigering.
JQ's arbetsuppgifter hade annars inte förändrats i och med omorganisationen 1/1 1996, och antalet dokumentärfilmproducenter var detsamma.
Sparkraven hade drabbat de ”fria” eller ”oberoende” filmarna, dvs de dokumentärfilmare som gör produktioner med hjälp av eller inom ramen för
SVT's budget, och som sänds i SVT's ”sändningsfönster” för sådan produktion sedan flera decennier. Dessa hade drabbats genom att de fått möjlighet
att göra färre produktioner än vad de kunnat göra utan sparkrav, enligt JQ.
Hon uppger att dokumentärfilmredaktionen fysiskt isolerats från andra genrer, t ex Drama (som blev egen region 1/1 1996 med lokaler i Värtahamnen i
Stockholm). Man hade också isolerats från Nöje och Samhälle under 1999's
första månader. JQ är kritisk mot att ”man bygger isolat”, och funderar över
om regionindelningens ungefär lika stora enheter och budgetering efter detta,
dvs ”lika stora påsar pengar”, medför konsekvenser för utbudet, att det inte
finns någonting som ”sticker ut”, inga toppar eller bottnar, och att det måste
få vara annat än en speciell nöjessatsning per år (då Expedition Robinson)
som får lov att kosta lite mer.
Som exempel på en produktion som har orsakat eller medverkat till förändring tar JQ två entimmesfilmer, ”Klassliv”, om en skola i en Stockholmsförort med medverkande elever med en mångkulturell bakgrund. Budskapet
var att undervisningen bedrevs under kaotiska former, och skildrade också
några slags effekter av segregering i skolmiljö. Protesterna bland invandrarfamiljer och deras medlemmar som vistades i denna miljö blev starka, och en
medverkande klassföreståndare tvingades sluta. Familjerna kände sig negativt beskrivna, och det var ett syfte som JQ och medarbetare inte haft. Positiv
respons kom emellertid från annat håll, bl a ordnade Rädda Barnen debatter
och samkväm. Enligt JQ hade hon ett budskap med varje film som hon gör,
och utan denna frihet skulle hon inte vilja fortsätta i yrket. Det är budskap
som gäller människors livsvillkor och som kan översättas till sociala eller
andra förhållanden. Att öka förståelsen för människor, oliktänkande och en
typ av försoningstanke finns med redan i valet av ämnen, enligt JQ.
JQ berättar också om en pågående produktion vid andra intervjutillfället
om två livstidsdömda kvinnor och deras liv. JQ tar explicit ställning mot
livstidsdomar och anser dessa ”medeltida” och att hennes research och andras forskning visat att livstidsdomars längd ökat under 1990-talet. Det finns
också ett representativitetstänkande i JQ's resonemang. Fördomen är att
dömda kvinnor på ett kvinnofängelse är ”häxor”, medan JQ vill skildra dem
som kvinnor under speciella straff-förhållanden och dess konsekvenser för
barn och familj. På samma sätt ville JQ med filmer om ”farliga män på Säter” ett reportage för c:a tolv år sedan vid andra intervjutillfället, med en
uppföljning tio år senare, skildra dessa män för att visa att ”det kan finnas
någonting bra med psykiatrisk vård också”.
JQ anser att hennes egen makt att förändra med sin programverksamhet är
”mycket stor”, framförallt för att TV har en sådan genomslagskraft och ef681

tersom tittare tror att ”allt dom hör och ser i TV är sant”. Att vara medarrangör till en av SVT's egna publikundersökningar, med ett sjuttiotal inbjudna
tittarrepresentanter som deltar i gruppdiskussioner och fyller i frågeformulär
har stärkt denna uppfattning hos JQ att ”det är fantastiskt vad folk tar till
sig.”
JQ uppger att trycket från publikmätningar har ökat under 1990-talet
också för dokumentären, och nämner explicit kommersiell konkurrens och
det satta 50 %:s-målet (av publikandel) för Sveriges Television. JQ kämpar
mer aktivt med marknadsföring av sina produktioner än tidigare, eftersom
hon anser det mera nödvändigt. Att meddela tidningar om produktioner och
visningar, att påverka internt för att försöka få en trailer gjord, är några sådana strategier.
KT, vid den undersökande redaktionen vid Sveriges Television i Malmö
intervjuades 17/3 och 18/3 1999, med huvudintervju respektive uppföljningsintervju. Han uppgav att han de sista åren efter omorganisationen 1/1
1996 hade lite andra arbetsuppgifter: ”Lite större ansvarsområden, och lite
fler ansvarsområden än tidigare.” KT uppger att organisationen i Malmö
tidigare varit centraliserad, och att KT övertagit vissa uppgifter från högre
chefer i och med att distriktschefen i Malmö också blev regionchef. Programchefen övertog därmed en del nya uppgifter från denne, och detta
gjorde i sin tur att KT övertog arbetsuppgifter som programchefen tidigare
haft. KT uppger emellertid att på avdelningen har inte förändring skett och
”Alltså har jag, skulle jag vilja hävda, drivit vår verksamhet oavsett den organisationsförändring som har varit inom Sveriges Television (...).”
Som flera andra producenter i distriktsorganisationen har KT kommentarer om otydlighet vad gäller funktion för beslut i Stockholm, dvs sådant ansvar som kanalcheferna tidigare hade haft: ”(...)Nackdelarna är att det är
svårare att få ett beslut från ansvariga i Stockholm. Det är svårare att göra
förändringar i utgivningar och mer komplicerade beslutsförfaranden (...)
Ibland så tycks det som att det är delade meningar om vem som har rätt att
fatta beslut.”
KT hänvisar explicit till att det inte finns någon kanalchef eller programchef högst upp. Vad gäller planeringschefens roll säger KT: ”Han har inte
det formella beslutet att säga ja eller nej till program egentligen. Han planerar egentligen bara in dom program som produceras (...) sedan i praktiken så
kan det få andra konsekvenser och så, som att han t ex behöver ett program
för en tablåtid, och därmed så hamnar han ju i någon form av programchefsroll.”
Kanalchefer och centralt programchefsansvar är alltså otydligare efter
omorganisationen 1996, särskilt för producenter i distrikten. Den tidigare
kanalchefen för TV 2 hade ju en sådan funktion eftersom man i distrikten
sände i TV2 som en egen kanal.
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På frågan om KT kan nämna eller beskriva en situation där han tror att
hans reportage, eller reportage på hans avdelning, har orsakat eller medverkat till förändring svarar KT med följande exempel:
”(...)Ett (reportage) som vi gjorde i februari (1999) hette 'En god man', som
handlade om det här god man-systemet som finns, som det finns en del tveksamheter kring hur det har kommit att fungera. (…) Det är ju kommunerna
som är huvudmän (...) där man t o m har gått igenom reportaget på kommunstyrelsesammanträden, för att se hur man ska komma tillrätta med dom problem som kan finnas i den kommunen.”

Återigen ett exempel på att man på kommun- eller socialpolitisk nivå använt
och/eller agerat utifrån ett reportage kring ett ämne (se också GO, exemplet
Gruppboende, IS, exemplet Tvåspråkiga dagcentra).
KT vill gärna ta ytterligare två exempel:
”(...)Det finns ett reportage som vi gjorde förra året (1998), som hette 'Dom
tar vår mark', som handlade om den nya minerallagen, dom konsekvenser den
får. Alltså att du som markägare faktiskt inte har rätt till det som finns under
markytan utan det är svenska staten, som har den rätten, och som också säljer
ut den rätten till olika företag (...)Och det har då lett till att bl a ett företag (...)
drog sig ur exploateringen av ett område här mellan Småland och Blekinge.(...) Publiciteten fanns i och för sig lokalt, men när vi gjorde det (programmet) blev det alltså en nationell angelägenhet (...)Företaget hävdar att
dom inte (...) kan genomföra sitt projekt med den opinion som finns.”
(…)Jag har gjort ett antal reportage om livsmedel, bl a om olika former av
sådan här coxiostatica (?), alltså en form av penicillin(...) där vi hävdade att
det (...) är tillåtet att ha det i kycklinguppfödning (...)Där gick dåvarande
jordbruksministern Annika Åhnberg ut direkt efter programmet i 'Rapport
morgon', och hävdade, det finns ingen sådan coxiostatica i svensk kyckling
(...) I somras kom det ut ett pressmeddelande ifrån departementet med en ny
jordbruksminister, som sa att nu ska man förbjuda den här typen av coxiostatica (...).”

KT säger också att det fanns anledning att misstänka att det var reportaget
som gjorde att man ”fick upp ögonen i departementet för att det faktiskt förhöll sig på det sättet (...)”.
På frågan om det finns en uttalad avsikt, policy eller intention med reportage på avdelningen som syftar till förändring svarar KT: ”Ja, jag skulle vilja
hävda att allt vi gör syftar till förändringar. Eftersom vi är ett granskande
samhällsprogram, så är det klart att vi påtalar (...) brister och felaktigheter i
dom olika samhällssystem som finns (...)Vi gör ju det därför att det behövs
en förändring på dom områdena.”
På frågan om hur KT värderar sin egen makt att förändra, som mycket
stor, ganska stor, bidragande eller försumbar, svarar han: ”Ja, ganska stor,
skulle jag vilja hävda. Det är ju det med det yrke som jag jobbar i (det) är ju
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sådant att vi har möjlighet att påverka på ett ibland skrämmande sätt (...)Det
vi gör kan få oerhörda konsekvenser (..).”
På en följdfråga om KT kunde nämna ett sådant reportage med konsekvenser som inte var avsedda, ger han följande exempel:
”(...) Vi gjorde ett reportage som vi kallade för 'Bokstavsbarnen', som handlade om barn som diagnosticerats med DAMP, MBD och ADHD (...) Vi försökte se varför diagnosticeringen ökar så kraftigt som den gör (...) Hur det
kan komma sig att framträdande personer inom den svenska vetenskapen faktiskt hävdar med bestämdhet att upp till 10 – 15 % av alla barn har en störning på hjärnan. Nu undrade vi i reportaget om det verkligen var sant (...) Vi
fick oerhört många positiva reaktioner (...) men det visade sig att många av
föräldrarna till diagnosticerade barn reagerade på ett sätt som om vi negligerade problemet (...) Det var en förvånande uppfattning av vårt program (...).”

KT berättar att det kom brev och telefonsamtal som visade att den uppfattningen var spridd i denna ”förhållandevis lilla krets av personer”. I likhet
med JQ's exempel om skolan och undervisningssituationen i en förort till
Stockholm i förra avsnittet så reagerade alltså anhöriga negativt på ett sätt
som inte var förutsett av programproducenten.
Sammanfattningsvis, KT uppgav att han efter omorganisationen 1/1 1996
fått lite större och lite fler ansvarsområden än tidigare och övertagit en del
arbetsuppgifter från högre chefsnivåer inom public service i Malmö. KT
hävdar emellertid att man driver verksamhet och den undersökande redaktionen tämligen oförändrat och oavsett organisationsförändringen. Avskaffandet av kanalchefen för TV 2 och centralt programledaransvar har emellertid gjort att det blivit oklart vem som man skulle vända sig till vad gällde
programfrågor i Stockholm, dvs vem som skulle fatta beslutet. Detta gjorde
beslutsfrågor vad gällde t ex förändring i utgivning mer komplicerat. KT ger
exempel på flera reportage som han tror orsakat eller medverkat till förändring. Ett reportage om bristen med god man-systemet ledde till att reportaget
visades och diskuterades i en kommunstyrelse i syfte att komma till rätta
med bristerna, enligt KT. Ett reportage om den nya minerallagen och den
statliga rätten att sälja sådana rättigheter till företag för utvinning av privata
markägares mark bidrog tillsammans med en lokal opinion att ett företag
drog sig ur exploatering av ett område mellan Småland och Blekinge. Ett
reportage om antibiotika i kycklinguppfödning ledde till att jordbruksministern gick ut i 'Rapport morgon' och hävdade att sådan antibiotika inte
användes av svenska kycklinguppfödare. Reportaget kan, enligt KT, ha lett
fram till att departementet uppmärksammade denna fråga. Ett pressmeddelande kom 1998 från departementet om att ett förbud mot sådan antibiotika diskuterats under en ny jordbruksminister. KT ger också exempel på
grupper som reagerat negativt på reportage. Ett reportage som ifrågasatte
ökning av diagnosticering av vissa neuropsykiatriska störningar eller handi684

kapp (som DAMP, ADHD m fl) i Sverige ledde till att en grupp av anhöriga
till sådana barn ansåg att man negligerade problemet. KT medger att man har
för avsikt att förändra på denna undersökande redaktion inom public service
i Malmö, eftersom man är ett granskande samhällsprogram, som påtalar brister och felaktigheter i dom olika samhällssystem som finns. KT värderar sin
egen makt att förändra som ganska stor, eftersom yrket är sådant på ”ett
ibland nästan skrämmande sätt”. Det man gör kan få stora konsekvenser,
som att det val av ifrågasättande man väljer att göra kan uppfattas negativt
av grupper av berörda och deras sak (som i exemplet Bokstavsbarnen).
Näste producent, LU, som under lång tid varit redaktionschef och under
nästan hela 1990-talet producerat det undersökande magasinet sänt från Luleå (Norra Magasinet), hade vid intervjutillfället 6/4 1999 nyligen övergått
till nya uppgifter: ”(...) Det är jag själv som har förändrat uppgifterna genom
att sluta på ett program, och börjat med andra (...).”
Vid omorganisationen 1996 uppgav LU att han blev projektledare och
fick ett utökat budgetansvar, men att denna omorganisation inte innebar någon märkbar förändring för programredaktionen i Luleå, där LU uppgav att
åtta personer arbetade enbart med detta program. Förändringarna vid omorganisationen var snarare på ett administrativt plan. Man tillhörde en region
snarare än ett distrikt underställd en distriktschef, och därmed hade en
chefsnivå tillkommit. LU uppgav att inom denna region, som omfattade distrikten Luleå, Umeå och Sundsvall, så hade tretton personer, med främst
administrativa uppgifter, slutat och vars tjänster inte återbesattes. De flesta
hade slutat med avgångsvederlag eller pension. LU sade också om omorganisationen:
”(...)Jag har varit motståndare till omorganisationen (...) Jag har lite svårt att
se rent allmänt varför det är bra att göra stora enheter av bra fungerande
mindre enheter (...) Jag tycker att det känns mycket besvärligare att ha 50 mil
till en chef än att ha chefen en trappa ned (...) Förut hade vi en chef här, och
en i Sundsvall och cheferna i Stockholm (...)Jag tillhör dom som jobbar för
att bryta ned gränser och just detta att jag, t ex jobbar med Stockholm just nu,
det är ju ett sätt att visa att det inte är så förfärligt viktigt att man finns i Luleå
eller Malmö, utan man ska använda dom kunskaper och den erfarenhet man
har (...)(och) så ska administrationen vara följsam istället (...).”

LU hänvisar också till att man i tider av omorganisation själv kan vara aktiv
som producent för att söka påverka: ”(...)Det här handlar om, tror jag, i lika
stor grad i alla fall om personer som om organisationer. Alltså, man kan göra
väldigt mycket åt det som är idag, det kunde man göra (ohörbart) tidigare
också (…) Det finns någonting som heter ORGUT, Organisationsutredningen, som håller på och följer upp vad som händer och där har jag ju gjort
ett antal inlagor och skrivit och muttrat en del och har haft synpunkter, och
det har lett till att jag har blivit inbjuden till möten och diskuterat detta, så
det är väl möjligt att det kommer något bra ut av allt detta.”
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LU nämner att detta är en intern utredning med en distriktschef i södra
Sverige som ansvarig. Sammanfattningsvis, så har en chefsnivå tillkommit i
och med regionindelningen, regionchefen. 13 personer har slutat med främst
administrativa uppgifter. Programredaktionen i Luleå förändrades inte
nämnvärt av omorganisationen, men LU själv har velat ha förändrade uppgifter, där det inte är så viktigt till vilket distrikt man är knuten, enligt honom. LU ser, i likhet med JQ, inte att regionindelningen och dess enheter
som en positiv förändring i sig, och anser, i likhet med henne, att man istället
borde bryta ned gränser. LU har varit aktiv med egna synpunkter i en SVTintern uppföljande organisationsutredning.
På frågan om LU kan beskriva eller nämna en situation där han tror att
hans, eller avdelningens, reportage har orsakat eller medverkat till förändring, ger LU, i likhet med KT, flera exempel: ”(...)Så sent som för ett år sedan (1998), så gjorde vi två program, som handlade om lobotomi i Sverige,
och fick fram helt nya siffror för hur många människor som lobotomiserades, och det resulterade sedan i en ganska lång debatt i riksdagen. Och det
kom att bli en översyn av dom frågorna för att Socialstyrelsen hade uppgett
fel siffror, helt enkelt, fick vi fram. Sedan har vi gjort en hel del program
som handlar om djurtransporter ute i Europa, som har använts i sin tur (...)i
uppvaktningar och i opinionsmöten o s v (...) Våra program resulterade i
namninsamlingar, som sedan (dåvarande jordbruksminister) Margareta Winberg på sin tid hade med sig ner till Brüssel (...) Det har även när det gällde
djurskyddsfrågor i Sverige haft väldigt stor betydelse (...) I bästa fall ger
program en kunskap till människor, som i sin tur kan använda dom här kunskaperna till att vara aktiva på något sätt.”
Detta program hade också, enligt LU, en betydelse för ytterligare ett program, som man gjorde, och som såldes världen över:
”(...) När Astrid Lindgren fyllde nittio år (...) så sa hon till vår vän, som är veterinär, att 'jag är så trött på alla uppvaktningar om att sagotanten Astrid fyller
år. Jag vill att man ska uppmärksamma att jag har varit opinionsbildare i
miljö- och djurfrågor. Jag vill att Norra Magasinet ska göra ett program om
mig'. Och det är väldigt sällan som vi gör program därför att människor vill
(det) (...), men en sådan inbjudan från Astrid Lindgren, den säger man inte
nej till, så vi (...) gjorde ett program, som sändes på många ställen runt om i
världen, där hon just framträder som opinionsbildare.”

Också hos LU finns representativitets- och identifikationstänkandet, som
också tidigare producenter gett uttryck för (som t ex GO och GP): ”(...) Vi
gör program om kvinnor, som arbetar i hemtjänsten t ex, och efter det så har
vi fått jättemånga brev från människor, som säger att dom fick en väldig
styrka när dom såg att dom inte var ensamma (...) och att vi belyste deras
arbetsvillkor (...) Dom vågade ta upp (ohörbart) frågan med facket nästa
gång, för att kunna använda våra exempel (...) Det finns andra, många enskilda människor, det har vi brevbuntar om, som betygar att dom både själva
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känt att dom har fått större värde i sitt liv genom att ha fått 'möta sig själva'
och sina bröder och systrar i våra program. Betydelse kan man mäta på så
olika sätt. Man kan mäta det i att det blir en lagändring eller att en minister
avgår. Men man kan också mäta det i att människor upplever att dom har fått
en större värdighet i sitt sätt att vara som människor (...) Och vad som är
viktigare än det andra, det kan man ju diskutera.”
LU har således givit exempel på reportage som påverkat i riktning mot
förändring på flera olika nivåer, namninsamlingar, en jordbruksministers
bruk av dessa i Brüssel, en riksdagsdebatt och vidare åtgärder i samband
med hur många som lobotomiseras i Sverige. En känd barnboksförfattarinna
hade direkta önskemål om ett program där hon uppmärksammades som
opinionsbildare i djurrättsfrågor istället för ”sagotant” och ställde direkta
önskemål om att redaktionen skulle göra ett sådant program, efter att redaktionen tidigare gjort flera program kring sådana frågor. Men LU beskriver
också reaktioner från ”vanliga människor” och deras vardag, t ex inom hemtjänsten. LU uttrycker att programmen kan ge kunskap för människor att
använda. Men LU vidhåller också att utveckling av form och inte bara innehåll är av betydelse: ”(...)Det här jobbet innebär ju att man inte får fastna,
helt enkelt, i vare sig form eller innehåll, utan det kräver hela tiden att alla är
med och utvecklar programmet (...).”
På frågan om det finns en uttalad eller outtalad avsikt, en intention, en
målsättning eller policy med reportage på avdelningen som syftade till förändring, så bekräftade LU att en policy fanns:
”Ja, vi har ju en policy naturligtvis, där vi har lagt fast varför vi jobbar
med dom program vi gör, och det försöker vi naturligtvis att åtminstone två
gånger om året gå tillbaka till och fråga oss själva: 'Lever vi upp till detta?'.
Eller behöver vi förändra någonting i vårt arbetssätt eller ska vi förändra
policyn. Det är ju klart att vi har en alldeles uttalad avsikt och ett mål med
våra program.
I: Dom här målen, hur ser dom ut? Är dom hemliga eller går det att säga vad
dom består av?
LU: Nej, dom är inte hemliga. Våra nio punkter är inte offentliga, men (...)
det är ju ingen hemlighet att säga att vår avsikt och vår ambition är att ge
människor kunskap om det samhälle vi lever i och den kunskapen ska vara
presenterad på ett sådant sätt att man kan använda kunskaperna. Det ska inte
bara vara någon slags passiv 'död mans hand' på något sätt om hur jävligt
allting är, utan den ska väl också peka på lite alternativ och riktningar om
varför saker är på ett visst sätt, ge bakgrunden för hur man kan förändra sin
situation, eller sin tillvaro eller sina livsbetingelser.”
LU ger alltså en ganska förändringsinriktad definition av policyn av social
natur på den redaktion han just lämnat, det undersökande magasinet ”Norra
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Magasinet” varifrån hans exempel på förändring är hämtade. LU svarar på
följande sätt vad gäller hans egen makt att förändra, som mycket stor, ganska
stor, bidragande eller försumbar:
”Ja, min makt är försumbar när det gäller att förändra samhället, men (...) jag
trodde en gång i tiden att man genom att göra radio- och TV-program och
skriva artiklar kunde förändra världen. Jag vill fortfarande förändra världen,
men jag inser att jag och mina program inte kan göra det, däremot kan jag
vara med och påverka människor, som kan förändras en liten bit. Dom
kanske lär sig något nytt och sedan kanske dom i sin tur kan förändra världen
(...).”

LU bekräftar att han och hans redaktion visserligen har makten att välja ut,
selektera, ämnen för program eller reportage, men med följande reservation:
”(...) Man kan lägga ner månader av arbete och tycker (att) man har ett väldigt bra material och sedan sänds det en ishockeymatch i andra kanaler samtidigt som tar all publik (...) Jag kan inte styra över det. Vi kan inte göra mer
än att vi väljer ut de ämnen vi gör och försöker göra dom så intressanta och
bra som möjligt, och sedan är det ju upp till dom som tittar om det skapas
någon opinion kring dom (...).”

Sammanfattningsvis, LU med erfarenhet från ett undersökande magasin sänt
från Luleå under hela 1990-talet som producent och redaktionschef uppger
att han vid intervjutillfället våren 1999 själv förändrat sina arbetsuppgifter
till att gälla andra program eller serier och i ett större samarbete med Stockholm. 13 personer med främst administrativa uppgifter hade slutat till följd
av omorganisationen 1/1 1996 i denna norra region, som omfattade Luleå,
Umeå och Sundsvall, med dess besparings- och rationaliseringskrav, men
programredaktionen i Luleå fungerade i princip oförändrat med åtta medarbetare enbart för detta undersökande magasin. LU poängterar att en chefsnivå tillkommit, regionchefen i denna omorganisation som till synes såg platt
ut. LU anser att man borde bryta ner gränser (i likhet med t ex JQ) och att
omorganisationen inte verkat i den riktningen. LU hänvisar till att man i tider
av omorganisation själv kan söka påverka i egenskap av producent, och han
har själv varit aktiv med synpunkter i en SVT-intern organisationsutredning.
LU ger flera exempel på reportage som orsakat eller medverkat till förändring. T ex program som handlade om att fler lobotomiserats i Sverige än
siffror som Socialstyrelsen uppgett, och att detta resulterade i riksdagsdebatt
och ”översyn av dom frågorna”. Program om djurtransporter i Europa ledde
till uppvaktningar, opinionsmöten, namninsamlingar, där de senare användes
av jordbruksministern Margareta Winberg i EU-sammanhang i Brüssel.
Astrid Lindgren hade konkreta önskemål om ett program från redaktionen
om henne själv som opinionsbildare i djur- och miljöfrågor, vilket resulterade i program som visades ute i världen. Men också reportage om ”vanliga
människor”, t ex sådana som arbetar inom hemtjänsten, som, enligt LU, kan
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identifiera sig med eller representeras av medverkande i ett slags representationstänkande som fler producenter givit exempel på (t ex GO, Arbetslös
kvinna). Det handlar om att synliggöra grupper och/eller frågeställningar och
problem där, enligt LU, människor kan ”möta sig själva” och sina ”bröder
och systrar”, och även använda den kunskapen i sina vardagliga liv. LU
medger att man hade en policy, dvs på programredaktionen för Norra Magasinet i Luleå, och att det fanns en uttalad tanke, som syftade till förändring,
och också att uppföljande möten två gånger om året skedde där man utvärderade hur den följdes. LU ser sin egen makt att förändra samhället som försumbar, och också programmen, men dessa kan ge kunskap som människor
fått genom sådana program att själva förändra, kanske t o m ”sin tillvaro och
sina livsbetingelser”. LU är ett exempel på, dels hans egen syn på och policy
i egen verksamhet, och på en redaktionspolicy, som är en av de mest explicit
förändringsinriktade i detta material, därmed inte sagt att just LU's eller LU's
redaktions reportage skulle vara de som förändrat mest. Till detta krävs en
annan studie.
MV intervjuades våren 1996 i egenskap av en producent som producerade
sina egna dokumentärer självständigt från processer av redaktionell förhandling på Sveriges Television. I september samma år övergick MV till att bli
frilans, till en början med uppdrag om dokumentärer från SVT, och med t ex
fotograf därifrån. Vid andra intervjutillfället under tidig höst 2000 hade MV
alltså fyra års erfarenhet som frilans, och kunde beskriva vad hon gjort under
denna tid. Omorganisationen 1/1 1996 nämndes inte vid något tillfälle av
MV som något som haft betydelse för MV's beslut att bli frilans, och MV
fick därför inte heller frågor om denna, som de andra producenterna, som
fortfarande var kvar. I tidigare kapitel beskrivs ganska ingående vad MV
gjort och hur hon beskrivit sin motivering till att bli frilans, skillnader i villkor, samt situationen att se kanaler som kunder och uppdragsgivare istället
för arbetsgivare, och de dilemman detta kan medföra för en samhällsjournalist, samt vad MV haft för slags uppdrag under frilanstiden. MV's eget bolag
består av henne själv som uppdragstagare och hon har därmed inte en avdelningspolicy att beskriva. Hon har dessutom tagit uppdrag utanför televisionen, t ex i undervisning, som krönikör, som seminarie- och debattledare
m m, men har också producerat dokumentärfilmer för svensk television och
haft längre programledaruppdrag i kommersiell television. Men MV får
också frågan om hon kan beskriva en situation där hon tror att hennes program eller reportage har orsakat eller medverkat till förändring, och i så fall
hur.
I likhet med andra producenter ger hon flera exempel, men beskriver
också skillnader vad gäller arten av förändring mellan de olika genrer eller
subgenrer som hon har erfarenhet av:
”(...)Det kanske handlar om attitydförändringar, att det handlar om insikter,
aha-upplevelser (...) Om jag ska beskriva mina program, så är det inga pro-
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gram som är ytligt avslöjande (dokumentärerna, min anm) (...)Dom första sju
åren (på Sveriges Television, 1973-80, min anm) ingick jag i en redaktion,
som hette Rikets Affärer, och det handlade om ekonomisk brottslighet och
människor som inte betalade skatt (...) och det här är ju 70-talet och där sysslade vi med (...) ytliga avslöjanden, alltså det var Bonniers skattespekulationer, och det var Ingmar Bergmans skådespelare, som fick betalt i Schweiz
och på Bahamas, och inte i Sverige och sådana saker. Det där ledde ju till
förändringar i skattereglerna och sådana saker. Vi avslöjade också Mister X,
som var en bandit som opererade i begagnade bil- och knarkbranschen (...)
Det handlade också om Svenska Arbetsgivareföreningen, som hade undanhållit att dom byggde en rekreationsanläggning på Kanarieöarna under förevändning att det var för utslitna arbetare, så hade dom fått föra ut pengar via
Riksbanken för detta. Men i själva verket var det bara direktörerna och sekreterare som rekreerade sig där. Det blev mycket slabang om det där (...).”

MV beskriver sedan, som nämnts tidigare under andra rubriker, hur hon
bytte genre och istället ville göra dokumentärer om: ”(...) människor som
hade någonting att ge i djupare mening, alltså (skratt) (...)Jag kom att intervjua människor som på något sätt har gått före och visat vägen, och (...) dom
dokumentärer som jag har gjort under en lång period (...) handlar väldigt
mycket om kvinnor och kvinnors möjligheter (...) Det är svårt att säga vad
man förändrar, och man förändrar kanske attityder (...) insikter hos människor och så.”
Konsekvenser av den undersökande journalistiska verksamheten från TVmagasinet nämnt ovan på 1970-talet beskriver MV på följande sätt:
”(...)Svenska Arbetsgivareföreningen, dom blev ju ställda inför Skatteverket,
och (...) det är ju en tvivelaktig ära att ta på sig, men jag gjorde ju program
om Ingmar Bergmans skatteaffärer (...) och resultatet blev ju att han tillslut
stack ifrån Sverige (...) och tyckte att det var en förmyndarstat. Det var ju inte
bara programmet utan det var ju att Skattemyndigheten slog till på Dramaten
när han repeterade (...) Alltså vårt valspråk var, 'betalar inte du skatt, så får
någon annan göra det i ditt ställe'. Den där attityden har ju förändrats väldigt.
Nu skriver tidningarna dagligen: 'Så undgår du skatt', som om det vore någon
slags rövarstat som ville komma åt människors plånböcker, istället för att beskriva det som att det är vår gemensamma pott som finansierar det allmänna
(...) Ekonomijournalistiken som den ser ut idag, den fanns ju inte på 70-talet
(med) (...) journalister som en sorts små verkställande direktörer, som kan allt
om börsen. Det är en helt ny genre (...).”

Också NX i tidigare kapitel beskrev ju ekonomijournalistiken som en genre
som uppstått de senaste decennierna. När det gäller de egna dokumentärerna
om förändring beskriver också MV en representativitetstanke som funnits
också hos andra producenter i detta material:
”(...) Jag tror att jag har skapat, alltså gett andra kvinnor kurage. Det går ju
inte att mäta, (men) (...) att visa människor som var runt 80 år, och att visa att
dom finns fortfarande. Dom är våra förmödrar (...) Vi har dom att tacka för
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väldigt mycket (...) Det är attityder som man förändrar, och kanske flyttar
(man) fram positioner genom att visa människor, som inte ser ut som dom
gör normalt i nyhetsprogrammen eller nöjesprogrammen (...).”

Men MV vill också ta ett exempel som hon i tidigare kapitel beskrivit som
sitt bästa program, som medverkat till förändring (exemplet Bussolycka).
Det var ett program som hette ”Sorgen och glädjen i Kista”, och som också
resulterade i utgivandet av en bok som MV gav ut skriven tillsammans med
en kyrkoherde:
”(...) Vi kom att skriva en bok tillsammans som hette 'En bro över mörka
vatten', och den boken (...) har alltså funnits med i undervisningen av räddningspersonal, sjuksköterskor, präster, poliser och den har sålt i över 30 000
exemplar och den finns på alla bibliotek o s v. Så om vi ska tala om någonting som har påverkat, så är det faktiskt det programmet, därför att på den tiden, 1988, så fanns ingenting som hette 'krisgrupper', men det här programmet visade (...) att det behövdes professionell kunskap, och det som sedan
kom att bli krisgrupper (...).”

MV får också frågan om hon i sitt eget bolag har någon egen policy eller
medveten tanke om vad hon vill med sin verksamhet. Hon svarar:
”Alltså (...) jag knyter inte an till bolaget utan till min egen syn på journalistik, och det hade jag anledning att tänka igenom (...) Det viktigaste för mig
har alltid varit att (...) ' ta kommandot över uppdraget' (...) så att jag inte hamnar i händerna på någon som vill få mig att göra det som jag tycker är fel. Det
är väldigt konkret i min policy (...) Ligger man s a s på latsidan på en redaktion, då kommer det någon och säger : 'Gör det här!', och då är du tvungen att
göra det om du inte är i full färd med att göra någonting annat oerhört mycket
aktivt, och som du kan visa blir mycket bättre. Alltså du måste vara offensiv.
Du måste ligga före och ha två bra idéer för att slippa en dålig.”

Tidigare har också beskrivits hur MV ansåg att man utvecklade en egen policy på Magasinet-redaktionen på Sveriges Television, som utvecklades i
anslutning till Rapport, och också att detta påminde om TV 4:s morgonnyheter som MV var programledare för under det sena 1990-talet. Också på det
undersökande Rikets Affärer på 1970-talet så: ”(...) fanns det verkligen en
policy som vi själva hade skapat (...).”
På frågan om hur MV värderar sin egen makt att förändra, som mycket
stor, ganska stor, bidragande eller försumbar svarar MV ”Ganska stor”, och
hänvisar också till det som tidigare har återgivits. Att hon som skrivande
journalist kommit: ”(...) mitt i en politisk diskussion, och det nya för mig (...)
är att själv ta ställning.” Och hon uttrycker sig på följande sätt vad gäller
dokumentärer, att då: ”(...) letar man reda på människor som säger det man
tycker ska bli sagt, eftersom man ju naturligtvis alltid har en uppfattning,
men här får jag säga det själv (...).”
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MV hänvisar till sig själv som en ”allmänhetens ombudsman”, där hon får
mycket ”brev och propåer om missförhållanden”, och att det inte går att göra
program av alla dessa, men ”(...)Jag har ett ansvar för att förvalta den plattform som jag har på bästa sätt så att jag kan uppnå förändringar (...).”
Sammanfattningsvis, MV hade vid andra intervjutillfället tidigt på hösten
2000 varit verksam som frilans i fyra år. Det fanns redan vid första intervjun
våren 1996 sådana tankar hos MV, och hon övergick gradvis till frilansverksamhet med ett par dokumentärer först åt Sveriges Television. Beslutet hade
inte med omorganisationen 1/1 1996 att göra. MV hade erfarenhet från flera
subgenrer inom samhällsprogram, undersökande journalistik på 1970-talet,
magasinprogram i anslutning till TV2:s nyheter, dokumentärer, där många
under 1990-talets mitt porträtterade kvinnor. MV säger explicit att hon velat
intervjua människor som gått före i något avseende, gärna vad gäller kvinnors villkor. Dessa program anser hon kan medverka till att ändra attityder
samt kanske att ge kvinnor ”kurage”. Från det undersökande magasinet på
1970-talet, som MV kallar ”ytligt avslöjande”, ger hon flera exempel på
program med ekonomisk brottslighet och skattefrågor i fokus, avslöjandet av
en bedragare, Mr X, Arbetsgivareföreningens rekreationsanläggning på Kanarieöarna, Ingmar Bergmans skattefrågor, som ledde till att han bosatte sig
utomlands. MV ger emellertid programmet om bussolyckan i Norge, och den
bok som gavs ut i samband med programarbetet, som ett exempel på hur
medvetenheten om behovet av krisgrupper ökade, Boken användes, enligt
MV, i undervisningen av räddningspersonal, sjuksköterskor, präster, poliser,
och hade sålt i 30000 exemplar. MV ser sig själv som en ”allmänhetens ombudsman”, och säger sig ha en plattform och ett ansvar i denna egenskap att
söka uppnå förändring. Hennes makt att förändra i den meningen kan ses
som ”ganska stor”. MV säger sig ha en policy i sitt eget bolag som är förankrad i hennes egen syn på journalistik, och anser i ett retroperspektiv att på de
redaktioner inom Sveriges Television, som Rikets Affärer eller Magasinet,
som hon hade erfarenhet av, formulerade man själv som redaktion denna
policy.
Näste producent, NX, hade den längsta erfarenheten i detta material, och
var verksam som producent och programledare för sitt eget intervjumagasin
sedan 1997 i en liten TV-kanal, som han dessutom själv varit ned om att
starta. Denna beskriver han på följande sätt, när han får frågan, med erfarenhet också från chefspositioner på redaktioner på Sveriges Television under
monopoltiden, vilka skillnader som finns i villkor om man jämför:
”(...)Det är klart att sitter man i ett massmedium, som verkligen förtjänar
namnet massmedium (...)Det är ju en annan position, och dom beslut jag fattar då, dom val jag gör av medverkande och av frågor och vinklingar och så.
Det är klart att det har en större betydelse. Nu är ju TV XX så mycket
mindre. Å andra sidan så har ju TV XX en noga selekterad grupp tittare,
människor med inkomster och utbildning över genomsnittet, och det är opinionsbildare, som naturligtvis betyder en del.”
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NX förtydligar att det rör sig om chefspersoner, arbetsledare, opinionsbildare
etc. När NX får frågan om han kan nämna eller beskriva en situation där han
tror att hans reportage eller program har orsakat eller medverkat till förändring tar han ett exempel från 1960-talets enda TV-kanal och där han tillsammans med kolleger i ett program tillämpade det som då var den s k nya
intervjumetoden eller ”skjutjärnsjournalistiken”:
”Ett av dom bästa exemplen är naturligtvis bostadsfrågan med Tage Erlander
1966, som somliga statsvetare har sagt hade betydelse för miljonprogrammets
framväxt (...)Vi hade Erlander framför oss (...) sedan säger vi till honom:
'Anta, herr Erlander (...) att ett ungt par vill gifta sig, men kan inte få tag på
någon bostad. Vilket råd skulle ni vilja ge dem, herr Erlander?' Och det blev
knäpptyst. Han föll totalt (...)Han nästan stammade: 'Ja, dom får väl ställa sig
i bostadskön.' En modern politiker skulle ju inte ha sagt så. En modern politiker skulle ha sagt: 'Ja, det är en intressant fråga (...) Vi bygger fler bostäder
än något annat land, per tusen invånare (...)Vårt parti har därför o s v.' En
modern politiker tar ju initiativ på ett annat sätt, men Erlander brakade ihop
totalt (...) den impact som det hade på opinionen kan man idag knappast föreställa sig. Man förstår inte kraften i denna fråga, och det var också första
gången som denna självständiga nya intervjuteknik började användas under
en valkampanj. Det var första gången som Sveriges Radios anställda reportrar fick göra intervjuer i en valkampanj. En annan av dom positionsframflyttningar som Olof Rydbeck hade stött. Tidigare var det bara partirepresentanter som gjorde frågor eller intervjuade (...).”

De konsekvenser som detta program fick var, enligt NX, följande, och med
referens till arbeten i den statsvetenskapliga litteraturen och som refererar till
detta program. Erlanders svar i programmet: ”(...) var ett passivt svar som
alltså kommit att spela denna roll i den statsvetenskapliga litteraturen. Sedan
startade socialdemokraterna det s k miljonprogrammet. Man skulle stampa
fram bostäder åt alla dessa människor och man byggde så snabbt dessa konstiga betongförorter (...) och det antas att detta program och denna fråga till
Erlander hade betydelse för hela bostadspolitikens inriktning under dom
åren.”
NX ger således ett svar på en mycket betydelsefull förändring på högsta
politiska nivå, som har lanserats i statsvetenskaplig litteratur, enligt honom,
vilket givetvis ställer frågor om monopoltelevisionens betydelse vad gällde
att orsaka förändring. Inte så många av producenter i detta material tar exempel från denna tid. Men NX får också frågan om sin nuvarande situation,
som producent för ett intervjumagasin, vilken möjlighet i sin helhet som
finns på hans kanal att orsaka eller medverka till förändring. Han svarar då:
”Ja, det finns ju en viss möjlighet att påverka samhällsdebatten naturligtvis,
genom val av medverkande, genom val av vinklar i programmen. En sak som
jag medvetet har arbetat med är att göra tillväxtaspekten mer present (...) Sveriges fall i välståndsligan, OECD-statistik (visar, ritar). Den här har jag haft
med ett tiotal gånger (...) Jag tror att jag har bidragit till att placera den här
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kurvan i debatten (...)Bertil Jonsson, LO:s ordförande, visade sig inte känna
till statistiken överhuvudtaget (...).”

NX för sedan ett resonemang som möjligen kan beskrivas som ett exempel
på att journalister kan agera utifrån ”en dold politisk agenda” och erkänner
också att han implicit framför en politisk ståndpunkt:
”(...)Vi har social nöd i det här området, har utslagna människor, hur ska vi
hjälpa dom? Är dom mest hjälpta av fördelningspolitiska åtgärder, att man tar
pengar från dom rikare (...) eller är dom mer hjälpta av att hela samhället
kommer igång och växer snabbare och blir rikare. Den typen av diskussion,
vad som är mest ändamålsenligt, när man ska komma tillrätta med vad jag
har kallat 'dom sociala bomberna'. Det kan jag möjligen inbilla mig att vi här
på TV XX har gjort en insats (för) (...)Man inser att man ibland genom sitt
val av ämnen och vinklingar naturligtvis kan ha en politisk effekt. Det här att
prioritera tillväxtresonemang är naturligtvis på sätt och vis ett politiskt ställningstagande (...).”

NX får också frågan om det finns en uttalad eller outtalad avsikt med reportage, eller policy, på hans kanal, som syftar till förändring, och han svarar
då: ”Nej, här ligger möjligen någon typ av målsättning (...) Vi har ju målsättningen att sträva efter opartiskhet (...) och där upplever jag att jag arbetar
i samma gamla tradition som jag gjorde på Sveriges Radio med respekt för
lagar och avtal. Man strävar efter opartiskhet. Man bär inte sina egna privata
åsikter på en bricka framför sig (...).”
NX uttalar alltså explicit att politiska ställningstaganden är möjliga genom val av medverkanden, ämnen, vinklar eller i hans exempel med hjälp av
en statistisk kurva om Sveriges värde relativt till andra OECD-länder vad
gäller vissa mått. Men opartiskhet i den journalistiska situationen är ändå
över decennier något som NX anser sig följa.
För att återknyta till NX utsaga ovan om LO's ordförande inte kände till
den OECD-statistik som han i sitt program som intervjuare presenterar hänvisar NX till att andra medier kan följa efter: ”(...)Dagen efter skriver Dagens Nyheter en ledare, där dom säger att Bertil Jonsson inte vet vad han
talar om (...) då läser 488 personer detta i Dagens Nyheter. Ja, det är hemskt
med Bertil Jonsson, han kan inte det där. Och då har man naturligtvis påverkat en viss opinion.”
På frågan om hur NX värderar sin egen makt att förändra, som mycket
stor, ganska stor, bidragande eller försumbar, svarar NX:
”Bidragande på sin höjd. Men att tro att en enstaka journalist på en liten TVkanal skulle ha något större inflytande, det ska man inte inbilla sig (...) Jag
tror att jag har aktualiserat tillväxtaspekten (dvs bl a OECD-kurvan nämnd
ovan, min anm)(...) Tidningarna tar upp det. Det kommer oftare i den politiska debatten. Om det sedan är jag som har ....Jag menar, tuppen gal, sedan
stiger solen upp. Eller sandkornet i stormen som säger att träden knäcker som
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stickor, när jag är ute och flyger (...) Man kan överskatta sin egen roll. Det
här kanske hade kommit lika starkt ändå. Jag menar, jag har inget mått på
det.”

Det sista kan ses som en fråga man kan ställa om hela journalistkåren. Är
man skapare eller efterföljare av allmän opinion, eller är det ett växelspel.
Meningarna har varit delade om i vilken utsträckning man följer den politiska makten, etablissemanget och/eller myndigheter, eller om man aktivt i
en symbolproducerande maktposition sätter agendan. Exempel i detta
material kan påvisa bådadera. T ex GP:s exempel Skatteparadis i första fallet
eller LU:s exempel Statsministermord, närmare det andra alternativet, dvs
både reportage i vissa myndigheters intresse och ifrågasättanden av institutionella förfaranden.
Sammanfattningsvis, NX, i aktivt programproducerande verksamhet
också i slutet av 1990-talet och framåt, har erfarenhet som journalist sedan
1950-talet, och var också aktiv i svensk television under enkanalstiden på
1960-talet. Han leder och producerar sitt eget intervjumagasin i en liten satellitkanal, som han varit delaktig i att starta. Han beskriver publiken som
selekterad i denna ekonomiinriktade TV-kanal, med en grupp tittare, som
visserligen är liten, men med utbildning och inkomster över genomsnittet,
och som också är opinionsbildare och i arbetsledande yrken. Det exempel
NX tar på ett program som har orsakat förändring är också från TVmonopolets enkanalstid, från 1966, när han med kolleger lanserade den då
nya intervjumetoden, eller det som då kallades för ”skjutjärnsjournalistiken”,
i en programserie med stöd av dåvarande radio- och TV-chefen Olof Rydbeck. En fråga om bostadspolitiken till dåvarande statsminister Tage Erlander ledde till att denna hade svårt att finna sig inför miljoner TV-tittare i den
enda TV-kanalen. Och detta hade, enligt NX, betydelse för framväxten av
det s k ”miljonprogrammet” vad gällde byggandet av inte bara bostäder utan
av ”betongförorter”. Detta inte bara enligt NX själv utan också enligt arbeten
i den statsvetenskapliga litteraturen. Dock nämndes inte referenser. Den
bostadspolitiska inriktningen och förortsbyggandet, skulle alltså ha initierats
genom statsministerns rådvillhet i ett program där man med hjälp av den s k
”skjutjärnsjournalistiken” ställde frågor på ett sådant sätt som politikerna
inte var vana vid. NX beskriver också att det vid denna tid var första gången
som Sveriges Radios reportrar fick göra intervjuer i en valkampanj. Det hade
tidigare bara varit partirepresentanter som intervjuade och ställde frågor.
Men NX får också frågan i sin nuvarande situation om vilken möjlighet som
finns på hans avdelning eller kanal att orsaka eller medverka till förändring,
och han hänvisar då till den egna möjligheten i rollen som producent att påverka samhällsdebatten genom val av medverkande, ämnen och vinklar. NX
hänvisar explicit att han kan ta en politisk ståndpunkt, t ex genom att ställa
frågor till de intervjuade i programmen om ekonomisk tillväxt, och implicit
om det önskvärda i ökad tillväxt istället för fördelningspolitiska åtgärder,
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men anser att han i princip följer samma regler om opartiskhet genom decennierna som tidigare och även då han var inom Sveriges Radio. Man ska
inte bära sina åsikter framför sig som på en bricka i programverksamheten.
LO-ordföranden kunde, i likhet med statsministern 1966, inte besvara frågor,
här om OECD-statistiken, som han verkade obekant med, och detta resulterade i en viss opinionsbildning i vissa tidningar. NX anser emellertid inte att
hans makt att förändra är mer än ”bidragande” i egenskap av att vara en enstaka TV-journalist på en liten TV-kanal. Möjligen har han varit med om att
placera tillväxtfrågor högre upp på agendan i allmändebatten i medier, som
en fråga som mer diskuteras, men detta kunde ha skett ändå, och det är svårt
att mäta om det är hans påverkan i egenskap av programproducerande journalist eller andra skäl. Ett sandkorn/en journalist, som är ute och flyger/skriver knäcker inte träd, men kan kanske tro det, när stormen drar förbi,
och det är istället stormen/samhällstendenser som är orsaken till båda händelserna. Sandkornet/journalisten är dock inte medveten om detta, utan kan
överskatta sin egen roll.
Också OY, som förutom att vara producent också är ägare och VD för sitt
eget produktionsbolag sedan 1992, får samma frågor som de övriga. På frågan om han kan nämna eller beskriva någon situation där han tror att hans
program har orsakat eller medverkat till förändring tar han ett exempel från
en intervjuserie under slutet av 1980-talet eller tidigt 1990-tal: ”(...)Jag vet
att Ebbe Carlsson var en oerhört illa omtyckt person i Sverige under en stor
del av sin livstid. Sedan trädde han fram hos oss och berättade att han hade
AIDS, och jag tror att det påverkade människors syn på honom på ett radikalt sätt.”
Ebbe Carlsson var en aktör i en av de s k ”affärerna” under 1980-talets
slut, som bl a ledde till dåvarande justitieminister Anna-Greta Leijons avgång. Också OY hänvisar (i likhet med t ex MV) till förändring i attityder
också i andra program, bl a debattprogrammet man producerat kontinuerligt
åt TV 4: ”(...) där vi har debatterat olika frågeställningar (...) Massmedia
påverkar ju saker hela tiden.”
På frågan om det kom någon typ av bekräftelse nämner OY ett exempel
från ett program sänt strax före intervjutillfället 10/3 1999: ”Ja, bara för ett
par veckor sedan hade vi en debatt om Stockholm ska dela med sig av skatter. Dom ska införa någon slags Robin Hood-skatt, (…) Då hade vi en debatt, där ett antal Stockholmare har skrivit ett upprop att, vi ska inte göra det.
Vi har så mycket problem här själva (...)och det blev ett fullständigt ramaskri
om det här. Vi blev totalt nedringda, och jag har massor med pressklipp.
Folk var skitförbannade. Där tror jag vi har påverkat enormt mycket.”
På frågan om hur stor möjlighet i sin helhet det finns på OY's produktionsbolag att förändra med programverksamheten svarar OY: ” (…) Jag har
enormt liten möjlighet att påverka hur tablåerna ska se ut på TV-kanalerna
och sådär. Jag har inget som helst inflytande över det. Jag får ju inte ens
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bestämma vem som ska vara programledare för programmen. Det gör ju
kanalen. Där har dom veto. Så är det på alla kanaler.”
Också OY får frågan om det finns någon uttalad eller outtalad policy eller
intention med program på hans bolag som syftar till förändring och han svarar då: ”Ja, syftar till förändring, det låter lite övermaga, men att belysa olika
fenomen, problem, tidstecken (...)Att engagera människor, att bry sig om, ta
ansvar för sin situation, ingjuta mod, förhoppningsvis lära sig någonting. Det
är klart att man vill.”
Också på detta lilla kommersiella bolag medger man alltså att sådana syften inte är främmande i programverksamheten. Man kan hålla i minnet att
detta bolag sände en pedagogiskt hållen och målgruppsplanerad produktion
med syfte att avråda från rattonykterhet i kommersiell television strax före
intervjutillfället våren 1999 (Se kapitel 13).
Också OY får frågan om hur han värderar sin egen makt att förändra, som
mycket stor, ganska stor, bidragande eller försumbar, och han svarar då:
”Ja, i jämförelse med dom flesta människor, så är den nog mycket stor (...)
genom att jag kan avgöra vad vi ska ta upp för ämnen i programmet, och jag
vet att jag har ett antal hundratusen som ser programmet varje gång. Det är
klart att jag har en mycket stor möjlighet att påverka och förändra (...) Journalister är ju absolut makthavare i samhället, och TV har ju en enorm genomslagskraft, så att jag är väl en förhållandevis stor (makthavare?) då.”

OY bekräftar att denna makt ligger i förmågan att sålla bland material och
välja innehåll och att ta upp frågor och ämnen med ett: ”Ja, absolut.” OY får
också följdfrågan om han tror att den möjligheten är större i hans eget produktionsbolag än om han hade haft motsvarande situation på Sveriges Television och han svarar då: ”Nej, absolut inte. Om jag skulle vara producent
för ett sådant här debattprogram på Sveriges Television (...)Det skulle inte ha
någon betydelse, då skulle jag ha precis lika stort inflytande. Enda skillnaden
är att jag tjänar mera pengar här än (...) på SVT.”
OY syftar alltså huvudsakligen på det av hans bolag producerade debattprogrammet som kontinuerligt under 1990-talets slut producerades åt TV 4,
men i svaren om program som orsakat förändring i tidigare frågor har han
syftat på de intervjuserier som han har producerat tillsammans med en känd
programledare och journalist för både Sveriges Television och andra kommersiella kanaler.
Sammanfattningsvis, OY startade sitt eget produktionsbolag 1992, inledningsvis med intervjuserier tillsammans med en programledare och journalist som varit tittarsuccéer på Sveriges Television. Dessa intervjuserier efterfrågades också av de kommersiella kanalerna. De exempel på förändring
som program har orsakat är hämtade från dessa intervjuserier. Det gäller t ex
en aktör som figurerade i en politisk skandal i slutet av 1980-talet, som ledde
till en justitieministers avgång och TV-sända förhör i konstitutionsutskottet.
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OY tror att framträdandet ledde till att attityderna förändrades till det bättre
när en impopulär person öppet berättade i ett av seriens intervjuprogram om
sin sjukdom. Men OY nämner också ett kontinuerligt producerat debattprogram under 1990-talets slut, som sändes i TV 4, att frågor och ämnen där
väckte starka reaktioner från tittare. T ex när ett upprop presenterades i ett av
programmen kring fördelning av skattemedel mellan kommuner strax före
intervjutillfället våren 1999, och telefonsamtal och pressklipp är manifesta
resultat av tittarreaktioner. OY säger sig ändå ha liten möjlighet att förändra
med sin programverksamhet och avser då i förhållande till kanalerna, som
avgör hur programtablåerna ser ut och som också avgör eller har veto vad
gäller vilka programledare OY's program ska ha, vilket är branschtypiskt.
OY förnekar inte att det skulle finnas en avsikt, intention eller policy, som
syftar till förändring, trots att hans produktionsbolag är förhållandevis litet
och baserat på kommersiella grunder, ”att belysa olika fenomen, problem,
tidstecken” och ”att engagera människor att bry sig om, ta ansvar för sin
situation, ingjuta mod, förhoppningsvis lära sig någonting” är ett svar som
inte låter alltför olika svar från vissa producenter på Sveriges Televisions
olika redaktioner (GM-”lära sig”, LU- ”engagera, ge kunskap, ta ansvar för
sin egen situation”, MV-”ingjuta mod”). OY värderar sin egen makt att förändra som mycket stor, i jämförelse med de flesta människor, och avser
makten att välja ämnen och problemställningar och mobilisera hundratusentals tittare, alltså makten att selektera eller förstärka ämnen på den offentliga
agendan representerad och förmedlad via massmedia i hög grad. OY tror inte
att denna makt skulle ha varit varken större eller mindre om han hade varit
kvar på Sveriges Television, men hänvisar till att hans förtjänst är större på
det egna produktionsbolaget som etablerats under 1990-talet.
Till sist, producent PZ, som var anställd som TV-producent på ett större
produktionsbolag och som vid intervjutillfället våren 1999 huvudsakligen
producerade ett kriminalmagasin, som gått på TV 3 under hela 1990-talet,
där ett samarbete med polisen kontinuerligt sker i och med att brott presenteras och allmänheten får ringa in tips till programmet redan under sändning.
PZ's svar på frågan om han kan nämna eller beskriva en situation, där hans
program har orsakat eller medverkat till förändring, hänvisar han därför till
att brott klarats upp med hjälp av de samtal som polisen mottar från allmänheten: ”Ja, när man jobbar med 'Efterlyst', så är det extremt enkelt. Vi klarar
ju upp mycket grova brott, mord, våldtäkter och bankrån, så att i rent konkret
bemärkelse, så finns det ju inget program (...) överhuvudtaget, som har så
konkreta följder som 'Efterlyst' (...).”
Den siffra som man offentligen hade gått ut med, var att 20-25 % av de
brott eller händelser, som selekterades för ”Efterlyst” klarades upp. På frågan om det finns en uttalad eller outtalad avsikt, intention eller policy på
redaktionen som syftar till förändring svarar PZ på följande sätt: ”Ja, det gör
det ju faktiskt, förutom den här polisiära uppklaringen av brott, som ju inte
är ett journalistiskt verk utan en polisiär realitet egentligen, så finns faktiskt
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vår policy (...) att alltid sätta brottsoffret i centrum. Det är vår opinionsbildande, journalistiska ambition (att) skapa en förståelse för brottsoffer i
Sverige.”
På frågan om hur PZ värderar sin egen makt att förändra, som mycket
stor, ganska stor, bidragande eller försumbar, svarar PZ på följande sätt:
”Ganska stor (...) Jag har en väldig makt över det här programmet (...) Vi har
ett långt möte varje fredag, där jag och (redaktörens namn) och även (programledarens namn) berättar vad vi tycker om programmet, och hur det har
funkat senaste veckan. Och vad vi ska tänka på och sådär. Och jag är väl den
som leder det här mest och har synpunkter på saker och ting, och ofta gör
kompendier. Det här ska ni läsa igenom, och så vill jag se resultat, och då blir
det ofta resultat också faktiskt.”

PZ utvecklar också mer i detalj vad hans rekommendationer avser: ”Det kan
vara i punktform (...) på vita tavlan också (...) kom nu ihåg att ni måste
nämna veckodag (...) Sådana småsaker som sammantaget blir en stor struktur. Och tänk nu på att inte filma för mycket i den och den vinkeln(...).”
Detta är ett exempel från den kommersiella sidan av TV-produktion, dels
på kollektiv, redaktionell förhandling i form av kontinuerliga utvärderingseller redaktionsmöten (jfr t ex GP, KT), och återigen ett exempel på en trojka
av redaktionsledande eller -influerande funktioner, som är mest tongivande
vad gäller programmets innehåll och form. I det här fallet, producenten, redaktören och programledaren, som nämns, och som tidigare också varit VD
för produktionsbolaget. PZ's beskrivning av hans egen roll påminner nästan
om lärarens som står inför en skolklass. Man kan återigen erinra sig att i
detta kriminalmagasin har antagligen reportrar mycket mindre möjlighet att
välja sina egna programidéer, brott eller händelser, p g a magasinets natur,
och innefattandet av en huvudsaklig och kontinuerligt återkommande intressent, polisen. PZ har dock tidigare beskrivit att det är redaktionen som huvudsakligen står för urvalet av de brott och händelser som återges i programmet. PZ beskriver också redaktionen som lyhörd för hans egna och
redaktörens förslag. Redaktören har ”(...)väldigt mycket med just den här
filmbiten att göra. 'Ni måste ha fler sådana vinklar och närbilder' och sådär,
och det lyssnar dom på. Det syns direkt i produktionen alltså (...).”
PZ utvecklar emellertid sin egen syn på journalisters makt i en mer samhällelig bemärkelse:
”(...) Jag tror ju generellt sett att journalistens makt är överskattad när det gäller specifika fall, medan den är betydligt mycket större på lång sikt. Jag menar att folk har en övertro på att en journalistisk kampanj kan påverka ett
visst brott, en rättegång (...) Men när det gäller på lång sikt att bilda en opinion, t ex ständigt nöta in det faktum att mördare döms till rättspsykiatrisk
vård, för att genast släppas ut efter ett år, sådana saker. Om man tar upp tillräckligt många sådana fall, och man gör det genom hela massmediasfären,
då finns en oerhört opinionsbildande effekt.
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I: Du menar att (...) det här är en 'sanning' som folk har hört så pass många
gånger, så att det blir deras egna uppfattningar?(...)
PZ: Ja, just det. När man alltså rapporterar om dom trender och tendenserna
(...) då blir det till slut så att folk tycker att det är helt otroligt att det får gå
till på detta viset. Och då är politiker och makthavare (...) väldigt lyhörda för
vad tredje statsmakten faktiskt säger. Detta blir ett allmänt medvetande i den
allmänna opinionen i det allmänna samhället.”
PZ tar ett exempel som han vill ge, som är mer konkret:
”(...)Vi såg i valrörelsen att skolfrågan fick en väldigt viktig roll, och det var
helt plötsligt då dom (partier/politiker?) började profilera sig på, för att det
hade talats väldigt mycket om att skolan var i förfall (...) Plötsligt så är det
det parti vars partiledare pratar bäst om skolan och har dom bästa lösningarna, som får flest röster (...) Att den allmänna opinionen då, påverkad av
massmedia, har en faktiskt avgörande maktroll, för att i slutändan (...) så är
det beroende av (...) vilka proportioner partierna sitter representerade i riksdagen (har). Och det är ju faktiskt så massmedia ska fungera. Det är det som
är tanken bakom hela det fria ordet.”

PZ utvecklar alltså en syn på massmedias roll, som påminner en del om tidigare utsagor från andra producenter. Massmedia, som den tredje statsmakten, som bevakar att demokratin fungerar (t ex GM), men PZ tar resonemanget ett steg längre och tycker t o m att även om journalister belyser frågor som tränger in i ett allmänt medvetande, hans egna ord, och folk tar
dessa frågor och ”sanningar” till sig, så är detta ändå inte en odemokratisk
effekt. Och inte heller om massmedia påverkar partiers valprogram, i hans
eget exempel om skolfrågor. Medierna bevakar demokratin per definition av
att ses som ”den tredje statsmakten”. PZ ger också ytterligare exempel från
insidan av televisionen att journalister faktiskt kan uppfatta sin egen och
redaktionens makt som betydande, i synnerhet vad gäller att välja ämnen,
frågor, problem på en dagordning eller agenda (se också KT, OY). PZ säger:
”(...) Journalister är ju flockdjur, så har en (journalist) hittat en bra vinkel,
dvs att det är skamligt att mörda (så följer andra efter)(...).”
Detta är också ett exempel på en moralisk intention, som också tidigare
givits exempel på (t ex GM, OY), men som inte är uppenbar för enskilda
TV-tittare, dvs att en fråga är ”journalistiskt vinklad” så att ett dolt budskap
av moralisk natur, omärkligt för tittaren, förs vidare genom det journalistiska
hantverkets villkor och möjligheter, men också begränsningar. Möjligheten
att välja en journalistisk vinkel har flera producenter i detta material uttryckligen beskrivit (t ex JQ). Flera journalister har också varit inne på begränsningarna, t ex format, visualiseringskrav, svårigheten att skildra processer,
strukturella fenomen (GP) att det ska vara ”bra TV” eller journalistisk etik,
avtal med staten (HR) och redaktionella omständigheter (GP, IS).
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Sammanfattningsvis, PZ är anställd på ett större produktionsbolag, som
producerade, vid intervjutillfället, ett under 1990-talet, och också senare,
kontinuerligt sänt kriminalmagasin, där polisen finns med som intressent,
och där representanter från polisen också deltar i studion. På frågan om PZ
kan beskriva en situation, där program orsakat eller medverkat till förändring, hänvisar han därför till att en viss andel brott eller händelser (kan också
vara t ex försvunna personer), klaras upp efter att de presenterats i programmen, och där tips från allmänheten i telefonväkteriet i studion tas tillvara av
polisens representanter. De siffror man hade presenterat, också i programmen, har varit 20-25 %. På frågan om det finns en intention, en avsikt eller
en policy för program på PZ's redaktion, svarar han att det finns det, och det
är en ”opinionsbildande, journalistisk ambition att skapa en förståelse för
brottsoffer i Sverige.” PZ värderar sin egen makt att förändra som ”ganska
stor” och avser då sin egen arbetsledande roll på redaktionen. Han beskriver
sin egen roll nästan som en lärares, där han skriver kompendier eller punkter
på en vit tavla för reportrar att tänka på eller rätta sig efter. Redaktören och
programledaren är andra funktioner, som har en arbetsledande eller på annat
sätt styrande eller samordnande roll på denna redaktion. Programledaren har
tidigare beskrivits som att han fungerar som ett ”filter” eller ger feedback,
men som inte har med själva produktionen att göra. Redaktören beskrivs
som den person som har stort inflytande i detta magasin på det bildmässiga.
Men man kan inte säga att det är generellt, varken för redaktörens eller programledarens roll, utan beskrivningen gäller detta program. PZ beskriver
alltså också i ett kommersiellt sammanhang av TV-produktion funktionen
hos redaktions- eller utvärderingsmöten, dvs en duo, en trojka eller ett fyrspann av redaktionsledande funktioner, där han själv som producent har en
viktig roll, nästan som en lärare. PZ beskriver också en egen syn på journalisters roll och betydelse som ganska stor i opinionsbildande mening. En
fråga eller ett problem som presenteras genom ”hela massmediasfären” blir
tillslut ”en sanning”, som folk tar till sig. Trots att det kan ses som odemokratiskt att journalister eller redaktioner väljer eller upprepar dessa frågor
eller ämnen förhållandevis godtyckligt, hänvisar PZ till att medier är ”den
tredje statsmakten” i en hänvisning till en demokratiprocess. Medier påverkar, enligt PZ, allmän opinion och makthavare/politiker, men detta är inte av
ondo, utan det är ”tanken bakom hela det fria ordet”. Även om medier gör
frågor till sanningar för en allmänhet, så är medier ändå ”den tredje statsmakten” och väktare av demokratin per definition. PZ ger också exempel på
journalisters makt att välja frågor, problem, ämnen och sätta dem på dagordningen eller förstärka dem (jfr t ex OY), men hänvisar också till att journalister är ”flockdjur”. Om någon hittar ett bra uppslag och en ”vinkel”, så
följer andra efter. Det verkar vara det välbekanta ”drevet” som han beskriver. PZ visar också prov på att man i valet av vinkel också kan ha en moralisk intention (t ex ”skamligt att mörda”). Också andra producenter har visat
prov på denna moraliska dimension i intervjuerna (t ex GM, JQ, OY).
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JOURNALISTIK OCH FÖRÄNDRING SAMMANFATTNING
TV-producenter av samhällsprogram och journalistik intervjuade 1996 och
1999 fick också frågor om de kunde nämna ett program eller reportage som
hade orsakat förändring i något avseende, och om det fanns en policy, ”formell eller informell” på deras redaktion, en intention eller avsikt med programverksamheten, som syftade till förändring. De tillfrågades också om hur
de ville värdera sin egen makt att förändra, som mycket stor, ganska stor,
bidragande eller försumbar. TV-producenter eller motsvarande inom public
service i Stockholm intervjuades våren 1996 med huvudintervjun, och med
uppföljningsintervjun våren 1999 (GM, GO, GP, HR, IS, JQ, MV), och TVproducenter inom regionerna SVT Syd och Nord inom public service och i
kommersiell television med båda intervjuerna våren 1999 (KT, LU, NX, OY
och PZ).
TV-producenterna intervjuade 1996 representerade då fyra redaktioner, en
undersökande programredaktion i Stockholm, två minoritetsspråksredaktioner, dokumentär samt en TV-producent som producerade sina egna singlar eller serier inom dokumentärfilmsgenren oberoende av redaktion (MV).
De TV-producenter som intervjuades våren 1999 representerade undersökande redaktioner inom public service i Malmö (KT) respektive Luleå (LU).
Bland TV-producenter inom kommersiell television representerade en av
dem ett intervjumagasin med små redaktionella resurser på en då relativt
nystartad TV-kanal. NX producerade och programledde programmet självständigt. En av de intervjuade TV-producenterna var ägare till sitt eget produktionsbolag (OY), och den siste var då heltidsanställd som producent för
ett kriminalmagasin på ett produktionsbolag (PZ). Det fanns alltså variationer i graden av beroende av processer av redaktionell förhandling. GM,
GO, GP och HR uppgav alla att de stort sett utförde sina egna programidéer,
dock underkastade redaktionella förhandlingsprocesser. IS, KT och LU hade
mer arbetsledande redaktionella roller, som redaktör, som redaktionsledande
producent respektive redaktionschef eller ”biträdande programansvarig” vid
intervjutillfället 1999. Detta gällde också för OY, i egenskap av ägare till det
egna produktionsbolaget, och PZ, inom kommersiell television. MV var från
intervjutillfället 1996 inte kvar inom public service hösten 2000, då hon intervjuades, utan hade övergått till frilansverksamhet i sitt eget bolag. Hon
hade vid detta intervjutillfälle varit frilans i fyra år.
De TV-producenter som var verksamma inom public service uppgav i
vissa fall att deras arbetsuppgifter förändrats mellan de båda intervjutillfällena eller sedan omorganisationen 1/1 1996. GM hade avancerat till en
redaktionsledande roll, som redaktör för det undersökande magasinet i
Stockholm. Det möjliggjordes av att en ny redaktörstjänst hade inrättats
inom ramen för en samlingstitel för en ny programserie. Man uppgav att det
fanns ett behov av ”journalistisk dokumentär”, som låg emellan undersö702

kande journalistik och dokumentär som denna programtitel också skulle
omfatta, på initiativ av dåvarande chefen för Samhälle. Man ville ha en ”tydligare profil” eller ”vilja” med samhällsprogrammen. GO och GP uppgav
båda att man hade ett större budgetansvar för vissa program när man nu producerade för två programserier (Uppdrag granskning och Dokument inifrån).
Varken HR eller IS uppgav några direkta förändringar i sina arbetsuppgifter
mellan de två intervjutillfällena under sent 1990-tal, men omsättningen av
personal hade varit större på det mångkulturella magasinet än på den finska
redaktionen. Varken HR eller IS besvarade den uppföljande enkäten utskickad 2006/2007. HR meddelade att han inte längre jobbade kvar på SVT
och sände därför tillbaka enkäten blank. JQ uppgav inte förändring av arbetsuppgifter, men hänvisade till ett nyare arbetssätt produktionsmässigt och
tekniskt. Ny digital teknik, när hon arbetade i tvåmansteam, gjorde att grupper av subkategorier som researchers, fotografer, redigerare inte behövdes.
Inom ramen för ett tvåmansteam gjorde man själv dessa uppgifter. KT sade
att han fått ”lite fler ansvarsområden” än tidigare. Och att han övertagit en
del arbetsuppgifter från distriktschefen, när denne blev regionchef för denna
region i Sydsverige. LU uppgav att han nyligen, vid intervjutillfället 1999,
övergått till andra arbetsuppgifter. Från att ha varit redaktionschef och producent för det kontinuerligt under 1990-talet sända undersökande magasinet
från Luleå, hade han nu mer övergripande ansvar för fler projekt eller serier,
och med en funktion som ”biträdande programansvarig” i Luleå. Han sade
sig medvetet ha strävat efter ett större samarbete med Stockholm, och ger
också exempel på att producenter i tider av omorganisation söker och kan
påverka resultatet i egenskap av organisatoriska aktörer inom organisationen.
Reservationen här är förstås att möjligheten lider av begränsningar, och är
beroende av de maktmöjligheter och den självständighet man har till sitt
förfogande. Eller med andra ord den redaktionella positioneringen och den
roll man har där, samt förstås också av en lång rad andra faktorer, från gehör
från den högre ledningen till ekonomi och hur initiativet passar in i organisationens förändringsprocess i övrigt. MV hade övergått till frilansverksamhet året efter första intervjutillfället, och hade då fyra års erfarenhet som
frilans vid intervjutillfälle nummer två under tidig höst 2000. TVproducenter (eller motsvarande) inom kommersiell television intervjuades
alla våren 1999, och hade i varierande utsträckning erfarenhet från Sveriges
Television. OY hade startat sitt eget produktionsbolag 1992, och hade då
under 1980-talet producerat både radio- och TV-program inom ramen för
public service som frilans, bl a en framgångsrik intervjuserie, som också
efterfrågades av kommersiella TV-kanaler. NX hade erfarenhet från olika
befattningar inom Sveriges Television redan på enkanalstiden under 1960talet, och gav också exempel därifrån. PZ hade ingen erfarenhet från public
service-televisionen utan rekryterades från en kvällstidning horisontellt, dvs
från en chefstjänst på en mindre avdelning för kriminaljournalistik till TVproducentrollen inom kriminaljournalistik inom kommersiell TV.
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GM uppgav att sändningstiden skurits ned för det undersökande magasinet i Stockholm, men också att man från redaktionens sida medvetet agerat
strategiskt, eftersom det var uteslutet, enligt honom, att begära större resurser. GM uppgav också att sändningstiden flyttats under de senare åren på
1990-talet jämfört med tidigare, temporärt också till en ganska sen, läs
sämre, sändningstid. Vissa av producenterna inom public service var avvaktande i förhållande till den nyligen förändrade regionindelningen och ifrågasatte att man ”bygger isolat” (T ex hade då SVT Drama blivit en egen enhet/avdelning skild från övriga), eller att det tillkommer en chefsnivå ute i
landet samtidigt som dessa regionalt verksamma producenter eller deras
chefer inte längre kunde vända sig till en centralt programansvarig chef, en
funktion som kanalchefen för TV 2 tidigare haft. Sådana invändningar och
åsikter skall komma att reflekteras också i enkätsvaren i enkäten genomförd
sex-sju år senare (2006/2007), dvs vad gäller fler chefsnivåer (Se nästa kapitel). Andra producenter var positiva, bl a på minoritetsspråksredaktionerna,
där man uppgav bättre information och att man mer var tillhörig ”på jämställd nivå”, än tidigare. Man uppgav att personal hade slutat, bl a i Luleå,
med 13 administrativt fungerande tjänster, men vissa redaktioner var också
oförändrade i antal personer (t ex på den finska redaktionen mellan 1996 och
1999). TV-producenter på de undersökande magasinen i Malmö och Luleå
uppgav inte att omorganisationen påverkat det redaktionella programarbetet
på något nämnvärt sätt på respektive redaktioner. GM beskriver en programredaktions förändring under 1990-talet inom public service, från studiobaserat temaprogram med programledare under programseriens första tid till
reportagemagasin med flera ämnen, under 1990-talets mitt, tillbaka till en
studiolösning med programledare och längre reportage i varje program under
1990-talets slut. Sedan andra intervjutillfället 1999 har förändringar skett,
och programledare har skiftat, men huvudsakligen har de varit journalister.
Man sände de undersökande magasinen i Malmö, Luleå och Stockholm under samma programtitel.
På frågor om exempel på program eller reportage som orsakat eller medverkat till förändring gav GM flera exempel från det undersökande magasinet inom public service i Stockholm. Det gällde i hög grad exempel på förändring för enskilda personer i förhållande till t ex myndigheter, ofta till det
bättre för den enskildes ärende eller problem, som beskrivits i programmet
eller reportaget, men det kunde också hända, i enstaka fall enligt GM, till det
sämre. GM ger också exempel på debatter, som blivit följden av reportage
eller program t ex i riksdagen, i hans fall var exemplet patientförsäkring, dvs
patienters (bristande) rätt till ersättning vid t ex felbehandlingar inom sjukvården. Ett annat exempel, som GM gav, och som är exempel på att institutionella processer satts i rörelse, var en rättegång mot kartellbildning för
körskolor. Enligt GM var program kring detta på den egna redaktionen antagligen starkt bidragande till denna utveckling. Det är emellertid svårt att
påvisa vad som leder till vad. Har en sådan diskussion redan förekommit i,
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till exempel, tidningar och TV-producenten har snappat upp ämnet från annat håll, eller är TV-programmet att betrakta som direkt orsakande? GM
säger emellertid att hans egen, och redaktionens, programverksamhet nog
inte orsakat några större, politiska förändringar. GM nämner också ett fall
med en missbrukande man som avlidit i samband med ett polisingripande
(fallet Osmo Vallo), och att programmen om detta sannolikt lett till nya förundersökningar av fallet inom polis och rättsväsende.
Också GO ger exempel på program som har lett till reaktioner. Vid intervjutillfället 1999 ger hon exempel på två då ganska nyligen sända reportage
(1998). I det första exemplet visade hon exempel på att familjer med funktionshindrade barn inte fick den rätt till hjälp i hemmet, trots domstolsbeslut,
som de hade rätt till, dvs exempel på ”kommunens domstolstrots”. Det blev,
enligt GO, ”ett fruktansvärt liv” både i massmediadebatt och även aktörer
inom omsorgsvärlden agerade och ”läxade upp Kalmar kommun”. Ett annat
exempel var ett reportage som handlade om isolering för utvecklingsstörda i
ett nytt slags boende, trappstegsmodellen. Också här beskriver GO reaktioner i massmedia och att Socialstyrelsen ”granskade handläggningen av detta
ärende i Östersunds kommun”. I båda fallen beskriver GO reaktioner i tidningar och massmedia, och också att myndigheter bestämmer sig för att
vidta åtgärder i förhållande till de instanser som i reportagen visats som att
ha agerat bristande. I det första fallet, om funktionshindrade barn, beskriver
GO att man efter dessa reaktioner har ”tillmötesgått dom här föräldrarna”,
som fick avlastning i hemmet med sina funktionshindrade barn. GO tar
också ett tredje exempel med en grupp bosniska barn med kroatiska pass på
en flyktingförläggning i Sverige, och där familjerna väntade på uppehållstillstånd i Sverige. GO har inte någon konkret bekräftelse på att reportage har
påverkat processen, men tror att programmet, och de reaktioner det ledde till,
kan ha lett till just den här gruppen av familjer fick uppehållstillstånd.
GP, på samma redaktion som de två tidigare i Stockholm, beskriver en serie av reportage under andra hälften av 1990-talet, om legalt vapeninnehav i
Sverige, där det första programmet visades ungefär när en vapenutredning
tillsattes, och det vid intervjutillfället senaste programmet sänts, strax efter
att vapenutredningen hade lämnat sitt betänkande. En avsikt, enligt GP, var
att visa att det var relativt lätt också för personer med kriminellt eller psykiskt belastad bakgrund att inneha vapenlicens. Enligt GP ändrade reportaget/reportagen den allmänna debatten i medier, där tidigare ”vapenföreträdare” dominerat med ett fokus på stulna vapen och kriminellas vapeninnehav
som det enda som var intressant att diskutera. Enligt GP var programmens
inriktning inte på kontrakurs med vapenutredningens slutsatser om att en
skärpning av vapenlagen föreslagits. GP beskriver reportagen som en kompletterande institutionell process. Man ger exempel i reportage och har en
”vinkel” som överensstämmer med vapenutredningens senare lagda förslag.
GP tror emellertid att reportagen hade påverkan på vapenutredningens (fortsatta) arbete.
705

Sammanfattningsvis, TV-producenterna inom public service på samhällsredaktionen i Stockholm beskriver vid intervjutillfället 1999 exempel på
förändring vad gäller enskilda personers, familjers eller gruppers situation,
där problem eller frågor uppmärksammas och där situationen tillmötesgås
eller förbättras för de i programmen medverkande. Tidningsdebatt och politisk debatt i t ex riksdagen har blivit följden, och också aktioner från myndigheter, t ex Socialstyrelsen, eller myndighetspersoner, t ex inom omsorgsvården. En grupp flyktingar som hotades av utvisning fick stanna i Sverige,
och ett program kan ha bidragit genom att reaktioner väcktes, men bekräftelse saknas på att så är fallet. Men man ger också exempel på att institutionella processer inletts eller tagits upp på nytt. T ex en rättegång mot trafikskolor för kartellbildning, eller nya förundersökningar av ett dödsfall i samband med ett polisingripande. En serie om rätten att inneha vapen löpte
okontinuerligt men parallellt med vapenutredningens arbete, och slutsatserna
och seriens ”vinkel” var inte på kontrakurs med vapenutredningens slutsatser
eller förslag. Några större politiska förändringar har däremot inte programverksamheten vid redaktionen medfört, och man tillstår ibland att det är svårt
att med enstaka program eller serier orsaka den sortens förändring.
HR var kvar på en minoritetsspråksredaktion inom public service i Stockholm vid andra intervjutillfället våren 1999, men inte vid enkäten 2006/
2007. Han var vid andra intervjun kvar i samma funktion som tidigare. På
denna redaktion hade mobiliteten varit hög sedan det första intervjutillfället.
Fyra personer hade slutat, men två hade också nyanställts på denna redaktion
med sex-sju reportrar. När det gällde frågan om förslag på reportage eller
program som orsakat eller bidragit till förändring nämner HR två reportage
som beskriver medverkandes alternativa utbildningsvägar. Eller yrkeskarriärer som varit eller ansetts svåra eller stängda för invandrare. En jugoslavisk
pojke från Fittja, som hade kommit in på en prestigefylld skådespelarutbildning i New York, men inte antagits på någon sorts motsvarighet i Sverige.
Det andra exemplet var en makedonisk kvinna som blev den första invandrade kvinnan att prästvigas i Svenska Kyrkan. Det förstnämnda reportaget
förevisades av en inhyrd dramaturg internt som ett föredöme vad gällde
kombinationen av innehåll och form. Det andra exemplet väckte reaktioner
från invandrare, som inte trodde att en sådan teologisk väg var möjlig för
invandrare i Svenska Kyrkan, och ville veta mer. Svenska Kyrkan gav dessutom positiv respons på reportaget. Ett representativitetstänkande fanns i
båda reportagen, som det också finns fler exempel på i detta material.
Också IS, på en annan minoritetsspråksredaktion inom public service i
Stockholm, var kvar i samma funktion vid andra intervjutillfället 1999, men
som redaktör. Denna redaktion var i princip oförändrad i antal medarbetare,
och man producerade också nyheter. När det gäller frågan om ett reportage
som orsakat eller bidragit till förändring ger IS ett exempel från tidigt 1990tal, och nämner den egna redaktionens bevakning av skola, äldrevård, tvåspråkighet och minoritetsställning, som ett ”specialområde” för bevakning
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som är unikt för redaktionen i Sverige, enligt IS. Reportaget skildrade behovet av tvåspråkighet i vården av äldre invandrare, som var i motsatsställning
till ett integrationstänkande, att alla patienter ska behandlas lika. Socialchefen i denna kommun hade visat programmet i utbildningssyfte och det kunde
få folk att ”förstå vad det handlade om”. IS beskriver också att man har kontakt med signifikanta myndigheter och mer eller mindre fungerade som en
”lobbyist bland andra lobbyister” i frågor som gäller den egna målgruppen.
De exempel IS tar är frågor som gäller nedläggningshotade vårdhem eller
tvåspråkiga barnpsykiatriska enheter. Det finns, enligt IS, exempel på att
man ändrat sina beslut efter sådan verksamhet, dvs i egenskap av ”lobbyist”.
JQ arbetade som dokumentärfilmsproducent inom public service i Stockholm, och var också kvar i samma funktion som vid intervjun tre år tidigare,
men arbetade annorlunda med hjälp av en då nyare digital teknik. JQ arbetade i tvåmansteam, där processer av research, filmning, ljudupptagning och
redigering sköttes helt inom ramen för detta team. JQ exemplifierar med en
produktion som omfattade två filmer om skolan i ett mångkulturellt gymnasium i en Stockholmsförort på frågan om ett program som orsakat eller bidragit till förändring. Filmerna skildrade en kaotisk undervisningssituation.
JQ beskriver en påverkan på gymnasiet ifråga, och att en medverkande
klasslärare slutade, och också negativa reaktioner från medverkande skolelevers anhöriga. JQ själv fick däremot mycket uppskattning, och deltog i debatter, som bl a Rädda Barnen anordnat. Produktionsteamet hade däremot
inte som syfte att orsaka de negativa konsekvenserna för de i filmen medverkande och skolmiljön (där skolan ju fick en ”negativ PR”). JQ ger exempel på andra produktioner som hon menar ”fått folk att förlora en del av sina
fördomar”, bl a flera dokumentärer om livstidsdömda fångar, både kvinnor
och män. JQ medger att hon alltid har ett budskap som hon vill förmedla i
varje film hon gör, och om detta inte vore möjligt sade hon att hon skulle ha
valt ett annat yrke.
KT, på den undersökande redaktionen inom public service i Malmö, hade
en mer redaktionsledande roll än producenterna inom journalistik och samhällsprogram i Stockholm och medgav att han fått ”lite större, och fler ansvarsområden” i efterdyningarna av omorganisationen 1996. Redaktionens
arbete har dock, enligt KT, bedrivits oförändrat av organisationsförändringen. I likhet med fler av TV-producenterna i regioner ute i landet inom
SVT, anser KT att det fanns en otydlighet vem som var högste programansvarige, när kanalchefen för TV 2 avskaffades, vilket ledde till mer komplicerade eller svårtillgängliga beslut. På frågan om KT kan nämna en situation
där reportage från hans redaktion har medverkat till eller bidragit till förändring, nämner KT en produktion som handlade om tveksamheter kring det
juridisk-ekonomiska ”god man”-systemet, dvs att en ”god man” tillsätts för
att sköta ekonomiska eller juridiska frågor åt en person som av olika skäl
inte bedöms klara det själv. Programmet orsakade, enligt KT, ”rejäla diskussioner” och att man gått igenom reportaget på kommunstyrelsesamman707

träden, eftersom kommunerna var huvudmän i denna fråga. Ett annat exempel som KT ger är ett reportage om den då nya minerallagens konsekvenser
för markägare, när statligt ägande av mineraler medför att denna rätt såldes
ut till olika företag. Enligt KT medverkade man med programmet tillsammans med lokal pressopinion att ett företag drog sig ur exploatering i ett
område i södra Sverige. Ett tredje exempel KT ger är reportage om användningen av ett visst slags antibiotikum i svensk kycklinguppfödning. Dåvarande jordbruksministern förnekade användning av detta antibiotikum i en
morgonnyhetssändning efter programmet, men 1998 kom ett pressmeddelande där ett departement med en ny jordbruksminister meddelade att man
ämnade förbjuda den här typen av antibiotikum i uppfödningen av kyckling.
Enligt KT fanns det anledning att tro att det var reportaget, som gjorde att
man ”fick upp ögonen i departementet” för denna fråga.
KT nämner ytterligare ett exempel, denna gång på icke förutsedda konsekvenser av eller reaktioner på reportage, som liknar dem i JQ' s skolexempel. Ett ifrågasättande av relativt höga siffror som personer inom den
svenska vetenskapen lanserat vad gäller förekomsten av barn med neuropsykiatriska störningar (t ex DAMP, ADHD m fl), ledde till negativa reaktioner
hos föräldrar till diagnosticerade barn. Man uppfattade reportaget som ett
avfärdande av detta som ett problem, vilket enligt KT var ”förvånande”. Det
kom, enligt honom, brev och telefonsamtal, som tydde på att detta var en
spridd uppfattning bland berörda. KT nämner alltså exempel på förändring
eller bidragande påverkan på flera olika nivåer, på lagstiftning, på kommunalstyrelsenivå, och på enskilda företags agerande i ett visst avseende.
LU sade sig själv ha varit delaktig i att förändra sina arbetsuppgifter det
senaste året före intervjutillfället 1999. Han hade tidigare varit knuten till ett
kontinuerligt, undersökande magasin i Luleå vid Sveriges Television som
redaktionsledande producent och redaktionschef. Han sade sig fungera mer
som ”biträdande programansvarig” då, 1999, än tidigare, och hade ett mer
övergripande producentansvar för flera serier eller produktioner. LU uppgav
att han vid omorganisationen 1996 fick titeln projektledare och tilldelades ett
större budgetansvar, men uppgav, i likhet med KT, att denna omorganisation
inte medförde några större förändringar i redaktionens arbete, där 8 personer
arbetade enbart med detta program.
LU tar ett exempel från 1998 sänt från Luleå-redaktionen som svar på
frågan om han kunde nämna eller beskriva en situation där hans, eller avdelningens, reportage hade orsakat eller medverkat till förändring. Två program
handlade om lobotomi i Sverige, och man fick genom research fram andra
siffror på hur många som genomgått lobotomi. Det var fler än vad Socialstyrelsen uppgett, alltså ett exempel på att framtagna fakta går i riktning mot
en alternativ, institutionell process. Detta ledde till riksdagsdebatt, och ”en
översyn av dom frågorna, för att Socialstyrelsen hade uppgett fel siffror, helt
enkelt”. LU ger också ett exempel på flera program som handlat om grymma
djurtransporter till slakterier i Europa. Dessa program hade, enligt LU, an708

vänts i uppvaktningar, opinionsmöten och namninsamlingar som dåvarande
jordbruksministern Margareta Winberg hade med sig i EU-sammanhang till
Brüssel. Man gjorde också ett program om Astrid Lindgren som opinionsbildare i miljö- och naturfrågor, på hennes begäran, och som såldes till andra
länder. LU nämner alltså, i likhet med KT, exempel på förändring i flera
olika sammanhang som reportage eller program kring olika ämnen bidragit
till, opinionsbildningar, namninsamlingar, riksdagsdebatt och ”översyn” av
frågor som Socialstyrelser hanterat eller värderat. I likhet med KT nämner
LU exempel på program som fått ministrar att agera i en viss riktning, i båda
fallen händelsevis jordbruksministern och -departementet.
MV intervjuades 1996 i egenskap av producent vid Sveriges Television
av företrädesvis egna program och dokumentärer. Vid uppföljningsintervjun
under tidig höst 2000 hade hon varit frilans i drygt fyra år. MV nämnde inte
omorganisationen som av någon betydelse för sitt beslut att övergå till frilansverksamhet. MV hade under denna tid producerat några egna dokumentärer, samt haft längre programledaruppdrag i morgonnyhetssändningen i en
kommersiell kanal. MV hade också varit verksam som skrivande journalist,
samt haft ett längre undervisningsförordnande utanför televisionen. MV
hänvisar till sin erfarenhet av olika slags journalistik, olika subgenrer, på
frågan om hon kan nämna eller beskriva en situation där hon tror att hennes
program har orsakat eller medverkat till förändring. MV ger olika exempel
från de olika subgenrer, som hon varit verksam inom. Vad gäller dokumentärer, många med ett fokus på kvinnor under 1990-talets mitt, hänvisar hon till
”attitydförändringar”, ”insikter”, ”aha-upplevelser”, och att ge kvinnor ”kurage”. Från sin tid som undersökande journalistik under monopoltiden på 70talet fanns ett exempel som ledde till en förändring av skatteregler. Hon arbetade då med reportage med fokus på ekonomisk brottslighet och skattebrott, och ger som exempel ett avslöjande av en skattefifflare, ”Mister X”,
och också ett reportage som indirekt kan ha lett till att Ingmar Bergman bosatte sig utomlands eftersom han kände sig ansatt av de svenska skattemyndigheternas granskning av hans skatteaffärer. Det blev, enligt MV, mycket
diskussion om att Arbetsgivareföreningen byggt en rekreationsanläggning på
Kanarieöarna, men som sedan bara frekventerades av höga chefer och deras
personal, vilket ledde till att SAF blev ställda inför dåvarande Skatteverket,
enligt MV. Hon reflekterar över att attityden till skattefrågor har förändrats
sedan dess, och att en ny kategori av ekonomijournalister snarare är ”en sorts
små verkställande direktörer, som kan allt om börsen”. MV ger också ett
tidigare nämnt exempel på ett program som orsakat eller medverkat till förändring. En svår bussolycka inträffade i Norge 1988, och hon gav tillsammans med en präst ut en bok, som hösten 2000 sålts i över 30000 exemplar,
och som användes i undervisning av räddningspersonal, sjuksköterskor,
präster, poliser m fl. Detta program ledde, enligt MV, till en ökad medvetenhet om att krisgrupper behövdes vid kriser, olyckor eller katastrofer.
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NX, också frilans, men med sitt eget fleråriga intervjuprogram knutet till
en 1997 startad satellitkanal, uttrycker ifrågasättanden om vad som är journalisters skapande eller efterföljande av samhällstendenser, men ger ändå
ett distinkt exempel från televisionens enkanalstid under 1960-talets monopol-TV. I mitten av 60-talet hade han tillsammans med kolleger i radio och
TV lanserat den s k ”skjutjärnsjournalistiken”, med dåvarande radio- och
TV-chefens stöd. Enligt NX har man i statsvetenskaplig litteratur lanserat
idén att ett särskilt TV-program med statsminister Tage Erlander om bostadsfrågan 1966 hade betydelse för byggandet av betongförorter i det s k
”miljonprogrammet”. Erlander kunde inte svara på frågor ställda enligt
denna intervjumetod, som då var ny, men idag är självklar, vilket ledde till
opinion. NX hänvisar också till att Sveriges Radios reportrar för första
gången fick göra intervjuer under en valkampanj, och att det tidigare bara
varit partirepresentanter som ställde frågor eller intervjuade. I hans situation, vid tiden för intervjun, som programledare och producent för ett intervjumagasin på en liten kanal, så fanns möjligheten att påverka samhällsdebatten genom val av medverkande och ”vinklar” i programmet. NX medger
att han och även andra kan förmedla dolda politiska hållningar genom val av
frågor, vinklar, exempel och val av intervjupersoner, och själv har han t ex
”medvetet arbetat med att hela tiden göra tillväxtaspekten mer present” genom att ställa frågor om Sveriges utveckling relativt till andra OECD-länder
vad gäller ett antal parametrar i en statistisk figur som han presenterat för
intervjupersoner. LO:s ordförande kände inte till statistiken, vilket ledde till
kommentarer på DN:s ledarsida. NX medger att prioritering av tillväxtresonemang ”naturligtvis på sätt och vis är ett politiskt ställningstagande” och att
man ”påverkat en viss opinion” om ledarskribenter på en av Sveriges största
dagstidningar kommenterar detta, och läses av andra. NX beskriver en uppfattning om den lilla kanalen, att visserligen är publiken relativt liten, men
att programmen ses av en ”selekterad publik”, som består av personer i
högre inkomstskikt och med chefspersoner, arbetsledare, opinionsbildare etc
bland tittare, som i sin tur kan agera eller påverka andra.
OY, producent och ägare av sitt eget produktionsbolag sedan 1992, tar ett
exempel från en framgångsrik intervjuserie kring decennieskiftet 1989/90,
som ett exempel på förändring, som ett av hans program orsakat eller bidragit till. Intervjupersonen var impopulär efter en ”affär” under 1980-talets
slut, som ledde till en justitieministers avgång. När denna person öppet berättade om sin sjukdom ändrades attityderna och opinionen till intervjupersonens fördel, enligt OY. OY tar ytterligare ett exempel på ett vid intervjutillfället nyligen sänt program ur en serie av debattprogram om skattefördelning mellan rika och fattigare kommuner och beskriver starka reaktioner,
som resulterade i telefonsamtal och pressdebatt. I likhet med t ex KT, LU,
MV och NX hänvisar OY till förändring av attityder och/eller mobilisering
eller förstärkning av en opinion.
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PZ var anställd, redaktionsledande, producent på ett större produktionsbolag, för ett kriminalmagasin med utländsk förlaga (Crimewatch). Produktionsbolaget var kopplat till en satellitkanal inom en större koncern. Brott
och andra händelser rekonstruerades eller anmäldes i programmet, och allmänheten fick ringa in tips, som mottogs av poliser i studion. Polisen var
således intressent och samarbetspartner, men PZ betonade att redaktionen
valde de brott som skulle återges. PZ hänvisade, på frågan om han kunde
nämna en situation, där program orsakat eller bidragit till förändring, att man
klarar upp grova brott som man tar upp i programmet. Den siffra som
nämnts, dvs ”uppklaringsprocenten”,i programmet eller på andra håll var 2025 %, dvs ett konkret resultat.
Sammanfattningsvis, de exempel på förändring som producenterna nämner på reportage, program eller serier, som orsakat eller bidragit till förändring, är ofta av betydelse för enskilda personer, vars öden beskrivs i reportage eller program. Det kan handla om ärenden i förhållande till myndighetsbeslut, t ex i social- eller kommunalpolitiska frågor. Flera av TVproducenterna nämner också exempel på skapade eller förstärkta opinioner,
som kan ha haft betydelse för t ex ändring av lagstiftning, rättegångs- eller
undersökningsprocesser, debatt i riksdagen eller i massmedia. Flera exempel
finns också på påverkan på nationell, social- eller kommunalpolitisk nivå, att
program används för namninsamlingar i ett speciellt ärende eller på socialeller kommunalpolitiska styrelsesammanträden. En del program sprids också
som en del av undervisning. Det finns däremot få exempel på större politiska
förändringar eller fundamentala förändringar av t ex lagstiftning, och dessutom är sådana följder svårbedömda. Är journalister skapare eller efterföljare av samhällstendenser, eller bådadera? Det finns exempel på producenter
som agerar som lobbyister i vissa frågor, tillsammans med andra lobbyister,
men om det är journalisten eller de andra aktörerna eller total opinion som
till exempel ändrar ett beslut är också svårt att bedöma, än mindre att bevisa.
Producenterna fick också frågor som handlade om det fanns någon avdelningspolicy, skriven eller oskriven, formell eller informell, eller avsikt med
program eller reportage, som syftade till förändring. De tillfrågades också
om möjligheten i sin helhet på redaktionen att förändra, samt om hur de ville
värdera sin egen makt att förändra med sin programverksamhet, som mycket
stor, ganska stor, bidragande eller försumbar. På avdelningen Samhälle på
Sveriges Television fanns en redaktör och två producenter/reportrar bland de
intervjuade, där redaktören arbetade på det undersökande magasinet och
producenterna/reportrarna dels åt detta och dels åt ett annat program på avdelningen Samhälle.
Redaktören GM ger exempel på att beslut för enskilda kan ändras redan
innan man bestämt att göra ett program med kontakter i form av ett eller
flera telefonsamtal, och hänvisar till att sådana konsekvenser i relationen
mellan enskilda och myndigheter händer ganska ofta (dvs på hans redaktion
eller för hans del). GM ger också exempel på att program från redaktionen
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kan ha bidragit till nya förundersökningar, och att åtal inletts, men hänvisar
också till att större politiska förändringar och t ex lagändringar kan vara
svåra att få till stånd med TV-reportage. GM bekräftar att man syftar till
förändring på hans redaktion, och att peka på orättvisor och ”sprickor” i
demokratiprocessen. Det finns en ”uttalad ambition” att programmet ska ha
betydelse för samhällsdebatten, och man gör också uppföljningar kring vad
reportage eller program har medfört eller lett till. GM ser sin egen makt att
förändra som ”mycket stor” vad gäller enskildheter, men hävdar att den inte
är det på ett samhälleligt plan och i större sammanhang. Ett framgångsrikt
program skall, enligt honom, vara en kombination av höga tittarsiffror, genomslag, dvs uppmärksamhet och verkan eller vad det leder till, och också
föremål för debatt i massmedia och bland folk ”på gatan”, som också ska ha
nytta av att se programmen. Också samhället ska ”använda sådana kunskaper” som redaktionen presenterar för att åstadkomma förändring.
GO, på samma avdelning inom Sveriges Television i Stockholm, bekräftar att möjligheten att förändra finns, men tillägger också att det också är en
strävan, när det gäller missförhållanden. Det exempel hon ger är att en
kommun trotsar en dom om rättigheter till eller för en enskild grupp. GO
medger däremot inte direkt att det finns en uttalad eller outtalad avsikt eller
policy på avdelningen som syftar till förändring, däremot att belysa ”saker
som är fel”. En opinion kan därmed leda till förändring, men att öppet tillstå
att man syftar till förändring är, enligt GO, inget man medger. GO anser sin
egen makt att förändra som bidragande, men att förändra världen eller större
sammanhang är en uppfattning som hon inledningsvis i karriären trodde var
möjlig, men som hon inte längre har.
Också GP medger att han i början av karriären haft en ambition att förändra med sin journalistiska verksamhet, men tror vid intervjun att om ett
ämne redan finns på dagordningen så kan man ”tillföra fakta, som gör att
förloppet påverkas”. Att direkt ”avhjälpa” missförhållanden genom att tillföra korrekta fakta är däremot, enligt GP, ovanligt. På frågan om det finns en
uttalad eller outtalad ambition eller intention på avdelningen som syftar till
förändring, svarar GP att det finns ”ett antal informella samförstånd på redaktionen”, om hur man arbetar, dvs att underbygga påståenden m m. GP
hänvisar till reportrars egna initiativ och att det därför har varit svårt att genomföra idéer till reportage som man gemensamt bestämt att hårdsatsa på,
t ex program om arbetslöshet. GP hänvisar också till en utveckling av hårdare krav och utvärderingar inom avdelningens ram, och att en samsyn etablerats vad gäller t ex kvalitetskrav, där redaktionsledande funktioner varit
drivande. På frågan om hur GP värderar sin makt att förändra, som mycket
stor, ganska stor, bidragande eller försumbar, så hänvisar GP till att den på
en samhällelig nivå är försumbar, men inte helt. Till skillnad från andra yrken har GP ”en kanal ut” för det han finner eller drar slutsatser om genom
sin programverksamhet. På samhällsutvecklingen i stort däremot är GP's
bidrag mycket begränsat, enligt honom.
712

HR var reporter och producent på en minoritetsspråksredaktion inom public service i Stockholm, vilket han också var tre år tidigare vid första intervjutillfället. På frågan om vilken möjlighet det finns i sin helhet att förändra
på denna redaktion svarar HR att det finns möjligheter om man själv har
idéer. HR förnekar emellertid att det skulle finnas en uttalad eller outtalad
avsikt med reportage på avdelningen som syftar till förändring. Detta är
alltså en redaktion som inte hade ett undersökande journalistiskt uppdrag. På
frågan om det fanns en skriven eller oskriven policy, som syftade till förändring, svarade HR att det fanns en policy, en grundbeskrivning, men som inte
var kravbunden. I övrigt är policyn, enligt HR, att ”uppnå minst 5 % av tittare”, och att ”bli vassare” och mer ”aktuella”. Dessa mål hade man, enligt
honom, uppnått. Vad gäller den egna makten att förändra, som mycket eller
ganska stor, bidragande eller försumbar, så är HR's svar att han ser sig som
en del av en redaktion, utan att ha haft så stora behov att själv förändra, men
att han inte trodde att han skulle bli förhindrad om han hade ”några visioner
och idéer”. I övrigt hänvisar HR till att det nog är chefer som skriver policy.
IS beskriver en situation, också på en minoritetsspråksredaktion inom
SVT i Stockholm, med en ganska medveten hållning att bearbeta myndigheter i frågor som gäller den målgrupp som man huvudsakligen har som
tittare till dessa program. Det kan gälla nedläggningshotade vårdinrättningar,
där man tillsammans med andra ”lobbyister” ställer frågor till ansvariga genom t ex telefonsamtal. IS beskriver redaktionen som bevakande vissa specialområden, som inte återges i svenska nyheter. Men på frågan om det finns
en uttalad eller outtalad avsikt på avdelningen som syftar till förändring svarar IS ”nej”, och hänvisar till krav på opartiskhet och kritisk granskning,
samt att man har samma kriterier som andra redaktioner. IS värderar sin egen
makt att förändra som bidragande.
JQ är producent på dokumentärfilmredaktionen inom public service och
svarar ”nej” på frågan om det finns någon uttalad eller outtalad avsikt med
program på avdelningen som syftar till förändring. Som tidigare nämnts har
emellertid JQ explicit uppgivit att hon har ett budskap med varje film som
hon gör, eller kanske t o m ”en mission”. En gemensam sådan avsikt för
avdelningen däremot, tycker JQ, att man ”diskuterar för dåligt”. JQ värderar
sin egen makt att förändra som ”stor, därför att TV har sådan genomslagskraft, inte att förändra, men att få människor att ta till sig ett budskap, eftersom folk tror att allt dom hör och ser i TV är sant”. JQ anser således att
möjligheten att påverka är stor, men är däremot mera vag när det handlar om
möjligheten att förändra, dvs hon svarade egentligen på en annan fråga.
KT, vid det undersökande magasinet inom public service i Malmö, bekräftar att det finns en uttalad avsikt, intention eller policy med program på
hans redaktion som syftar till förändring. ”Ja, jag skulle vilja hävda att allt vi
gör syftar till förändring (...)”. KT hänvisar till att man är ett granskande
samhällsprogram, som påtalar fel och brister i olika samhällssystem och med
syfte att förändra, där man finner brister. Svaret liknar GM's på det undersö713

kande, genrelika magasinet i Stockholm. På frågan om hur KT värderar sin
egen makt att förändra svarar han att den är stor ”på ett ibland nästan
skrämmande sätt”, och att det han gör ”kan få oerhörda konsekvenser”. KT
beskriver sedan ett program där den ifrågasättande vinkel man valt tolkades
negativt av anhöriga till medverkande representerande en grupp (exemplet
”Bokstavsbarn”, dvs barn med neuropsykiatriska diagnoser av typen ADHD,
DAMP etc).
LU var under hela 1990-talet verksam som producent (och redaktionschef) vid ett undersökande magasin inom public service i Luleå. LU bekräftar att man har en policy med nio punkter, som dock inte är offentlig, och att
man har en uttalad avsikt eller mål med redaktionens program. Denna följer
man upp två gånger om året för att se om man ”lever upp till” denna, och att
utvärdera om arbetssätt eller policy behöver förändras. Ambitionen är att ge
människor kunskap om det samhälle man lever i, enligt LU, och också ”peka
på lite alternativ och riktningar om varför saker är på ett visst sätt.” Man vill
t o m ge kunskap att förändra tittares tillvaro eller livsbetingelser, och dessa
kan i sin tur använda kunskaperna till att själva agera, enligt honom. LU
anser emellertid sin egen makt att förändra samhället som försumbar. Men
program från redaktionen kan påverka människor, som lär sig något nytt, och
kanske ”i sin tur” kan förändra världen. LU's svar på frågorna om förändring
är alltså att man har både ett klart förändringsinriktat syfte och mobiliserande
ambitioner.
MV är den nionde bland TV-producenter av samhällsprogram och journalistik, och intervjuades både våren 1996 och tidigt på hösten år 2000. Hon
hade vid det senare tillfället varit verksam som frilans i fyra år i sitt självbetitlade produktionsbolag, och hänvisar till att bolaget i stort sett består av
henne själv. På frågan om hon i sin egen verksamhet har någon policy eller
avsikt, som syftar till förändring, svarar hon att hon inte knyter an till bolaget
utan till sin egen syn på journalistik, och att den viktigaste lärdomen är att
”ta kommando över uppdraget” för att inte hamna i händerna på en redaktionsledning som kan få journalister att utföra idéer som inte är självvalda.
Vad gäller skattningen av den egna makten att förändra svarar MV att den är
”ganska stor”, och hänvisar till en plattform som hon har skaffat sig som ”en
allmänhetens ombudsman”, och att förvalta den på bästa sätt ”så att jag kan
uppnå förändringar”. MV hänvisar till att hon får ”många brev och propåer”
om missförhållanden, men att det inte går att göra program av alla dessa.
MV tillhör inte en redaktion och kan således inte vidarebefordra dessa brev
till kolleger eller medarbetare.
NX, också frilans, men med ett stående intervjuprogram på en digital satellitkanal med ekonomisk profil startad 1997, tillhör inte heller en redaktion. Han programleder och producerar sitt intervjuprogram självständigt
med en deltidsanställd researcher till hjälp. När NX får frågan om vilken
möjlighet det i sin helhet finns på hans kanal att förändra, hänvisar han till en
viss möjlighet att påverka samhällsdebatten genom selektion, val av med714

verkande, vinklar och i ett explicit fall en statistisk tillväxtkurva som presenteras för medverkande (OECD-statistik). NX medger att t ex detta är ett dolt
politiskt ställningstagande, tillväxt istället för fördelningspolitik. Han hänvisar till att LO:s ordförande inte kände till kurvan, vilket ledde till kommentarer på DN:s ledarsida. Men på frågan om det finns någon policy, avsikt eller
intention på avdelningen, som syftar till förändring, hänvisar NX till målsättningen att sträva efter opartiskhet i samma tradition som han gjorde på
Sveriges Radio. NX värderar sin egen makt att förändra som ”bidragande”.
En enstaka journalist på en liten TV-kanal har inget större inflytande, menar
han, men NX tror att det faktum att tidningar och politisk debatt tar upp tillväxtaspekten kan ha samband med hans egen presentation av OECDstatistiken i sitt program.
OY var ägare av och producent på sitt eget produktionsbolag sedan 1992,
och vid intervjutillfället sent 1990-tal huvudsakligen inriktad på samhällsprogram, debatt- och intervjuprogram med inslag av underhållning, och en
del dokumentärer. Också OY får frågan om vilken möjlighet i sin helhet som
det fanns på produktionsbolaget att förändra med programverksamheten. OY
hänvisar till att möjligheten att påverka kanalernas tablåläggning är mycket
liten, och att det är kanalerna som väljer programledare. Dvs kanalernas
makt i egenskap av kunder gör att viss frihet i produktionsprocessen begränsas. På frågan om det finns någon uttalad eller outtalad intention eller policy
på bolaget som syftar till förändring så ger OY svaret att ”det är att belysa
olika fenomen, problem, tidstecken”, att ”engagera människor”, att ”ingjuta
mod” och också att ”lära sig någonting”, dvs svar som liknar svar inom public service (t ex LU), men man kan understryka att OY's bolag inte ägnat sig
åt undersökande journalistik. OY värderar sin egen makt att förändra som
”mycket stor i jämförelse med de flesta människor”, och hänvisar till att han
kan nå en publik på fem hundra tusen med sina program. OY hänvisar också
till makten att selektera, dvs att välja vilka ämnen som ska tas upp i program.
OY instämmer i att journalister är makthavare och genom att TV har en sådan genomslagskraft, så kan man ses som en stor makthavare i detta avseende om man har OY's positionering (min term). Detta gäller framförallt
möjligheten att sålla material, välja innehåll och frågor i program och programserier. OY tror emellertid inte att han skulle haft mindre sådana möjligheter om han haft motsvarande positionering inom public service, där han
var frilans under stora delar av 1980-talet och tidigt 1990-tal.
PZ är anställd på ett större produktionsbolag och är arbetsledande producent för ett kontinuerligt under hela 1990-talet och 2000-talet sänt kriminalmagasin, där brott eller andra händelser rekonstrueras, och där tips från allmänheten mottages per telefon (eller på annat sätt) av poliser direkt i studion. På frågan om det finns någon uttalad eller outtalad avsikt, intention
eller policy på redaktionen som syftar till förändring svarar PZ med, att man
faktiskt kan lösa brott med programmets hjälp, och man har också en ”opinionsbildande, journalistisk ambition” att alltid sätta brottsoffret i centrum.
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Det är dock ofta grova brott som är tacksamma dramaturgiskt att skildra,
som våldsbrott, som återges, men även ligaverksamhet har gestaltats i program. På frågan om hur PZ värderar sin egen makt att förändra, svarar PZ att
den makten är ”ganska stor” och avser då programmet, och han beskriver sin
egen roll som producent, tillsammans med redaktören, nästan som en lärare i
förhållande till reportrar och annan personal. I ett större sammanhang, och på
ett samhälleligt plan, menar PZ däremot att han inte tror att enstaka kampanjer kan ha effekt på en företeelse, men att medias upprepning av ett ämne
kan påverka människors föreställningar i denna riktning. PZ menar också att
media kan ha påverkat de politiska partiernas val av frågeställningar i valkampanjer, men ser inget fel i att media skulle ha en sådan makt. Det är
”tanken bakom hela det fria ordet” att media har denna makt, enligt honom. I
likhet med flera andra i detta material handlar det alltså om att beskriva media som ”den tredje statsmakten” med maktbefogenheter i symbolisk form,
men i samband med detta också att hänvisa till att det är så media ”ska” eller
”bör” fungera.
Sammanfattningsvis, TV-producenter i detta material ser sin egen makt
att förändra som stor i det nära, mediaproducerande arbetet. Man hjälper till
att sätta ämnen på dagordningen, pekar på orättvisor, och kan t o m medverka till att institutionella processer initieras eller ifrågasättes. Man anser
sig ibland ha en upplysande roll, där man vill bidra med kunskap. I vissa fall
talar man t o m om mobilisering, eller ger exempel på sådan. För enskilda
personer kan inte sällan en medverkande med ett problem få sitt problem
ändrat i gynnsam riktning i förhållande till myndigheter. Men man anser
generellt sett inte att man har makt på ett högre samhälleligt plan, eller att
man kan bidra till större samhällsförändringar.
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KAPITEL 16. TV-PRODUCENTER
2006/2007

De intervjuade TV-producenterna följdes också upp i en enkätstudie utsänd
(första gången) våren 2006, med två likalydande påminnelseenkäter, som
skickades vid två tillfällen under 2007 inom drama och journalistik. Totalt
besvarade 16 av producenterna enkäterna, med fördelningen 8 inom respektive genre. Bortfallet blev alltså 33 %. I studien ställdes frågor som; Vad gör
du idag, vilken befattning har du och vilka arbetsuppgifter? Frågorna handlade också om huruvida arbetsuppgifterna skilde sig från arbetsuppgifter
man haft vid (senaste) intervjutillfället 1999, samt om man arbetade kvar
inom samma genre eller inte.
Nästa block av frågor gällde organisationen, under följdfrågan Allmänt,
och De egna arbetsvillkoren. De första frågorna gällde vilken/vilka förändringar som skett sedan 1999, då senaste intervjun genomfördes, som kunde
anses som viktigast (av TV-producenten själv) i organisationen (”i organisationen/hos arbetsgivaren/vid ditt företag”). Nästa fråga var likalydande, men
gällde istället betydelsen för producentens egna arbetsvillkor i den dagliga
verksamheten. Kommande frågor var samma fråga, om förändring sedan
1999, men avsåg teknik och tekniska resurser, också den frågan uppdelad i
betydelsen inom organisationen, och för de egna arbetsvillkoren i den dagliga verksamheten.
Kommande frågor var likalydande, men gällde förändring sedan 1999, delat i Allmänt, och med betydelse för TV-producentens dagliga arbete, men
gällde ekonomi och ekonomiska resurser. Nästa frågor var ställda på samma
sätt, i två frågor, dels Allmänt, dels med betydelse för TV-producentens dagliga arbete, men gällde ledningsnivåer, och förändring sedan 1999. Slutligen
fanns en öppen fråga, där TV-producenterna kunde skriva till något övrigt,
som man ville tillägga, kommentera eller förtydliga. Eftersom det här är en
uppföljande enkätstudie kommer inte producenternas namn eller beteckning
från tidigare kapitel att nämnas, däremot den genre och det sammanhang de
arbetar inom, drama, journalistik, public service i Stockholm eller regionalt,
eller på kommersiell kanal eller i produktionsbolag.
Av de 24 TV-producenter som fick enkäten svarade 17. I en enkät meddelade en TV-producent att han inte längre arbetade kvar på SVT, och enkäten
var inte besvarad. 8 besvarade enkäten bland dramaproducenterna, med det
största bortfallet bland dramaproducenter på SVT i Stockholm, men inte
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enbart där. Bland de som inte svarat är flera kvar i branschen, men har inte
kunnat nås eller har helt enkelt inte velat besvara enkäten. En kommersiell
TV-producent med manusförfattande som huvudsaklig syssla 1999 besvarade inte heller enkäten. Bland journalistproducenterna var mönstret likartat.
Man besvarade enkäten regionalt inom SVT, och också i en del fall bland
TV-producenter inom SVT i Stockholm. Några har antagligen inte nåtts av
enkäten, andra har inte velat besvara den. Bland de kommersiella journalistproducenterna som intervjuats besvarade alla enkäten efter de två påminnelserna, medan bortfallet var högre bland Sveriges Televisions Stockholmsbaserade redaktioner. Också här fanns några fortfarande verksamma, som inte
besvarade enkäten. Bortfallet blev därmed 4 inom respektive genre, totalt
33 %, hur man än räknar, totalt eller per genre.
Tre av dramaproducenterna på SVT angav att de var pensionärer, men
jobbade vidare, som freelance eller med särskilda uppdrag. De kunde ha
samma befattning eller uppgifter som tidigare. En journalistproducent på
SVT var också pensionär. Inom den kommersiella branschen var en journalistproducent pensionärsberättigad sedan länge, men hade valt att jobba vidare. Av dramaproducenterna på SVT i Stockholm besvarade fyra av sju
enkäten, och båda på de regionala SVT-redaktionerna i Malmö och Göteborg. Två av de tre intervjuade inom kommersiell television besvarade enkäten. Av journalistproducenterna på SVT i Stockholm besvarade två av sex
enkäten, medan en producent meddelade att han inte längre jobbade kvar. På
de regionala SVT-redaktionerna i Luleå och Malmö besvarade båda enkäten.
Alla fyra intervjuade inom kommersiell television besvarade enkäten.
Återigen, tendensen är likartad för både drama och journalistik. Man har i
mindre omfattning besvarat enkäten inom SVT i Stockholm. Några har antagligen inte nåtts av enkäten genom att ha bytt bostadsort och/eller arbetsplats. Andra har nog inte velat besvara den. Spekulationer om orsaken vill
jag inte göra, men man kan poängtera att ett bortfall är väntat, men att man
givetvis vill ha det så litet som möjligt. Och har man å andra sidan bytt verksamhetsfält från television till t ex tidning, inom journalistik, har kanske
enkätens frågor inte känts relevanta, likaledes om man blivit arbetslös, är
sjukskriven eller liknande. Men en del personer som inte besvarat enkäten
arbetar fortfarande kvar inom televisionen. Detta säges eftersom man inte
kan dra slutsatsen att de som svarat är någon slags självklart representativ
grupp för detta i grunden icke-representativa urval av intervjupersoner, utan
att det finns ett bias, som har med benägenheten att besvara enkäten att göra.
Å andra sidan skrev en del TV-producenter t o m sitt namn och telefonnummer, trots att man inledningsvis upplystes om att det var frivilligt.
Två av de fyra pensionärerna inom SVT Stockholm angav att de arbetade
med undervisning, t ex ”Jag utvecklar ledare och medarbetare på SVT”.
Dessa kunde också beskriva sig som freelance. Totalt sett, angav flera också
att de numera var egenföretagare istället för att ha ett anställningsförhållande
till kanal eller produktionsbolag, t ex ”Egen företagare i filmbranschen” eller
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”Jag fakturerar istället för att uppbära lön och tar fram koncepten i egen
regi” (kommersiell television). På frågan: ”Vad är din befattning idag?”
bland dramaproducenterna blev svaren: ”Projektledare (som tidigare)”, ”Projektledare (som ovan)”, ”Projektledare”, Programbeställare”, bland dem som
intervjuades vid Dramaavdelningen på SVT i Stockholm. Och vid distriktsredaktionerna i Göteborg och Malmö inom SVT: ”Regissör, manusförfattare” samt ”Gruppchef -personal och ekonomiskt ansvar för Produktion
Form, c:a 26 personer.”
Bland journalistproducenterna på SVT i Stockholm blev svaren på samma
fråga: ”Reporter/producent” samt ”Coach på utvecklingscentrum vid SVT”.
På SVT:s distriktsredaktioner i Malmö och Luleå svarade man: ”Chef Programplaneringscenter Syd” och ”Redaktör/arbetsledare (red)”. Inom kommersiell television svarade man: ”Programledare, producent”, ”Programledare”, TV-Producent” och ”Producent”.
När det handlade om vilka arbetsuppgifter man hade idag kunde svaren
inom drama och SVT bli: ”Jobbar med olika TV-projekt som freelance”,
”Projektledning TV-produktion”, ”Bereder alla sport- och nöjesuppdrag
(program) för beslut hos programdirektörerna (nyheter och allmänt)” för
dramaproducenterna på SVT i Stockholm. Vid distriktsredaktionerna hänvisade man till tidigare svar. Och de kommersiella dramaproducenterna svarade: ”Manusförfattare”, ”Producentuppgifter, dramaproduktion av TVserier”.
För journalistproducenterna blev motsvarande svar om arbetsuppgifter
idag: ”Reporter på samhällsmagasin”, ”Jag utvecklar ledare och medarbetare
på SVT” från SVT i Stockholm. Och vid distriktsredaktionerna: ”Ansvar för
all planering av produktioner i SVT Syd” (Malmö), och ”Arbetsledare (red)”
(Luleå). Och bland kommersiella intervjuade journalistproducenter: ”Leda
program i TV, producera egna dokumentärer” och ”Producerar dokumentärer etc i samarbete med de större produktionsbolagen”. Det kan se ut som om
producenterna inte svarat på varje fråga, men det har de oftast gjort. I samband med följdfrågan har de ibland skrivit ”Se ovan” och menat att följdfrågan redan besvarats med svaret på frågan innan.
När det handlade om frågorna om de svarande TV-producenternas befattningar 2006/2007 och deras arbetsuppgifter, kan man konstatera, sammanfattningsvis, att de arbetade kvar som TV-producenter. Några hade avancerat
uppåt i TV-programhierarkin till ledningsfunktioner, andra undervisade eller
hade rådgivande funktioner i förhållande till ledning och medarbetare. Fler
av de pensionerade jobbade kvar som freelance eller i annan form, och flera
hade blivit egna företagare eller frilansande sådana, där man tidigare varit
anställd på kanal eller produktionsbolag.
Fråga 3 handlade också om producenternas arbetsuppgifter. Hur skilde
sig deras arbetsuppgifter idag i förhållande till deras arbetsuppgifter vid intervjun eller intervjuerna (1996 och/eller 1999/2000, för svaren i detalj se
Appendix Kapitel 16 TV-producenter 2006/2007).
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Totalt sett angav flera TV-producenter att de numera var egna företagare
eller freelance istället för att ha ett anställningsförhållande till en kanal eller
ett produktionsbolag. De tre som blivit pensionärer inom SVT kunde ändå ha
kvar en funktion som rådgivare eller coach. Man kunde inom SVT hänvisa
till kortare förberedelsetid och snävare budgetar, eller att man avancerat till
företags- eller programledningsnivå. Man kunde i svaren hänvisa både till
mer administration (SVT Malmö) eller till mer författande och mindre administration (kommersiellt producerat drama). Bland journalistproducenterna
på SVT kunde man hänvisa till fler arbetsuppgifter, men också till att man
inte längre hade redaktionellt arbete. Och bland de kommersiella till ingen
förändring eller mer jobb.
Följdfrågan var om man arbetade kvar inom samma genre, eller hade bytt
och i så fall till vilken genre eller vad. Det visade sig att de flesta arbetade
kvar inom samma genre, utom i ett fall. En dramaproducent inom SVT hade
bytt från drama till Sport och Nöje, och till ett avancemang. En kommersiell
dramaproducent hade gått över till att producera biofilm istället för TVdrama. Bland journalistproducenterna hade en Malmöproducent inom SVT
avancerat och en Stockholmsproducent blivit coach. För de kommersiella
journalistproducenterna var svaren: ”Samma genre”.

Organisationen och de egna arbetsvillkoren
TV-producenterna fick frågorna om den viktigaste förändringen vad gällde
deras organisation och de egna arbetsvillkoren sedan 1999, då (senaste) intervjun hade genomförts, för de flesta. Den första delfrågan handlade om ett
allmänt intryck eller bedömning för respondenterna, om vilken sådan förändring man bedömde var viktigast vad gällde den egna organisationen.
I svaren från SVT:s dramaproducenter anger man högre grad av centralisering, fler mellanchefer, större administrativ börda, långa beslutsvägar och
att SVT har gått från en fördelningsekonomi till en beställarorganisation, och
man nämner interndebitering. Är man däremot frilans, så kan man slippa
SVT:s byråkrati och centralstyrning, och tjäna mer pengar, som det anges i
ett svar.
Endast en kommersiell dramaproducent beskriver en förändring, som är
produktionsbolaget Jarowskijs olika samgåenden, dvs produktionsbolaget
köptes upp av MTV 2004, och gick samman med annat bolag senare. Då
bildades en egen, och därmed mer tydlig, dramaavdelning. Men detta ledde
också till en ökad grad av upplevd central styrning och ”att hierarkier bildats
som inte fanns tidigare”. Och detta var inom kommersiell television.
Bland journalistproducenterna inom SVT hänvisar man också till ”större
toppstyrning och fler arbetsledare”, och en ny företagsstruktur och ny organisation i södra Sverige (SVT Malmö gick under tiden mellan intervju och
enkät upp i SVT Syd). Under tiden mellan de två undersökningstillfällena
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hade de tre undersökande magasinen i Luleå, Stockholm och Malmö samlats
under en programtitel ”Uppdrag granskning”, och de hade också ett delat
utrymme i programtiteln: ”Dokument inifrån”. I svaren nämns också att personal sagts upp. De kommersiella journalistproducenterna svarar annorlunda.
Två av dem anger inga större förändringar. En respondent hänvisar till att
man som frilansare arbetar i egna företag och fakturerar istället för att avlönas. En annan till att kanalerna lägger ut mer produktioner på externa producenter och ställer högre krav på kvalitét med ”jämnare” personal. Och att
branschen har mognat i det avseendet. Men ett enda svar kan inte tas som
intäkt för en sådan branschutveckling.
Följdfrågan var om TV-producenterna kunde svara på frågan om den viktigaste förändringen sedan 1999 , vad gällde organisationen, men med betydelse för deras eget regelbundna arbete. Bland dramaproducenterna inom
SVT hänvisar man också till ny, central beställarorganisation, dvs till centralisering, med långa väntetider på beslut och kort framförhållning till produktionsstart. I södra Sverige blev en av dramaproducenterna chef och därmed
del av en operativ ledningsgrupp. Bland de kommersiella dramaproducenterna hade en av dem blivit egen företagare. Den andra, bland dessa, hänvisar
till att verka inom ett tydligare dramabolag med egen VD och utvecklingschef.
Journalistproducenterna inom SVT hänvisar till fler eller nya arbetsuppgifter, eller att man fått ett förändrat synsätt: ”från ’gräsrot’ till ’helikopterseende’ ”. Bland journalistproducenterna angav man ett avancemang till
chefsposition eller del av ledningen, i två fall inom SVT, som den viktigaste
förändringen för det egna, regelbundna arbetet. Men också en del hänvisningar till centralisering och ”toppstyrning”. Bland de kommersiella journalistproducenterna hänvisar man till ”ingen förändring” i två svar. Men man
kunde också hänvisa till branschförändringar, som t ex större efterfrågan på
de egna tjänsterna , när TV-bolagens egen personal minskat eller större krav
på egna idéer och införsäljning, dvs programutvecklingsarbete och dess
marknadsföring i förhållande till potentiella (eller befintliga) uppdragsgivare.

Teknik och tekniska resurser
Den sjätte frågan handlade om den viktigaste förändringen sedan 1999 vad
gällde teknik och tekniska resurser. Också den frågan var delad, dels i en
mer generell bedömning, under rubriken Allmänt, dels samma fråga, men
med bedömningen av betydelsen för det egna, dagliga arbetet.
Inom SVT i Stockholm hänvisade man till den digitala datatekniken och
till nya arbetsverktyg och system, t ex till hårddiskar och laserskrivare, dvs
till tekniker som ersatt den sekventiella teknikens verktyg, som band (och
redigering i klippbord, mitt förtydligande). Man angav också Outsourcing av
721

Outside Broadcasting-tekniken, dvs till de mobila inspelningsbilar som man
tidigare hade ”i huset”. Också SVT Malmö svarade att mer datorisering blivit följden och att inspelningstekniken förändrats. En kommersiell dramaproducent svarade att utveckling skett av mailserver och intranät och att man
fått lättare tillgång till redigeringar.
Bland journalistproducenterna inom public service blev också svaren att
fler möjligheter givits tack vare digitaliseringen, men också att digital teknik
ställer högre krav på kunskap. Man angav digital TV och HDTV, ”digitalisering på alla nivåer”, och att datorer och program utvecklats. Svaren blev
liknande bland de kommersiella journalistproducenterna, större krav på kunskaper inom data, redigering och research, men också i två svar att tekniken
blivit billigare vad gäller t ex kameror och redigeringsutrustning; ”allt är
datoriserat”.
Svaren går i samma riktning också för journalistproducenterna, datorisering, digitalisering på alla nivåer, men också att mer kunskaper behövs inom
dessa områden. Bland de kommersiella journalistproducenterna hänvisar
man också till billigare teknik. Sammanfattningsvis, datorisering, digitalisering på alla nivåer, förändring av inspelningsteknik, införandet av HDTV,
outsourcing av OB-tekniken och en billigare men också mer kunskapskrävande digital teknik är de största förändringarna allmänt vad gäller teknik
och tekniska resurser som skett under 2000-talet, enligt TV-producenterna i
detta material.
Samma fråga om förändring sedan 1999 vad gällde teknik och tekniska
resurser ställdes i en följdfråga, men nu med avseende på betydelsen för det
egna regelbundna arbetet,. Dramaproducenterna i Stockholm hänvisade till
inspelningstekniken, både att den var lättare, men också att olika standards
kan komplicera inspelningen. ”Det mobila kontoret” hade blivit verkligt
genom bredband och trådlös kommunikation. Vid SVT ute i landet var
”data” och ”datahanteringen” kortfattade svar. En kommersiell dramaproducent svarade ”mail och intranät”.
Bland journalistproducenterna inom public service svarade två att det inte
skett någon förändring, och en producent angav övergången från analog till
digital teknik som skillnaden. Bland de kommersiella journalistproducenterna var dator, mobil och bil, snabbare datorer och mer lätthanterlig teknik
förändringen i de egna arbetsvillkoren vad gällde teknik och tekniska resurser. Datoriseringen och digitaliseringen och dess tekniker har sammanfattningsvis betytt mest för TV-producenter, både inom drama och journalistik,
och både inom public service och i kommersiell TV-produktion, och också
Internet (och intranät) och mail samt mobiltelefon.
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Ekonomi och ekonomiska resurser
Den sjunde frågan handlade också om förändring sedan 1999, men med avseende på ekonomi och ekonomiska resurser, med underrubriken Allmänt.
Dramaproducenterna inom public service svarade att fler kanaler skulle
fyllas, t ex genom webbutbudet (t ex SVT Play, min anm), att de ekonomiska ramarna blivit snävare, att budgeten blivit baserad på en central beställning av program, och vid SVT ute i landet att man fått interndebitering
och ett nytt system för ekonomi och rapportering (Malmö). En producent
hade blivit frilans och tjänade mer genom mer royalty. En av de kommersiella dramaproducenterna hänvisade däremot till mindre lön och sämre ekonomi. En annan hänvisade till lägre resurser i förhållande till inflation och
löneökningar i branschen, men att skillnaden inte var så stor.
Journalistproducenterna på SVT i Stockholm angav minskade resurser
och neddragning av medarbetare, som i sin tur gav en högre arbetsbelastning, till brist på pengar och en försämrad kvalitét på programmen. Och ute i
landet angav man inom SVT en tydligare ekonomistyrning och krav på positiva ekonomiska resultat (Malmö). I Luleå däremot var skillnaden marginell.
De kommersiella journalistproducenterna hänvisade till att TV-branschen
håller igen sina utgifter, att det är svårare med lönsamhet och att det är större
krav på delfinansiering från externa aktörer. Och att uppdrag utanför mediebranschen är bättre arvoderade.
Vad gällde svar på samma fråga, men med betydelse för TVproducenternas egna, regelbundna arbete hänvisade man inom drama och
public service till snävare budgetramar och dyrare omkostnader för inhyrd
personal via bemanningsföretag. Och ett ökat ansvar för ekonomi, prognos
och uppföljning (Malmö). Tre besvarade inte frågan eller hänvisade till tidigare svar. De kommersiella dramaproducenterna hänvisade till hårdare ekonomiska förhandlingar med TV-bolagen och krav på medfinansiärer i projekt
som tidigare fullfinansierats av TV-kanalerna. Journalistproducenterna vid
SVT hänvisade till ingen eller marginell förändring i två svar, och till större
ansvar i ett svar (Malmö). Också de kommersiella journalistproducenterna
hänvisade till att ingen förändring skett i två svar. En journalistproducent
hänvisade till att det är svårare att få lönsamhet i TV-produktion. En annan
att förändringen var att kunna förhandla som egen företagare,

Ledning och ledningsnivåer
Fråga 8 gällde förändring sedan 1999 med avseende på ledningsnivåer,
också den frågan delad i en allmän uppskattning, samt en följdfråga om förändring av ledningsnivåer sedan 1999 med betydelse för det egna, regelbundna arbetet.
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Bland dramaproducenterna vid SVT i Stockholm svarade flera att centralisering av programbesluten var en förändring, och man använde ord som
”toppstyrning”, vilket bekräftades av en producent på central nivå på en enhet som bildats under 2000-talet, som svarade ”instiftandet av en programledning på central nivå” och som själv satt med där. Ett svar hänvisade till
många chefsnivåer. Ute i landet hänvisade man till att centralstyrningen från
Stockholm hade ökat, och i ett annat fall att man blivit en projektorganisation (Malmö). Det fanns bara ett svar från en kommersiell dramaproducent
på ett produktionsbolag, som hänvisade till en tydligare ledningsstruktur,
men med hierarkier som inte fanns tidigare.
Också journalistproducenterna inom public service gav svar som gick i
samma riktning i två svar: strikt hierarkisk arbetsledning med dålig kommunikation och otydligt ansvar (Stockholm), en något hårdare eller tydligare
styrning från ledningen (Luleå). I Malmö, däremot, hänvisade man till en
enklare ledningsstruktur. Ett svar hänvisade till omorganisation av ledningsenheten, och personal till utvecklingsenheten, men utan någon värdering i
svaret (Stockholm).
Bland de kommersiella journalistproducenterna redovisade man ingen
förändring i två svar. I ett svar ser man större brister i sammanslagningar av
olika avdelningar och omorganisationer. En annan journalistproducent hänvisar till fler led redaktionellt, dock inte positivt det heller. Och att det idag
finns olika funktioner som exekutiv producent, producent, projektledare,
redaktör, inslagsproducent o s v.
På följdfrågan, som avser förändring men med betydelse för producenternas eget, regelbundna arbete, hänvisar man i två fall till tidigare avgivet svar
inom SVT Drama. Minskad självständighet, fler chefsnivåer, organisatorisk
splittring och bristande samordning är omdömen från övriga dramaproducenter inom SVT i Stockholm. I Göteborg säger man sig vara helt oberoende, och i Malmö sitter man med i ledningsgruppen. En kommersiell dramaproducent har svarat: ”mindre eget bestämmande”.
Bland journalistproducenterna redovisar man ingen förändring eller hänvisar till tidigare avgivet svar i två fall. En respondent hänvisar till att ha haft
inflytande på människors utveckling (SVT, Stockholm). En annan att ha
kommit högre upp i hierarkin, dvs till avancemang (SVT Malmö). Bland de
kommersiella journalistproducenterna redovisade två ingen förändring, och
en tredje till tidigare svar. ”Nya chefer – större avdelningar” är det enda svaret från kommersiella journalistproducenter på denna fråga.
Sammanfattningsvis, på frågorna om förändring sedan 1999 med avseende på ledning och ledningsnivåer, hänvisar man vid SVT till centralstyrning, toppstyrning, fler chefsnivåer, bland dramaproducenterna. Längre beslutsvägar, mindre självständighet, bristande kommunikation och otydligt
ansvar nämns också. Också de kommersiella producenterna hänvisar till fler
redaktionella led, sammanslagning av avdelningar och omorganisationer
(som ger brister), samt mindre eget bestämmande, i något fall. Men drygt
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hälften av de kommersiella producenterna redovisar inget svar om förändring, varken bland drama- eller journalistproducenter.
Producenterna fick också möjlighet, avslutningsvis, att besvara en öppen
fråga, dvs fanns det något som de ville, kommentera, tillägga eller förtydliga.
Många avstod från att besvara denna fråga, men en del gjorde det dock. Här
följer svar från dramaproducenter inom SVT:
”När detta skrivs har jag varit pensionär i två veckor, men har några freelance
uppdrag. Era frågor är, enligt min mening, efter en struktur, som är återkommande på ett sätt som gör det svårt att precisera ett svar.”
”Jag fick avtalspension 2001. Folkpensionär 2006 -datum (min anm). Arbetar
med det som dyker upp – och intresserar mig.”
”Administration, organisation och ekonomi kommer i 1:a rummet, produktion och produkt blir bisak, kommer i 2:a rummet.”

Och bland kommersiella dramaproducenter:
”Om man som jag bytt från att vara dramachef på TV4 till att vara egenföretagande manusförfattare är flera av frågorna svårtolkade och svåra att svara
på.”

Och kommentarer från journalistproducenterna såg ut så här på SVT:
”Från en större känsla av medinflytande, när jag började på SVT till en tyst
och räddhågsen arbetsplats nu!”, ”Hör av dig om du undrar över något
(Namn, telefonnummer, min anm)”.

Och bland kommersiella journalistproducenter:
”En allmän tendens inom TV och dagspress är krav på snabb avkastning.
Kvartalskapitalism! Större ängslighet över tittarsiffror. Populistiska beslut
inom SVT, i en stor osäkerhet om vad public service egentligen är.”
”Branschen börjar ganska tydligt delas upp mer och mer, i å ena sidan journalistik/dokumentärt, och å andra sidan nöje/underhållning. Stora produktionsbolag som är duktiga på stor, bred underhållning formligen skriker efter oss
med journalistisk erfarenhet för att kunna möta kraven från kanalerna.”

Hälften av de producenter som besvarade enkäten skrev alltså någon slags
kommentar. Några tyckte att frågorna var svåra att svara på, både inom public service och i kommersiell television. Några hade gått i pension, men fortsatt att arbeta som freelance eller med uppdrag som verkade intressanta. På
SVT Drama i Stockholm hänvisade man till en organisationsförändring, där
administration, organisation och ekonomi kommer först och att produktionen
blir sekundär, t o m en ”bisak”. Bland journalistproducenterna i Stockholm
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kunde man hänvisa till ett minskat medinflytande över tid och t o m ”en tyst
och räddhågsen arbetsplats” vid tidpunkten för enkätens besvarande
2006/2007. De kommersiella journalistproducenterna hänvisade till branschen och dess förändring. Sådana exempel kunde vara högre ekonomiska
krav på avkastning, kortsiktiga vinstkrav ”kvartalskapitalism”, ängslighet
över tittarsiffror, populistiska beslut, inom SVT osäkerhet vad public service
är. Man uttryckte att en polarisering hade skett av branschen i underhållning
och journalistik, och att stora produktionsbolag, som producerar bred underhållning, alltmer efterfrågar journalister för att möta krav från kanalerna.
I den strömning om kunskapsföretag som platta organisationer, som kom
under sent 1980-tal och tidigt 1990-tal, har inget stöd i denna undersökning,
om man definierar TV-kanaler och produktionsbolag som kunskapsföretag.
De visserligen få, men ändå ganska utförligt besvarande respondenterna,
vittnar istället om centralisering och fler chefsnivåer både inom public service och den kommersiella sektorn. Och dessutom om minskat medinflytande och TV-produktionen som sekundär i förhållande till administration,
organisation och ekonomi, snävare budgetramar, minskat självbestämmande,
centralisering av beslut och inom public service till fler populistiska, centralstyrda beslut, längre beslutsvägar och t o m ”toppstyrning”, särskilt, men inte
bara, inom drama och public service. Bland de kommersiella producenterna
finns både de som hänvisar till god ekonomi och de som hänvisar till sämre
lönsamhet. Krav på medfinansiärer från kanaler nämns, för produktioner
som tidigare fullfinansierats, men också efterfrågan för vissa funktioner i en
jakt på marknadsandelarna av TV-publikkakan, från produktionsbolag, TVkanaler, inom public service och inom kommersiell television.

TV-PRODUCENTER INOM DRAMA OCH
JOURNALISTIK 2006/2007 – SAMMANFATTNING
Våren 2006 skickades en enkät ut till de intervjuade TV-producenterna med
två påminnelsenkäter därefter. Totalt inkom 16 besvarade enkäter av 24 möjliga, åtta inom respektive genre. Bortfallet blev alltså 33 %. Frågor ställdes
om vad TV-producenterna gjorde idag, vilken deras befattning var, om de
arbetade kvar inom samma genre, och hur deras arbetsuppgifter skilde sig
från 1999, då de flesta av de sista intervjuerna genomfördes. Sedan följde
frågor som gällde om de kunde beskriva den viktigaste förändringen sedan
1999, vad gällde organisationen, teknik, ekonomi och ledningsnivåer, dels
mer allmänt, dels med betydelse för deras regelbundna arbete. Sist fanns en
öppen fråga, där producenterna kunde kommentera, förtydliga eller tillägga
något, om de önskade göra det. Enkäten var anonym, och hänvisning saknas
till TV-producenters tidigare svar i intervjuer. Deras kodade initialer förekommer inte heller, däremot vilken typ av sammanhang de arbetar inom, t ex
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public service, i Stockholm eller ute i landet, om det är på produktionsbolag
eller kanal, samt om det är fråga om drama eller journalistik.
Inom public service ute i landet (Malmö, Göteborg, Luleå) och bland de
kommersiella TV-producenterna besvarade alla enkäten, utom en, dvs av
elva möjliga fanns tio besvarade enkäter från dessa. Bland drama- och journalistproducenter vid public service i Stockholm fanns alltså huvuddelen av
bortfallet, dock besvarade fyra av sju möjliga bland dramaproducenterna vid
SVT i Stockholm enkäten, och två av sex möjliga bland journalistproducenterna vid SVT i Stockholm. Skälen till att man inte besvarade enkäten, kan
vara flera. Några nådde jag antagligen inte till rätt adress, andra kanske inte
ville besvara enkäten. En enkät återsändes obesvarad med uppgiften att respondenten inte längre jobbade kvar på SVT. Tre av dramaproducenterna på
SVT angav att de tämligen nyligen blivit pensionärer, men att de arbetade
kvar med samma eller liknande uppgifter som tidigare, eller annat som intresserade dem, ofta på freelance-basis. Två journalistproducenter var också
pensionärer, men jobbade kvar. Bland pensionärerna kunde rådgivning
och/eller undervisning förekomma.
Totalt sett angav flera av TV-producenterna att de numera var egna företagare eller freelance istället för att ha ett anställningsförhållande till kanal
eller produktionsbolag. På frågan om TV-producenternas befattning vid tiden för enkäten bland dramaproducenterna blev svaren: Projektledare (3
svar), Programbeställare, Regissör-manusförfattare, Gruppchef-personal, vid
SVT, och bland kommersiella dramaproducenter: VD-manusförfattare och
Producent.
Bland journalistproducenterna blev svaren: Reporter/producent och Coach
på utvecklingscentrum, vid SVT i Stockholm, och Chef, programplaneringscenter Syd samt Redaktör, arbetsledare, vid SVT ute i landet. Inom kommersiell television svarade man TV-producent eller Producent (3 svar), och Programledare (2 svar), det senare i kombination med det förra.
När det handlade om frågan om vilka arbetsuppgifter man hade idag, blev
svaren ofta TV-producerande uppgifter av typen ”projektledning” eller ”manusförfattande” för dramaproducenterna totalt. Bland journalistproducenterna blev svaren t ex reporter, utveckling av medarbetare och ledare, ansvar
för planering av produktioner, vid SVT totalt. Bland de kommersiella journalistproducenterna kunde svaren bli: leda program i TV, producera (egna)
dokumentärer (2 svar). Sammanfattningsvis, de producenter som svarat arbetar kvar som TV-producenter, några har avancerat uppåt i TV-programhierarkin eller i någon administrativ dito, andra undervisar eller har rådgivande funktioner. Ett flertal har blivit pensionärer, men arbetar ändå kvar.
Flera har blivit egna företagare eller frilansande sådana, där man tidigare
varit anställd på SVT, kanal eller produktionsbolag. De arbetsuppgifter man
har är TV-produktion eller TV-produktionsrelaterade, om man inte övergått
till undervisning eller coaching. Endast en av respondenterna hade bytt
genre, men är idag, efter enkäten, tillbaka till sin tidigare genre, på en högre
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post. Att byta genre är således i detta material ovanligt, desto vanligare var
att byta anställningsform, t ex till pensionär, freelance eller egen företagare,
och några har också avancerat vertikalt, i produktionshierarkin eller i en
administrativ hierarki. Cirka hälften ansåg inte att arbetsuppgifterna skilde
sig från 1999, men man kunde inom public service hänvisa till snävare budget, kortare förberedelsetid, fler arbetsuppgifter, både inom drama och journalistik. Mer administration och/eller högre grad av ledningsfunktion hänvisade några av respondenterna till. Bland de kommersiella TV-producenterna
kunde man hänvisa till ”mer författande och mindre administrativt” (drama)
eller ”fler erbjudanden om uppdrag. Mer jobb” (journalistik), men senare ska
andra kommersiella TV-producenter hänvisa till sämre lönsamhet och högre
krav också inom den kommersiella sektorn.
Frågor ställdes i enkäten till TV-producenterna om hur organisationen
(oavsett sammanhang) förändrats under 2000-talet (dvs sedan 1999), dvs
både inom public service och inom den kommersiella sektorn. Den första
delfrågan för frågor om sådan förändring vad gällde organisationen, teknik
och tekniska resurser, ekonomi och ekonomiska resurser samt ledning och
ledningsnivåer, gällde en allmän bedömning, den andra delfrågan samma
fråga, men med betydelse för det egna, regelbundna arbetet. När det handlade om frågan om organisationens förändring sedan 1999, hänvisade man
bland dramaproducenterna på SVT till att programbesluten flyttats till en
central enhet. Till fler mellanchefer, till en större administrativ börda, till
långa beslutsvägar och till att SVT gått från en fördelningsekonomi till en
beställarorganisation. Det senare svaret kom också från SVT Göteborg, där
också interndebitering nämndes. Centralisering och hierarki/byråkrati angavs
också som svar. En kommersiell dramaproducent nämnde en fusion på produktionsbolaget hon arbetade på, där dramainriktningen genom detta blivit
tydligare, med egen chef. Också journalistproducenterna på SVT nämnde
”större toppstyrning och fler arbetsledare”, samt uppsägningar. Man hänvisade också till många förändringar, ny företagsstruktur, och också förändringar i programstruktur, de senare vid SVT:s distrikt ute i landet. De kommersiella journalistproducenterna hänvisade till branschen, förutom två, som
inte angav några särskilda, större förändringar. Som frilansare fakturerar
man uppdragsgivare istället för att uppbära månadslön som anställd, och
kanalerna lägger ut mer produktioner på externa producenter och ställer
högre krav på kvalitet. Samma fråga, men med betydelse för det egna, regelbundna arbetet, kunde beskriva långa väntetider på beslut och nedskuren
infrastruktur, bland SVT:s dramaproducenter i Stockholm, när man som
freelance inte angav t ex ”styr mig själv”. På SVT ute i landet var den viktigaste förändringen att man blivit chef, i ett svar.
De kommersiella dramaproducenterna kunde svara ”egen företagare nu”
och att man blivit ett eget dramabolag med egen VD och utvecklingschef.
Det är således anställningsform och nivå- eller positionsförändring inom
organisationen, som man angav som den viktigaste förändringen inom orga728

nisationen, att man blivit freelance, egen företagare eller chef, samt ett missnöje med centralisering, ”toppstyrning”, av programbeslut inom SVT och
drama, men att centraliseringen inte bara nämns inom drama. Journalistproducenterna inom SVT var mera nöjda när de avancerat: ”Jag har tillhört ledningsenheten personal, och det förändrade från 'gräsrot' till ’helikopterseende’ ” (SVT Stockholm) och ”Nya arbetsuppgifter, ökat ansvar och större
befogenheter” (SVT, Malmö). Bland de kommersiella journalistproducenterna kunde man hänvisa till ökad efterfrågan på de egna tjänsterna, när TVbolagens egna anställda blivit färre samt högre krav på idéer och införsäljning av dessa, men i två svar bland dessa angav man inte någon förändring.
Sammanfattningsvis, i synnerhet SVT:s dramaproducenter nämner centralisering av beslut, toppstyrning, långa beslutsvägar, fler mellanchefer och en
förändring från en fördelningsekonomi till en beställarorganisation. Men
både bland drama- och journalistproducenterna är man mera nöjd om man
blivit chef. De kommersiella TV-producenterna hänvisar till förändringar
inom branschen, att kraven är högre på egna idéer och införsäljning av dessa
till produktioner, men att man i egenskap av freelance eller eget företag kan
tjäna på att TV-bolagens egna anställda minskat.
Nästa fråga handlade om den viktigaste förändringen sedan 1999 vad
gällde teknik och tekniska resurser, dels allmänt, dels med betydelse för det
egna, regelbundna arbetet. Svaren beskrev oftast olika konsekvenser av datorteknikens utveckling. Man hänvisade till nya arbetsverktyg och datasystem, digitalisering, men också bland dramaproducenter i Stockholm till
outsourcing av Outside Broadcasting (OB), dvs mobila inspelningsenheter
(två svar). Digitaliseringen var en sammanfattande beskrivning i två svar, En
snabbare process, och också förändring av inspelningstekniken nämndes
(SVT Stockholm, Malmö). De kommersiella dramaproducenterna kunde
hänvisa till utveckling av mailserver och intranät, och lättare tillgång till
redigeringar (ett svar). Dramaproducenterna samlades alltså kring svar som
handlade om digitalisering, och förändring av inspelning och redigering, från
band till hårddisk, en utveckling som påbörjats, men också fortsatt under
2000-talets första sju år. Journalistproducenterna har liknande svar, men
betonar andra aspekter. Man nämner ”digitalisering på alla nivåer” och att
datorer och program har utvecklats. Men också att mer kunskaper krävs,
både inom public service och bland de kommersiella journalistproducenterna. Införandet av HDTV nämns vid SVT i Stockholm. Bland de kommersiella journalistproducenterna hänvisar flera till billigare teknik, kameror och
redigeringsutrustning. Sammanfattningsvis, digitalisering på alla nivåer,
snabbare och billigare teknik vad gäller inspelning, kameror, redigering, men
också att mer kunskaper krävs. Införandet av HDTV och outsourcing av OBtekniken nämns inom public service. Svaren på samma fråga, men med betydelse för det, egna regelbundna arbetet vad gäller teknik och tekniska resurser gick ännu mer i samma riktning. Dramaproducenterna hänvisade till
dator och datahantering, lättare inspelningsteknik, men också ”möjligheten
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till mobilt kontor” och bredband, mail och intranät. Bland journalistproducenterna nämndes också ”total övergång från analoga verktyg till digital
teknik”, men också ”Jobbade redan innan digitalt” (SVT). De kommersiella
journalistproducenterna kunde hänvisa till ”snabbare datorer” och teknik
enklare att använda. En av dem beskrev sig som ”starkt beroende av dator,
mobil och bil”. Alltså, datorer och digitalisering nämns också här, men också
mobilt kontor, mobiltelefon och bredband.
Nästa fråga handlade om förändring sedan 1999, men med avseende på
ekonomi och ekonomiska resurser. Dramaproducenterna vid SVT hänvisade
till fler kanaler att fylla, t ex webbutbud, snävare ekonomiska ramar och att
budgeten hos producerande enheter nu baserades på central beställning av
program. Vid SVT ute i landet hänvisade man till interndebitering, och nytt
system för ekonomi och rapportering. Som frilans däremot i ett svar hänvisade man till bättre förtjänst och mer royalty. En kommersiell dramaproducent hänvisade däremot till mindre förtjänst och sämre ekonomi, en annan
till en mindre grad av förändring, men att resurser blivit mindre i förhållande
till inflation och löneökningar i branschen. Journalistproducenterna på SVT i
Stockholm hänvisade till neddragning av antalet medarbetare, vilket ledde
till större arbetsbelastning, ständig brist på pengar och försämrad programkvalitét. En journalistproducent vid SVT ute i landet angav krav på positiva
ekonomiska resultat och en tydligare ekonomistyrning, en annan angav
skillnaden som ”marginell”. De kommersiella journalistproducenterna kunde
ange att uppdragen utanför mediebranschen var bättre arvoderade, därför att
TV-branschen håller igen sina utgifter. Man kunde också ange att det var
svårare med lönsamhet eller att det fanns större krav på delfinansiering från
externa aktörer.
När det gällde svar på samma fråga, dvs förändring sedan 1999 avseende
ekonomi, men med betydelse för det egna, regelbundna arbetet, var svaret
kortfattade och man hade tömt ut svaret på frågan innan, som handlade om
en allmän bedömning. Fyra av dramaproducenterna vid SVT hänvisade till
svaret innan, eller formulerade inte ett svar. Men i två svar fanns kompletteringar: ”...Dyrare omkostnader för inhyrd personal via bemanningsföretag”,
samt ”Ansvaret för ekonomi, prognos och uppföljning.” De två kommersiella dramaproducenterna som svarade explicit på denna fråga hänvisade till
hårdare ekonomiska förhandlingar med TV-bolagen, samt krav på medfinansiärer i projekt som tidigare fullfinansierats av TV-kanaler.
Nästa fråga handlade om förändring sedan 1999 vad gällde ledning och
ledningsnivåer. Dramaproducenterna inom SVT svarade på ett liknande sätt:
”Centralisering av programbeslut. Många chefsnivåer.”, ”Centralisering,
toppstyrning”, ”....instiftandet av en programledning på central nivå” (SVT,
Stockholm), ”Centralstyrningen från Stockholm har ökat” (SVT, Göteborg),
”Att vi har blivit en projektorganisation” (SVT, Malmö). Med undantag för
det sista svaret beskriver alla TV-producenterna centralisering, och även, i
ett svar, många chefsnivåer. Bland de kommersiella dramaproducenterna
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fanns ett explicit svar: ”En tydligare ledningsstruktur har byggts upp vilket
innebär att hierarkier bildats som inte fanns tidigare”. Det här syftar då på
produktionsbolagets förändring.
Vad svarade då journalistproducenterna på samma fråga? ”Strikt hierarkisk arbetsledning med dålig kommunikation och otydligt ansvar”, ”Omorganisation av ledningsenheten. Personal till utvecklingsenheten” (SVT,
Stockholm), ”enklare ledningsstruktur” (SVT, Malmö), ”Något hårdare/tydligare styrning från ledningen”, (SVT, Luleå). Också journalistproducenterna hänvisar till hierarki och högre grad av styrning från ledningen, i
två fall, men i mindre utsträckning än dramaproducenterna. Någon anger
t o m ledningsstrukturen som ”enklare”.
Bland de kommersiella journalistproducenterna, som inte refererar till
samma inomorganisatoriska ledningsstruktur som inom SVT, blev svaren så
här: ”Sammanslagning av olika avdelningar och omorganisationer ger större
brister” och ”Fler led rent redaktionellt. Idag finns ofta exekutiv producent,
producent, projektledare, redaktör, inslagsproducent etc.” I två av svaret
redovisade man ingen förändring. Alltså, dels, sammanslagning av avdelningar, horisontellt, dels, en skiktning vertikalt, som inte motsäger svar från
TV-producenter tidigare. Förvånande är att en liknande slags utveckling
beskrivs både inom public service och inom kommersiell television i detta
material, låt vara att svaren är fler och mer enhetliga inom public service, i
synnerhet för drama. Svaren på samma fråga, dvs om förändring vad gäller
ledningsnivåer sedan 1999, men avseende det egna, regelbundna arbetet,
ansågs ofta av dramaproducenterna ha besvarat av frågan innan, men det
fanns några tillägg: ”....minskad självständighet”, ”Fler chefsnivåer, organisatorisk splittring, samt bristande samordning” (SVT, Stockholm), ”Helt
oberoende. Dock tar alla beslut lång tid...(SVT, Göteborg), ”Att jag sitter
med i ledningsgruppen” (SVT, Malmö). En kommentar finns också från en
kommersiell dramaproducent: ”mindre egetbestämmande”.
Också bland journalistproducenterna kunde man hänvisa till svaret givet
på frågan innan eller att ingen förändring skett, (ingen förändring – 3 svar av
12), men några ytterligare kommentarer fanns: ”Jag har varit med och haft
inflytande på människors utveckling” (SVT, Stockholm), ”Högre upp i hierarkin” (SVT, Malmö). Och bland kommersiella journalistproducenter: ”Nya
chefer – större avdelningar”.
Sammanfattningsvis, TV-producenter i detta material beskriver ökad centralstyrning inom public service och drama i synnerhet, men också bland
journalisterna. Fler chefer, mindre grad av självständighet, sammanslagning
av avdelningar, samtidigt som fler redaktionella led har tillkommit. Man är
mera nöjd med utvecklingen om man själv avancerat. Vilket gäller i högre
grad för journalistproducenter inom public service, i detta material. Både
inom public service och inom kommersiell television beskriver man en
högre grad av hierarki i ett motsatsförhållande till den egna självständigheten.
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Denna utveckling är inte i överensstämmelse med den företagsekonomiska och organisationssociologiska, ibland visionära facklitteratur
(en livskraftig del av den kallad ”managementlitteratur”), som översvämmade bokhandlarnas facklitteraturhyllor i slutet av 1980- och början av
1990-talet, och som antagligen hade en hel del betydelse för chefer inom alla
sektorer som insöp denna litteratur som manualer i sin arbetsledning. Kunskapsföretagen var här platta organisationer, där ansvaret delegerades ut i
högsta möjliga utsträckning och man förlitade sig på de professionella medarbetarnas kunskap. Begrepp som ”adhocracy” myntades av till exempel
Mintzberg (Structures in fives. Engelwood Cliffs, N J; Prentice Hall, 1983).
Karl Erik Sveby & Anders Risling skriver i Kunskapsföretaget:
”Vi kallar dessa för adhocratier = tillfälligt sammansatta organisationer. Adhocratier har mycket litet av formalism och traditionell patriarkalisk styrning
(...) Ofta är klienten den närmaste medarbetaren och den reelle chefen. Arbetet är experimenterande (...)(Liber, 1986/1989, Kristianstad, s 145-148)

På ett annat ställe i boken finns en liknelse:
”(...)Adhocratin är som en korg med levande krabbor, där alla krälar på
varandra för att komma ut; högt tempo, hög ångestnivå, stora krav, ständiga
utmaningar, inbyggda konflikter, risk för utslagning av dem som ej orkar
med. Man hoppar ofta över sina chefer. Man går direkt till den som kan besluta och som är insatt i problemet. Adhocratin är organisationen för dem
som tror på demokrati med frånvaro av byråkrati (...)(s 149).

Det kan hända att de tidiga produktionsbolagen, som blev alltfler vid ungefär
samma tid som boken publicerades (mitten/slutet på 1980-talet) hade en
sådan karaktär, men i detta enkätmaterial finns i stort sett inte mycket som
påminner om denna beskrivning, arbetsbelastning och stress undantaget. Det
verkar som om man de senaste decenniet läst helt annan litteratur inom TVbranschen, om man läst något alls. Troligare är att andra hänsyn styrt utvecklingen, t ex ekonomiska och/eller politiskt organisationsinriktade (t ex
från regering och riksdag). Den organisatoriska rationaliteten och ett tänkande med avseende på synergieffekter har antagligen också påverkat TVbranschen, likväl som andra delar av samhället. När man slår ihop avdelningen kan man vinna i ekonomisk rationalitet, men det finns också svar i
detta material som går i motsatt riktning, fler chefer och chefsnivåer, och
mer administration. Det är precis som om TV-branschen har flera ”osynliga
händer”, där den ena handen gör en åtgärd, och den andra en annan, motsatt
åtgärd. Det är oundvikligt att den kommersiella konkurrensen öppnade upp
för fler aktörer, med många ”osynliga händer”, men anmärkningsvärt i detta
material, är att man så tydligt anger en ökad grad av hierarki, byråkrati och
ökad centralstyrning. I den här avhandlingen har beskrivningar av former för
beslutsforum växlat, från 1960- och 1970-talets stormöten bland TV732

producenter, till kanalchefer, till dess avskaffande inom public service, till
nya stormötesforum under 1990-talets slut, och till nya omorganisationer
under 2000-talet. Som en TV-producent skriver i ett enkätsvar: ”Det är så
många förändringar på SVT – går ej att räkna dem alla...” (SVT, Stockholm).
TV-producenterna fick också avslutningsvis i enkäten besvara en öppen
fråga, dvs om de ville kommentera, tillägga eller förtydliga något. Hälften av
de producenter, som besvarade enkäten, skrev någon slags kommentar.
Några tyckte att enkätens frågor var svåra att svara på eller ”svårtolkade”,
inom drama särskilt. Några hänvisade att de gått i pension, men fortsatt att
arbeta. Några hade tydliga kommentarer som hade samband med enkätens
tidigare ställda frågor. Avslutningsvis följer här dessa kommentarer:
”Administration, organisation och ekonomi kommer i 1:a rummet. Produktion och produkt blir bisak, kommer i 2:a rummet” (SVT, drama, Stockholm).
”Från en större känsla av medinflytande, när jag började på SVT, till en tyst
och räddhågsen arbetsplats nu! (SVT, Samhällsredaktionen, Stockholm).
”En allmän tendens inom TV och dagspress är krav på snabb avkastning!
Kvartalskapitalism! ”Större ängslighet över tittarsiffror. Populistiska beslut.
Inom SVT en stor osäkerhet om vad public service egentligen är.” (Kommersiell, oberoende journalistproducent).
”Branschen börjar ganska tydligt delas upp mer och mer i, å ena sidan, journalistisk/dokumentärt och, å andra sidan, nöje/underhållning. Stora produktionsbolag som är duktiga på stor, bred underhållning formligen skriker efter
oss med journalistisk erfarenhet för att kunna möta kraven från kanalerna”,
(Kommersiell, oberoende journalistproducent).

Sammanfattningsvis, de förändringar som TV-producenterna i denna enkätstude beskriver sedan 1999, med avseende på organisation, teknik, ekonomi
och ledning, är i stora drag följande:


organisation – från en fördelningsekonomi till en beställarorganisation,
men också ökad grad av centralisering eller centralstyrning (SVT)
krav på egna idéer och införsäljning av dessa till kanaler och produktionsbolag (kommersiella, oberoende)



teknik – digitalisering på alla nivåer, billigare teknik, kameror, redigeringsutrustning, men också större krav på kunskap. Mobilt kontor möjligt, i och med mobil, bredband etc.



ekonomi – fler kanaler att fylla, bl a genom tillkomsten av digitala kanaler via nätet, HDTV, större ansvar för ekonomin, interndebitering (SVT)
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bättre arvodering utanför mediebranschen, högre krav på medfinansiärer
från externa aktörer i förhållande till kunden/kanalen/produktionsbolaget
(kommersiella, oberoende)
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ledning – centralisering, ökad centralstyrning, fler chefer och chefsnivåer (SVT)
sammanslagning av olika avdelningar ger brister, fler redaktionella led
och funktioner (kommersiella, oberoende).

KAPITEL 17 SAMMANFATTNING - TVPRODUKTION I SVERIGE. TV-producenter
inom drama och journalistik i public service
och i kommersiell television 1992, 1996, 1999
och 2006/2007

Syftet med den här studien är att besvara frågeställningar som: Vilka är de
svenska TV-producenterna inom drama och journalistik? Hur ser deras väg
till producentyrket ut (bakgrund)? Hur ser vägen ut från programidéer till
färdiga TV-produktioner och program? Hur värderar man professionalismen
och hur ser man på konkurrensen? Och har det skett förändring under undersökningsperioden?
I den här intervjustudien intervjuades 32 TV-producenter vid tre tillfällen,
1992, 1996, 1999, och följdes upp med en enkät 2006 och 2007. De var
verksamma inom drama och journalistik och inom public service både i
Stockholm och ute i landet, samt inom kommersiell television, på kanaler
och i produktionsbolag. En pilotstudie genomfördes 1992 med samma frågor
till åtta TV-producenter inom public service och i kommersiell television
(kapitel 11). Av de 24 övriga TV-producenterna som intervjuades inom
drama och journalistik var 17 verksamma inom public service, 13 vid Stockholmsavdelningar eller -redaktioner och fyra ute i landet, i Göteborg, Malmö
och Luleå. De övriga sju var verksamma inom kommersiell television, på
TV-kanal eller i produktionsbolag, en del av dessa också ute i landet. TVproducenterna fick frågor om sin väg till producentyrket, om programverksamheten, om konkurrensens betydelse, om professionalism samt också frågor om förändring och möjligheten att förändra.
De åtta TV-producenterna intervjuade 1992 var verksamma inom underhållning (SVT, TV 4, oberoende produktionsbolag), dokumentär (SVT),
undersökande journalistik (SVT, TV 4) och drama (SVT, oberoende produktionsbolag). Några av dem hade erfarenhet från 1950- och 1960-talets
television. Beskrivningarna från den tidiga televisionen var situationer av
småskalighet där TV-producenter var ”personligheter” (t ex Åke Falck,
Lennart Hyland), och även ”auteurer”, dvs programkoncepten kunde arbetas
fram inom SVT:s väggar. Under 1992 skedde emellertid en förändring inom
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SVT. Krav på en högre produktionstakt ställdes inom underhållningen och
publikmätningar fick större vikt. Inom den kommersiella televisionen arbetade man med etableringsproblem. Underhållningsserier kunde få låga tittarsiffror och deras program bedömdes som dåliga (inom SVT). Även inom den
tidiga TV 4 arbetade man småskaligt. Man fick ”hoppa in” där det behövdes,
och på så sätt liknade TV 4 det tidiga Sveriges Television omkring trettio år
tidigare. 1992 bedömdes inte den kommersiella televisionen vara något hot
mot public service, men i intervjuerna utförda senare har bilden ändrats.
Vad gäller social bakgrund hade de äldre TV-producenterna både 1992
och i de senare intervjuerna ofta inte universitets- eller högskoleutbildning,
medan en mellangeneration och de yngre ofta hade det. Bland TV-producenterna 1992 fanns exempel på TV-producenter som hade erfarenhet från
televisionens första tio år, då TV-producenten var mer av en ”auteur”, idégivare, kreatör och kanske den som komponerade och lanserade programkoncept, möjligen kopierade från förlaga i t ex USA och England. Det finns
likheter mellan public service tidiga år och den kommersiella TVmarknadens tidiga år under sent 1980-tal och tidigt 1990-tal, bl a genom att
TV-producenter sattes i yrket och lärde sig det genom ”learning by doing”. I
en organisation under uppbyggnad och med lite personal var det nödvändigt
att vara flexibel och göra uppgifter som behövdes inom organisationen, vare
sig det var program inom public service under sent 1950-tal eller en nystartad kanal eller inom ett produktionsbolag under tidigt 1990-tal. Bland de
yngre TV-producenterna finns ett flertal exempel också på yngre TVproducenter som inte har någon universitets- eller högskoleutbildning. Sedan
dess har emellertid en formatindustri växt sig globalt stark, och idag är det
inte ovanligt att de industriellt framgångsrika koncepten sänds i många länder samtidigt. TV-producentrollen har också differentieras. Projektledarrollen definierades inom Sveriges Television under 1980-talet, och idag finns
bildproducenter, trailerproducenter, inslagsproducenter och ibland används
också i Sverige benämningen ”executive producer” eller ”exekutiv producent”, för producenter som överser flera programprojekt samtidigt. Bland
intervjuade TV-producenter 1992 hade fyra TV-producenter rekryterats till
televisionen under 1960-talet. Några hade erfarenhet från radion och en
kvinnlig TV-producent hade börjat som scripta. En annan TV-producent
hade rekryterats genom de större TV-producentkurserna under sent 1960tal., då man huvudsakligen rekryterade manliga, yngre akademiker (Se t ex
Engblom, 1998). Två TV-producenter 1992 hade sina egna TV-produktionsbolag på den kommersiella marknaden. Dessa hade annan karriär eller utbildning i botten, examen från Handelshögskolan eller längre erfarenhet från
reklambranschen. En TV-producent på det tidiga TV 4 hade en journalistkarriär från Sveriges Television och avancerade sedan. En av de yngre var
”självlärd” och hade arbetat inom produktionsbolag. I det tidiga materialet
från 1992 fanns alltså TV-producenter som hade rekryterats till producentyrket när sådana behov var större, som vid starten av Sveriges Television,
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inför starten av TV 2 under sent 1960-tal och vid starten av TV 4. Detta är en
genomgående tendens i materialet att man rekryterats i samband med nysatsningar eller när utrymme frigörs p g a att andra medarbetare går över till
andra arbetsuppgifter någon annanstans, t ex i samband med TV 4:s start.
Dvs vid rekryteringstillfällen då behovet av TV-producenter givit sådana
möjligheter till inträde till televisionen. Nya satsningar och/eller strukturförändring ligger ofta till grund, t ex starten av kanaler (TV 2, TV 4) eller t ex
starten av regionala verksamheter eller av annat slag, t ex starten av minoritetsspråkssatsningar.
Av de tolv dramaproducenterna intervjuade 1996 och 1999 var tre av dem
huvudförfattare av populärfiktion, i längre eller kortare serier, varav en inom
public service. De äldre TV-producenterna inom public service hade ofta
gått ”den långa vägen”. Man hade innan haft arbeten som t ex reklamfotograf, TV-reparatör eller sekreterare. De yngre dramaproducenterna hade i
flera fall specialinriktade utbildningar, varav två av de yngre kvinnliga TVproducenterna, som hade gått Dramatiska Institutets utbildning till TVproducent, men också dessa hade haft arbeten som t ex regiassistent eller
ljustekniker. Två av de, relativt sett, yngre manliga dramaproducenterna
hade gått en Teknisk Högskola, i Stockholm och Linköping, men inte arbetat
som civilingenjörer. Bland de kommersiella dramaproducenterna hade vägen
till televisionen varit ”horisontell” om man arbetade på produktionsbolag,
dvs från resebyrå/reklam respektive från tidning. Totalt sett bland dramaproducenterna, visade det sig viktigt att få ett första jobb inom televisionen eller
i film- eller teaterbranschen, t ex som fotograf/formgivare, tekniker, sekreterare, regiassistent, ljustekniker, produktionssekreterare eller studiovärdinna
inom Sveriges Television. De kommersiella TV-producenterna hade oftast
erfarenheten att gå ”sidospåret” in i televisionen, t ex som dokumentärfilmare, tidningschef eller projektledare inom resebyråbranschen. Bland dramaproducenterna gick en TV-producent i detta material vidare till högre
chefsnivåer, dvs i en vertikal succession.
Bland journalistproducenterna var det inte oväntat att journalistutbildning
och/eller tidigare arbete som journalist fanns, men det fanns också andra
erfarenheter, t ex att ha varit verksam som socialarbetare, eller att ha arbetat
med kärnkraftsbyggen med ett tekniskt gymnasium i botten. En mediautbildning från folkhögskola kunde ha betydelse för att växla från en typ av
arbete till TV-producentens yrke på sikt. En dokumentärfilmare hade erfarenhet som skådespelerska i ungdomen. Skurups Folkhögskola eller dito i
Stockholm För Konstnärligt Arbete var utbildningar som lett vidare. Flera
hade gått Journalisthögskolan eller t ex Dramatiska Institutets radiolinje,
men också samhällsvetenskapliga utbildningar på universitet förekom i flera
fall. Men även bland journalistproducenterna fanns de, också flera yngre,
som saknade eftergymnasial utbildning, t ex två manliga TV-producenter,
som hade börjat på tidningsredaktioner och avancerat till redaktionschefer,
innan de gått vidare eller rekryterats till televisionen. En kvinnlig TV737

producent började som scripta under sent 1960-tal och gick vidare ”scriptavägen”. De flesta journalistproducenter hade alltså journalistutbildning, handelshögskola, socialhögskola, folkhögskola eller universitetsutbildning, men
tre av dem, även bland de yngre, saknade formell, eftergymnasial utbildning.
I likhet med dramaproducenterna hade tillträdet eller rekryteringen till televisionen ofta skett när nysatsningar gjorts eller när nyetablering skett, som
inneburit att tjänster blivit lediga, t ex satsningar på invandrarprogram och
regionala satsningar under 1980-talet eller vid starten av TV 4, eftersom
TV 4 aktivt rekryterade journalister från Sveriges Television till sin nyhetsredaktion. Men trots tillkomsten av formaliserade utbildningar, som Dramatiska Institutets, så behåller televisionen fortfarande karaktären av att vara
sin egen yrkesskola, sitt eget gymnasium, sin egen högskola och karriär i
kombination, men att denna ”interutbildning” numera också kan pågå också i
kommersiella produktionsbolag och kanaler. Producent/projektledarrollen
kan ses som brytpunkten i denna ”karriär” där ”makten över innehållet” väsentligen utökas, vilket leder in till nästa undersökningsområde, programverksamheten.
Programverksamheten pågår i projektcykler med olika faser. Den första
fasen, val av programprojekt eller idé har i medieforskningen ägnats litet
uppmärksamhet. Men inom televisionen kan samma strategier användas som
t ex inom förlagsbranschen eller musikindustrin, t ex en överproduktion av
idéer tidigt, där det också är TV-producentens uppgift att selektera och ta
ställning till dessa idéer. Inom organisationsforskningen har överproduktion
av utgivning i turbulenta, dvs svårpredicerade, miljöer bildat skola (se t ex
Perrow 1986), där just kulturella produkter, böcker och skivor, kan vara särskilt svåra att predicera just vilka som blir en ”hit” eller en bestseller. De
som blir storsäljande får då bekosta utgivningen av de som inte blev vinstgivande. Även i Tunstall's undersökning från 1993 finns exempel på ”överproduktion” av underhållningsserier inom BBC, där några blir publikfavoriter
men att andra får en kortare duration. Bland dramaproducenterna i detta
material är det vanligtvis inte TV-producenterna som väljer vilken idé som
ska produceras, utan det gör de högre chefsnivåerna. Men det finns i materialet också tre huvudförfattare av serier, och som serieförfattare har man
stor makt över seriens innehåll. I detta material har dessa ändå en dubbelfunktion, t ex som fiktionchef, dvs också en formell roll i organisationen.
Men även om dramaproducenterna i övrigt inte valde programprojekten
själva, fanns ändå stor möjlighet att utöva kontroll. Val av skådespelare och
manusbearbetning och -bedömning är viktiga moment. Dramaledningen
ägnade sig inte enbart åt att passivt selektera idéer, utan kunde sätta enskilda
regissörer, författare, författarkollektiv i arbete inom public service, och det
kunde gälla sådana som man haft lyckosamma arbeten med tidigare (t ex
Ingmar Bergman, Jonas Gardell eller Killinggänget, dock inte förekommande i detta material mer än marginellt). På produktionsbolag kunde man
däremot ägna sig åt program- och idéutveckling och då var högste chefen
738

istället ansvarig för ”införsäljning till kanalerna”. En av de viktigaste faktorerna för en lyckad dramaproduktion var ”bra manus” och om dessa var
det konkurrens. Det är också dramaproducentens uppgift att ”översätta” manus till ekonomi och logistik, samt att rollbesätta om inte dramaledningen
redan innan gjort dessa val. Personer i arbetsteamet var också en viktig faktor i samarbetsrelationer. Dvs en underkategori av yrken i programprojekten,
fotografer, sminköser, redigerare m fl. Bland chefer hade de närmaste cheferna störst betydelse, medan de mer distanserade, på högre nivåer, i stort
sett bara hade betydelsen av att fördela eller erkänna en budget (tilldelning).
Tittarsiffror hade inte oväntat stor betydelse inom kommersiell television,
men också inom public service, där en serie kunde tilldelas förnyade avsnitt,
en fortsättning, om målsiffran uppnåddes eller överträffades. Den digitala
tekniken var på frammarsch under sent 1990-tal och de traditionella klippborden ersattes med digital redigering med namn som AVID eller Heavyworks. I enkäten utförd 2006/07 har all analog teknik ersatts av digital. Utökade möjligheter fanns att tekniskt manipulera miljöer, där särskilda bolag
kunde anlitas för uppgiften under 1990-talet. Idag har denna utveckling antagligen gått längre. När det handlar om antalet avsnitt inom drama har utvecklingen gått mot en ökad rationalitet. Idag produceras t ex knappast en
barnproduktion i ett enda avsnitt, en ”singel”, som det finns exempel på i
detta material från tidigt 1990-tal. Däremot kan enstaka musiksatsningar
fortfarande produceras inom public service i enstaka satsningar eller kortare
serier, t ex musik- eller dansföreställningar, då public service i sitt avtal med
staten har skyldighet att förse publiken också med ”smalt” kulturutbud. Inom
drama är kvalitét också en selekterad egenskap. Högre kvalitet produceras
med högre insatser, mer arbete och mer tid, som är pengar, fler repetitioner,
fler filmscener att välja mellan, dyrare regissörer och skådespelare m m. På
ett omvänt sätt kan missöden eller olyckor fördyra en TV-produktion, vilket
finns exempel på i detta material. Dramaproducenter framhöll ofta, när det
gällde TV-produktioner som de ansåg vara sina bästa, att de erövrat något
pris, t ex en Guldbagge m m, men det kunde också gälla program som innebar en utmaning på något sätt eller innefattade stor självständighet. När det
handlade om program, eller dramasatsningar, som varit på väg eller drivits
av producenter/projektledare eller motsvarande, men som inte resulterat i
färdiga produktioner, handlade det ofta om att ledningsnivåer inte bifallit
projektidéerna, eller att kanaler inte antagit idén. I några exempel hade man
t o m spelat in ett pilotavsnitt. Orsakerna till att idén inte gick vidare kunde
vara otillräcklig kvalitét, att man inte hittade formen från en tecknad förlaga,
rätt medverkande eller strejk bland medverkande. Direkt censur förekom
däremot inte i något exempel. Dramaproducenterna ansåg inte att man kunde
förändra så särskilt mycket med sin programverksamhet.
Också för journalistproducenterna var programprojekten indelat i faser eller cykler, som planering, förberedelse för inspelning, inspelning, bearbetning/klippning/redigering, efterbearbetning och sändning samt marknadsfö739

ring, där den senare fasen kunde inkludera att skriva programinformation
eller medverka till trailers. Research är en viktig del i de första faserna, och i
undersökande journalistik kan denna fas bli lång, eftersom man strävar efter
material som belägger den vinkel man har valt eller en ”tes”. Till skillnad
från dramaproducenterna skrivs manus av journalistproducenterna under
programprojektets gång, dvs deras frihet i utformningen av innehåll är
mycket större, undantaget författarproducenterna inom drama. Att söka i
register, statistik, arkiv eller andra dokument, att kontakta personer som besitter relevant information, att studera källmaterial, är några exempel på vad
research innebär inom journalistiken. Flera exempel finns på att det är i redigeringen som program eller programserier ”skapas”. Konceptet kan förändras under produktionsarbetets gång, och inspelning sker inte i den ordning
som programmet spelas in. De som arbetar i andra funktioner som t ex fotograf, researchers eller redigerare kan ha en ”dold” roll och spela en roll för
programmets utformning, eller ha resurser, som t ex ett visst kontaktnät.
Ibland kan personer medverka i en redaktionskommitté, som till synes kan
verka irrelevant, t ex en festfixare, just på grund av att de koopterats just för
sitt kontaktnäts skull, av betydelse för t ex talk shows, där man tävlar mellan
kanaler om de mest aktuella gästerna, och helst vill ha dem först. En redaktör
kan vara den som i planerande funktion ”komponerar” en mix av reportage
till ett magasin. En sådan planeringsmakt hade flera producenter i detta
material, dvs de var t ex redaktör, redaktionschef eller liknande. De medger
att de inte bara kommer med egna idéer, vilket är en makt som journalistproducenterna besitter, utan att de också kan komma med ett större antal idéer,
att de kan delegera idéer och också besluta om ett tema eller liknande. Det
finns exempel på i materialet hur man på en mikronivå faktiskt sätter dagordningen inom ramen för den sändningstid som redaktionen har till sitt
förfogande.
Både formella och informella kommunikativa processer är av vikt i det
som här kallas kollektiv, redaktionell förhandling, som kan vara kontinuerlig, dvs i form av regelbundna möten, men den redaktionella förhandlingen
kan också vara enskild, som t ex när en producent diskuterar sitt programprojekt t ex med en chef, eller när en chef instruerar en producent. Men det
finns också exempel på journalistproducenter i detta material som producerar
sina program själva utan någon särskild inblandning av redaktion, och utan
sådana förhandlingsprocesser under programarbetets gång. De olika producenterna kan också ha olika inriktning beroende på hur de har rört sig i medielandskapet över tid. De kan vara medieinriktade, dvs har rört sig inom sitt
eget medium, t ex avancerat, dvs visar en vertikal succession uppåt över tid.
Det gäller dock inte de flesta TV-producenter i detta material. De kan också
vara ämnesinriktade, t ex med ett fokus på ett specialområde, t ex ekonomisk
journalistik eller kriminaljournalistik, som gör att de rört sig horisontellt i
medielandskapet, t ex från chef på en kriminalredaktion inom pressen, till
TV-producent vid ett kriminalmagasin. Det finns anledning att tro att proces740

ser av redaktionell förhandling är av betydelse när man väljer att producera
och sända ett program i samband med en yttre, väntad händelse, t ex ett val i
något land, en riksdagsbehandling i något ämne, eller en kommande EUkommissionsrapport. Det finns exempel på hur man deltar i ett medialt kretslopp, t ex att man antar idéer eller följer upp sådana lanserade från andra
journalister. Det finns också explicita hänvisningar till tidningar, som en
sökstrategi eller att man får idéer från TV-program. Men det är inte den enda
vägen till idéer till program eller reportage. I detta material finns exempel på
tips utifrån, och genom ett kursdeltagande utomlands med en idé från en
amerikansk TV-station, kontakter med andra personer och idéer via kontaktnät, eget eller andras, är andra exempel. Det finns antagligen fler exempel
som inte representeras i detta material.
Vad gäller den undersökande journalistiken, som totalt representeras av
fem TV-producenter i detta material (varav två under 1992), kan producenter
ibland hävda ståndpunkter som för tankarna till att man ser sin roll som ”den
tredje statsmakten”. Dvs att man bevakar demokratiska värden eller rättvisa
på en konkret mikronivå. Flera exempel i detta material tycks beskriva alternativa och/eller parallella eller kompletterande, institutionella processer,
dvs att man genomför med journalistiska metoder t ex en ”alternativ brottsutredning” (Palmemordet), ”en alternativ haveriutredning” (Lastbilsolyckor),
en ”kompletterande skattebrottsutredning” (Skatteparadis) eller journalistiska reportage kring samma frågor som en väntad rapport från EUkommissionen. I flera exempel har en programserie resulterat i kommissioner, förnyade utredningar eller liknande. I andra exempel gestaltas strukturella
processer av t ex samhällsfrågor, som t ex jämställdhet, klassklyftor eller
arbetslöshet genom medverkande i programmen.
Det finns också andra användningsområden eller visningsplatser än ett fåtal sändningstillfällen i televisionen, t ex dokumentärfilmfestival, undervisning, och flera exempel finns på hur reportage används i förhållande till
maktpersoner, t ex vid myndigheter eller t o m i riksdagen. Inom kommersiell television finns ett exempel på en målgruppsplanerad produktion. I
syfte att avråda från rattonykterhet besökte man skolor för att efterhöra hur
man ville ha ett sådant program bland unga. Olika adaptioner kunde göras av
form och eventuellt innehåll för att locka en publik eller målgrupp, t ex
yngre eller kvinnor. En liten tittarstatistisk ”puckel” vad gäller kvinnor i
åldern 35-50 år gjorde att livsmedels- och dagligvaruhandeln lockades att
annonsera kring kriminalmagasinet på torsdagar före helghandeln, dvs TVreklam för varor som antog locka en kvinnlig publik omgav ett program som
beskrev svåra brott med actionladdade våldsscener. Det finns också andra
aspekter som återfinns i intervjuerna. Det är t ex en moralisk aspekt, och en
emotionell. Genom ”gripande” scener så kan programmet göras känslomässigt intressant för tittare, som man inte sällan uttrycker att man vill nå
med ett ”budskap”. I en moralisk aspekt vill man medverka till rättvisa, och
till att demokratin upprätthålls, kan man hävda i intervjuerna. En annan
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aspekt är förtroende, vilket kan ses som ett kapital, dörrar öppnas vad gäller
information och tillträde.
Materialet i denna undersökning föreslår att makten över utbudet för samhällsprogram och journalistik är delad mellan flera nivåer i ett sammanhang
som inte är okomplicerat. Det går inte att säga att all makt ligger hos en nivå,
för då vore det inte journalistik, utan det är ett intrikat samband av maktsammanhang som delas mellan nivåerna. Vad gäller programidéers väg till
program är journalisternas frihet att välja dessa själva större än för dramaproducenterna. Journalisterna har viss makt att välja sina egna idéer, oftast
inom ramen för kollektiv, redaktionell förhandling, men de kan också bli
delegerade idéer till program att utföra. De har dock frihet ofta, att välja
vinkel, medverkande, och redigerare, och de arbetsleder team av researchers,
fotografer, som i sin tur kan ha en dold roll i sin påverkan på programmet. På
de redaktionsledande befattningarna finns ofta en duo, en trojka eller ett
fyrspann av funktioner, som redaktionschef, redaktör, producent eller liknande, där man har planeringsmakten till sitt förfogande, åtminstone inom
ramen för den sändningstid man har till sitt förfogande. Direkt censur förekommer inte ofta, men det finns ändå exempel i materialet, som hade att
göra med reportage i krigsdrabbade regioner eller oroshärdar, där det handlade om det var censur eller säkerhetstänkande eller en kombination. Också
makten att selektera är flerdimensionell. Man väljer mellan ämnen, frågor,
medverkande, representanter, vinklar i en ständig process av ett osynligt
manusskrivande inom journalistiken, och på flera nivåer. Redigeringen beskrivs som viktig av flera av de intervjuade TV-producenterna. Det är då
programmet ”sätts ihop” eller ”blir till”.
När det handlade om konkurrensens betydelse medgav dramaproducenterna att TV 4:s start 1990 hade stor betydelse, dock inte TV 3:s start 1988.
Man intresserade sig ofta för den subgenre hos konkurrentkanaler som man
själv var verksam inom, om sådan fanns. Flera kontinuerliga populärfiktionsserier finns i materialet, dvs svenska ”såpor”. I ett fall gav en sådan
serie inom kommersiell television produktionsbolaget möjlighet att växa.
Dramaproducenterna hänvisade till ökad ekonomisk rationalitet och ”pressade priser” och också en högre konkurrens om regissörer, skådespelare etc.
Vad gällde professionalismens betydelse fanns ett par olika slags svar. Det
ansågs professionellt att värdera manus, att medverka till ett fungerande
arbetsteam, att hålla sig inom ramen för budget eller att på olika sätt infria
förväntningar, t ex att nå en viss andel publik, dvs att uppnå tittarsiffror.
Flera dramaproducenter innefattade också kunskap om ny teknik i sin definition, dvs den digitala tekniken. På frågan om hur man definierade sig själv
som professionell hänvisade man ofta till erfarenheter, kunskaper, insikter
man fått genom yrket eller egenskaper som att vara kreativ, idérik, visionär
eller att ha bra hand med folk. Man hänvisade således inte till den utbildning
som man hade som grund. Har definitioner av professionalism förändrats
sedan 1970-talet? Flera dramaproducenter ansåg att den ekonomiska ratio742

naliteten hade fått större betydelse, med fler producerade avsnitt. Underhållningsaspekten hade blivit viktigare på bekostnad av budskap av social
och/eller politisk natur, ansåg man. Definitionen av professionalism är densamma, ansåg andra, däremot har produktionsbetingelserna förändrats, med
ett mer aktivt förhållningssätt till publiken, större marknadsanpassning vad
gäller förslag som läggs hos kanaler, och större krav på att hålla jämna steg
med den tekniska utvecklingen i riktning mot digitalisering. Kanske att dagens professionalism handlar om att producera mer med bibehållen kvalitét
för mindre pengar och att med hjälp av digital teknik manipulera inspelningsmiljöer istället för att bygga upp eller bygga om befintliga studiomiljöer. När det handlade om möjligheten att förändra med sin verksamhet ansåg dramaproducenterna att några större förändringar kunde man inte bidra
till, däremot kunde man gestalta samhällsproblematik i dramats form, förmedla budskap av social natur och bidra till att påverka attityder. När det
handlar om ”impact” hos tittaren saknas feedbackinstrument, annat än tittarsiffror, och man erhåller den i form av t ex enskilda meddelanden eller liknande från tittare.
Också journalistproducenterna ansåg att TV 4:s start var viktigast med
avseende på konkurrens, och att betydelsen av TV 3:s start 1988 några år
tidigare var marginell, trots att TV 3 var först ut. Journalistproducenterna är
mer bekymrade över ”motprogrammeringen”, när deras program sänds, i
några fall, och vill inte konkurrera med underhållning eller populärfiktionsserier. Men i stort sett anser man ändå att konkurrensen är positiv, man
måste ”vässa lite”, ”bli bättre”. Programkonkurrenten ”Kalla Fakta” i TV 4
såg man som lite styvmoderligt behandlad av moderkanalen, bl a hade man
bara 20 minuters sändningstid 1999, och man ansåg att SVT:s resurser var
bättre. SVT hade vid den tiden tre redaktioner, i Stockholm, Luleå och
Malmö, som sände varsitt undersökande magasin regelbundet. I den kommersiella televisionen hade flera av journalistproducenterna arbetat på SVT.
Skäl till att gå över till kommersiell TV, eller annan verksamhet, kunde dels
vara privatekonomiska skäl, dvs bättre betalt, dels att man önskade en större
frihet. Indirekt ansåg man i några fall att satellitkanaler bidragit till förändring av form och bildberättande, t ex MTV. Ett högre tempo och en mer intresseväckande dramaturgi, ”högre tempo”, ”snabba klipp”, också inom allmäntelevisionen hade tidigare inte monopolkoncernen SVT ansett nödvändig
inom journalistik och samhällsprogram, men när man nu konkurrerade om
tittare blev form och bildberättande viktigare. När det gällde professionalismen ansåg journalistproducenterna oftast att det handlade om erfarenhet,
hantverkskunnande, journalistisk kunskap och erfarenhet, men också att göra
”bra television”, och i stort sett en subjektiv version av ”track record”begreppet: ”I yrket ligger ju alla program du har gjort”. Inte heller journalistproducenterna hänvisar till den utbildning de har som grund, utom i ett
fall, och inte heller hänvisar de till ekonomi, dvs att det är professionellt att
hålla sig inom budget. Att presentera sammanhang på ett begripligt sätt för
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en publik, att anpassa sig till samhällsförändring och till teknisk förändring
nämndes däremot. När det handlade om förändring sedan 1970-talet vad
gällde professionalism hänvisade man till att man mer medvetet arbetade
med form och innehåll. Ett budskap upprepas inte om och om igen. Tempo
och klippteknik har förändrats och lockar en yngre publik. Också bland journalistproducenterna är åsikten delad om kraven på professionalism är oförändrade eller inte över tid. Några anser att kraven är oförändrade, och att
samhällsprogrammen inte direkt är bättre. Andra anser att kraven är högre
och att det inte går att leva på rutinen. Några producenter anser emellertid att
även enkel underhållning och dåliga idéer idag kan göras professionellt.
Dock har utbudet av samhällsprogram ökat och informationsteknik har tillkommit som underlättar det journalistiska arbetet, e-mail, Internet, mobiltelefon och det finns möjlighet att läsa tidningar från världens länder på Internet idag, och ett stort utbud av svenska tidningar.
Journalistproducenterna hade mer att säga om frågan om deras programverksamhet och möjligheten att orsaka eller bidra till förändring, därför blev
deras svar på dessa frågor ett eget kapitel (kapitel 15), Det beror förstås på
att de, dels är samhällsjournalister, dels att de är ”manusförfattare” olikt de
flesta dramaproducenterna i detta material. Det beror alltså på genrespecifika
egenskaper, arbetssätt och områden. Drama tillhör underhållningens sfär
inom televisionen, medan journalistik och samhällsprogram tillhör informationssfären (jfr kapitel 3, Asp 2007). Journalistproducenterna beskriver ofta
exempel på förändring som avser förändring för enskilda personer eller
grupper i förhållande till myndigheter oftast i gynnsam riktning, men inte
alltid, i och med den massmediala uppmärksamheten. Enskilda personers
situation kan också försämras, och resultera i t ex uppsägning eller att självmant sluta sitt arbete. För det mesta, i detta material, är däremot mediaexponering eller t o m ”hot om mediaexponering” en påtryckning i gynnsam riktning, ”att få rätt”. I detta material finns många exempel på mobiliserad eller
förstärkt opinion vad gäller vissa frågor som resulterat i myndighetsuppvaktningar, namninsamlingar, visning av programmen utanför televisionen, på riks- eller kommunalpolitisk nivå eller t o m i EU-sammanhang,
och också att enskilda maktpersoner reagerat i ärenden. Nya förundersökningar i rättsliga ärenden, nya prövningar för asylsökande grupper, granskning av boendeförhållanden för funktionshindrade, förbud mot antibiotika i
kycklinguppfödning, rättegång mot trafikskoleföretag för kartellbildning är
exempel som tillskrivs programmen. När det handlar om stora samhällsförändringar finns däremot inga exempel, även om byggandet av miljonprogrammets bostäder under sent 1960-talet på vissa håll tillskrivs ett program
med dåvarande statsministern Tage Erlanders möte med ”skjutjärnsjournalistiken” i den dåvarande monopoltelevisionens enda kanal. Verifierbarheten
är ofta inte så stor att det är programmen och inte andra omgivningsfaktorer
som påverkat beslut eller ställningstaganden hos myndighetspersoner. TVproducenterna fick också frågan om det fanns någon policy på deras avdel744

ning, som syftade till förändring. C:a hälften av journalistproducenterna
tillstod att det fanns en sådan policy på deras avdelning. Det gällde främst de
undersökande journalistiska redaktionerna på SVT, men inte enbart. En minoritetsspråksproducent beskrev sin redaktion ”som en lobbyist bland andra
lobbyister”, när det handlade om att verka för förhållanden som avsåg målgruppen. På de undersökande redaktionerna kunde motiveringen vara att
peka på missförhållanden, orättvisor eller ”sprickor” i demokratiprocessen.
Men även bland de kommersiella journalistproducenterna kunde man tillstå
att man t ex kunde förmedla dolda budskap, sociala och/eller politiska. Ett
kriminalmagasin syftade alldeles uppenbart till förändring, när det gällde att
lösa de brott som gestaltades i programmen, i samarbete med polisen. Men i
övrigt förnekande journalistproducenterna att en intention till förändring
fanns, och man kunde hänvisa till journalistisk etik och krav på opartiskhet
och objektivitet. Att de undersökande journalisterna, i detta material, i högre
grad medgav förändringsintentionen beror på hur genren som sådan som den
utvecklats i Sverige. Undersökande journalistik behöver inte vara synonymt
med att verka för utsatta grupper, och är det t ex inte i USA.
Under 2006 och 2007 skickades en uppföljande enkät ut till de 24 TVproducenterna inom drama och journalistik som intervjuats 1996 och 1999.
Denna skickades ut vid tre tillfällen, med två påminnelseenkäter. Totalt besvarade 2/3 enkäten, lika inom respektive genre. Det största bortfallet fanns
inom SVT och i Stockholm för både drama och journalistik. Enkätens frågor
handlade om vilken funktion TV-producenten hade idag, och frågor om förändring under 2000-talet med avseende på den egna organisationen, teknik,
ekonomi och ledarskapsnivåer, dels i en allmän bedömning, dels vad gällde
de egna arbetsvillkoren i den dagliga verksamheten. En del av TVproducenterna hade gått i pension, men var ändå kvar som freelance, och
kunde ha undervisande eller rådgivande uppdrag, t ex som mentor/coach
eller till en ledningsgrupp, särskilt bland dramaproducenterna på Sveriges
Television i Stockholm. Endast en av TV-producenterna hade bytt genre,
men har sedan dess ”bytt tillbaka” till drama. Vanligare var att ha bytt anställningsform, t ex att ha blivit ”sin egen” eller freelance, då man tidigare
haft ett anställningsförhållande till kanal eller produktionsbolag, eller gått
”från TV till biofilm”. Vad gällde frågorna om organisationens förändring
blev svaren inom SVT ofta att en högre grad av centralisering skett, särskilt
bland dramaproducenterna, och också att fler chefer tillkommit. Mer administration, långa beslutsvägar och att SVT gått från en fördelningsekonomi
till en beställarorganisation med interndebitering var bedömningar i svaren.
För det dagliga arbetet kunde detta resultera i snävare budget, fler arbetsuppgifter, fler kanaler att fylla (genom tillkomsten av nya sådana, t ex digitala, webb-TV), men också en minskad självständighet. Dyrare omkostnader
för inhyrd personal via bemanningsföretag nämndes också. Å andra sidan
fanns TV-producenter som avancerat i den interna hierarkin, och som därmed beskrev ett ökat ansvar mer positivt och som hade lättare att också be745

skriva förändringarna mer positivt, t ex en ”enklare” eller ”tydligare ledningsstruktur”. De kommersiella TV-producenterna kunde hänvisa både till
bättre och sämre lönsamhet om man gått från att vara anställd till att vara sin
egen. De kunde hänvisa till att uppdrag utanför mediebranschen var bättre
arvoderade, att TV-branschen håller igen sina utgifter och också att det fanns
större krav på delfinansiering från externa finansiärer. Men också till en efterfrågan på de egna tjänsterna. Också journalistproducenterna inom SVT
beskriver en ökad styrning internt från ledningen och en ökad grad av hierarki, men i mindre utsträckning än dramaproducenterna, i detta material,
som hänvisade till ”centralisering”, ”centralstyrning” eller ”toppstyrning”
från Stockholm. Man nämnde också sammanslagning av avdelningar, ”nedskuren infrastruktur”, fler redaktionella led både inom public service och
bland kommersiella TV-producenter. Detta medförde brister och en försämrad kvalitét, tyckte både TV-producenter inom public service och inom
kommersiell television i några fall. Vad gällde tekniken och dess förändring
under 2000-talet handlade svaren till övervägande del om digitalisering och
övergång från analog teknik till digital vare sig det gällde kameror, redigeringsutrustning etc, som beskrevs som en utveckling som idag var helt digitaliserad. Införandet av HDTV nämndes, samt Internet, intranät, mail, mobiltelefon och bredband, som tillsammans gjort ”det mobila kontoret” till verklighet. Bland kommersiella journalistproducenter nämndes att t ex kameror
och redigeringsutrustning blivit billigare. Ökad administration, fler ledningsnivåer, centalstyrning återkom i svaren vad gällde ledningsnivåers förändring under 2000-talet inom public service, medan de kommersiella TVproducenterna hänvisade till marknads- eller branschförhållanden. En TVproducent på ett produktionsbolag hänvisade också till en ökad grad av hierarki, och att de ledde till minskad grad av självbestämmande eller självständighet, vilket också kunde vara kommentarer inom public service.
Sammanfattningsvis, SVT har under 2000-talet gått från en fördelningsekonomi till en beställarorganisation med interndebitering. Av intervjuade
TV-producenter i detta material inom drama och journalistik har detta lett till
större ansvar, snävare budgetramar, fler arbetsuppgifter t ex med fler kanaler
att fylla (t ex webb-TV) för enskilda TV-producenter, särskilt inom drama.
Ökad grad av centralisering och mindre upplevd självständighet nämns återkommande, och även i ett fall inom kommersiell television. De kommersiella TV-producenterna medverkar i eller är beroende av införsäljningen av
idéer och koncept till kanaler, där kraven idag är högre på externa medfinansiärer, till skillnad från tidigare då programprojekt kunde fullfinansieras av
kanalen. TV-branschen håller igen sina utgifter, och arvoderingen kan vara
högre utanför televisionen. Den tekniska utvecklingen har inneburit en digitalisering på alla nivåer, vilket medfört större krav på datateknisk kunskap,
men också billigare utrustning, t ex kameror eller redigeringsutrustning.
Mobiltelefon, Internet och intranät, bredband m m har gjort ”det mobila kontoret” möjligt. Större avdelningar och fler redaktionella led innebär brister
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och en ökad centralisering inom SVT beskrivs av några TV-producenter som
positivt, framförallt bland dem som avancerat, men av de övriga som negativt, då det innebär minskad självständighet. Men också inom kommersiell
television finns ett exempel från ett produktionsbolag där en högre grad av
centralisering och hierarki ledde till en mindre grad av självbestämmande.
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SUMMARY - TV PRODUCTION IN
SWEDEN. TV producers in drama and
journalism in the public service and
commercial television in 1992, 1996, 1999 and
2006/2007

The aim of this study is to answer questions such as: Who are the Swedish
TV producers? How did they become TV producers and what background do
they have? How are program ideas selected and developed into TVproductions and programs? How do they evaluate professionalism and how
did they look upon the competition at the time of the interviews? Have their
working conditions changed due to changes in society?
In this interview study 32 TV- producers were interviewed on three occasions. Interviews took place during 1992, 1996 and 1999, and were followed up by a questionnaire in 2006 and 2007. These TV producers were
working in drama, journalism, public service, at commercial television
stations and production companies. A pilot study was conducted in 1992 that
included questions to eight television producers within public service and
commercial television (Chapter 11). In 1996 another 24 TV producers were
interviewed. They produced TV-programs in drama and journalism. Seventeen of them worked in public service. The other seven worked in commercial television, at a TV channel or in a production company. Most of the
TV producers were located in Stockholm, but some of them were producing TV-programs in the north or south of Sweden. TV producers were asked
questions about their career path to television production, about how their
ideas to programs developed into television programs, the impact of competition, about professionalism, and about how they considered the opportunity to initiate change with their programs, both in drama and in journalism.
The eight TV producers interviewed in 1992 were working in public service (Sveriges Television=SVT), the then recently started commercial national TV-channel TV 4 or in independent production companies. They
worked in entertainment (SVT, TV 4, production company), documentary
(SVT), investigative journalism (SVT, TV 4) and drama (SVT, production
748

company). Some of them had experience from the television of the 1950's
and 1960's. This study, however, is focused on drama and journalism.
In the early days of television the scale was small and TV producers were
"personalities" (like Åke Falck, Lennart Hyland), and even "auteurs"; the
program concepts were developed within Sveriges Television. In 1992, SVT
experienced a change. Requirements for an increased production rate was
introduced and ratings became more important. The commercial channel,
TV 4, had been created a few years earlier. But the commercial channel
had problems. Television series within entertainment and Swedish drama
tended to get low ratings and the TV 4 programs were not considered good
quality (SVT). TV producers at TV 4 also worked on a small scale. The staff
had to do various tasks wherever they were needed. At that time, the early
TV 4 resembled the early Swedish Television from about thirty years earlier. In 1992 the TV producers in public service (and SVT) did not consider
the competition from commercial stations to be a threat, but some years
later, they considered the commercial stations to be their major competition.
With regard to social background, the interviews conducted in 1992 and
later revealed that the older TV producers in a lesser extent had college or
university education, compared to the younger or middle generation. Some
of the TV producers interviewed in 1992 had experience from the first ten
years of Swedish television, from 1956 when the first channel started broadcasts. During the early period of Swedish television the TV producer was
more of an “auteur” or more creative in shaping program concepts. The
inspiration could come from the United States or England. For example, the
very popular “Hylands hörna”, was inspired by the Johnny Carson Show.
There are similarities between the first year of the Swedish public service
television, and the first years of TV 4 in the 1990's. TV producers were
trained in the profession through “learning by doing”. Some of the younger
TV producers did not have any higher education, but several had an education from The Academy of Dramatic Art and a special education for TVproducers. Three of the producers had an education from Institutes of Technology, but had never worked in their field as an engineer. A change that
has occurred since the early days of public service television and commercial television in Sweden is that the television programs are produced according to concepts on a global, industry level. This phenomenon means
that successful programs, like “(American) Idol”, “X Factor”, “Dance with
the stars” or “Survivor” (the latter first produced in Sweden) are produced
and broadcasted in many countries. The role of the TV producers has also
expanded into several roles, as specified by titles for tasks within a project,
such as executive producer and trailer producer. An executive producer has
the responsibility for several TV-programs at the same time. The title of
executive producer was first introduced in commercial televisions during
the 2000’s, but was not used in public service.
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Four of the TV producers interviewed in 1992 had started in television
already in the 1960's. Some had experience from radio and a female television producer had started as a script girl. Another TV producer had been
recruited to television through the TV production courses in the late 1960's,
when the industry mainly recruited young, male academics (see Engblom,
1998). Two TV producers interviewed in 1992 had their own TV production
companies in the commercial market. They both had other careers from the
beginning, one had an exam from the Royal Institute of Technology, the
other had worked a long time in advertising. A television producer in the
early TV 4 had a career in journalism from SVT . One of the younger interviewees was "self-taught" and had worked in production companies. The
material from 1992, and also in interviews later, revealed that television
producers were recruited to the producer profession, when such needs were
greater. This occurred at the start of the Swedish television in 1956, the
start of the second channel, TV 2, during the late 1960s and at the start of the
commercial channel TV 4 in 1990. Recruitment is possible in connection
with new ventures, because coworkers are recruited to other stations, for
example in connection with the start of TV 4. Jobs became available, when
space was released in SVT, because the TV producers or journalists from
SVT were offered higher salaries at TV 4. They had the experience of TV
production that TV 4 wanted. That is, the recruitment was possible because
the need for TV producers gave opportunities for entry into the television
industry. New investments and/or structural change offered new opportunities with the creation of new channels (TV 2, TV 4) or, for example, the
implementation of regional or other activities, such as the implementation of
programs for ethnic minorities in radio and television.
Of the twelve drama producers interviewed in 1996 and 1999, three of
them were authors of popular fiction, in longer or shorter series, including
one in public service TV. The older television producers in public service
had often had careers that could be described as “the long way” to the profession. Some of the jobs they held included commercial photographer, TV
repairman or secretary. In several cases the younger drama producers possessed specialized training. Two of the younger female TV producers were
trained in the TV producer education program at the Stockholm Academy
for Dramatic Arts. They also had held jobs as assistant director and lighting
technician. Two of the younger male drama producers had an education from
Institutes of Technology in Stockholm and Linköping, but had not worked
as engineers.
The road to the TV-producer's profession for some commercial drama
producers was “horizontal”, that is to say, from advertising to production
company, or from a newspaper to television. It seemed very important to get
the first job in television, film or theatre, and then to learn more and more in
other functions such as photographer/designer, technician, secretary, assistant director, lighting technician, production secretary or studio hostess in
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Swedish Television. The commercial TV producers usually had the experience to take the "side track" into television, for example, as a documentary
filmmaker, newspaper manager or project manager in a travel agency.
Among the drama producers, one TV producer advanced to higher management levels, a “vertical succession.”
Among journalist producers, the common educational background was in
journalism and/or previous work as a journalist, perhaps in other media such
as radio or a newspaper prior to television. Still others TV producers had
different experiences, such as having worked as a social worker, or in nuclear plant construction work after their technical school education. Media
training in college could also be an important factor allowing the switch
from one type of work to the television production. One documentary
filmmaker had experience as an actress in her youth. Skurups Folkhögskola
or the Institute in Stockholm for Artistic Work are other examples of educational institutions where some producers gained experience and education
prior to television.
Several television producers were educated in Schools of Journalism, or
the Stockholm Academy of Dramatic Arts and/or the radio. Some had social
science degrees at the university. But even among journalist producers were
those individuals, several of whom were younger, that had no additional
education after high school and college. For example, two male TV producers, who had started in newspaper offices, advanced to become editors,
before they moved on or were recruited into television. One female television producer started as a script girl during the late 1960s and was promoted
from there. Most journalist producers indeed have an education in journalism, and a college or university degree. However, three of them, had no
university education or other higher education. As was the case for the drama producers, these individuals had obtained access to or were recruited
into television when new investments were made or when new services were
launched, such as the investment in programs for ethnic minorities and
regional radio and television during the 1980s, as well as at the start of
TV 4. TV4 recruited journalists from Sveriges Television, and thus there was
space for younger journalists to take vacated positions.
Despite, the producers formal education, the “internal education” within
the television industry seems to be of importance. The producers learned on
the job by having different tasks and functions, and thereby experienced a
“learning by doing” process. The producer's role seems to have been the
turning point in this career where “power over the content” was increased
for the TV producer. But what do television producers actually do on their
jobs? The next area of the study demonstrates how television programs are
organized into program projects.
The programs are organized in a project cycle with different phases. The
first phase is the choice of program project or the development of an idea to
a program, series or film. This initial phase has been given little attention by
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the media researchers. Organization research has pointed out that the same
strategies can be used to analyze the television industry as is used in the
publishing or the music industries (see Hirsch 1972, Peterson & Berger
1971). One such strategy is to examine the overproduction of ideas, where it
is also the TV producer's task to select and consider those ideas. Organization research has shown that “overproduction” of items in turbulent environments can be a strategy (see Perrow 1986). Cultural products, as books
and records, can be particularly difficult to predict just who or what will be a
"hit" or a bestseller. Those books, songs, programs etc, that become bestsellers will then pay for the release of those books, songs, programs etc that
were not profitable. Even Tunstall's study of 1993 includes examples of
"overproduction" of the entertainment series within the BBC, where some
are audience favorites, while others fail. In this entertainment sector, it is
usually not the TV producer who choose which idea for a TV production that
will be produced, but rather it is the decision of higher managements. In this
study this was the case for the drama producers, but there are also three authors of drama series or soap operas, who have a great power over the
show’s content. They have a dual function, such as a head of a fiction department, so they also have a formal role in the organization. But even if the
drama producers do not choose the projects themselves, they still have a
great opportunity to exercise control. Selection of actors and script processing and assessment are important tasks for which they are also responsible. The Drama Management within Sveriges Television not only passively
chose ideas or scripts, but can put directors or writers to work, and they
often choose those individuals with whom they have successfully worked
with in the past (Ingmar Bergman, Jonas Gardell or the “Killing” gang are a
few examples). The production companies, on the other hand, engage
themselves in developing ideas for programs or series, that they want to sell
to the stations. In that case, the highest executive or manager was responsible for these choices.
This study showed that one of the most important factors for a successful
drama production was a "good script". There was competition about the
good scripts and writers. The drama producer was also responsible for
"translating" the script to economy and logistics, and to cast the script, if
the drama management not already made these choices. The dynamics between team members (photographers, make-up artists, etc) was also an important factor, so that people could collaborate well.
Of greatest importance to these producers was the boss to whom the
producer reported directly. The more distant management, at higher levels,
basically had the responsibility of distributing money . Ratings were, of
great importance in commercial television. Over time they became more
and more important to public service television, because a series could be
assigned a continuation if the expected ratings were reached or exceeded.
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Digital technology was on the rise during the late 1990s and the traditional film or video techniques were replaced with digital editing with names
like AVID or Heavy Works. The survey conducted in 2006/07 revealed that
the analog technology had been replaced with digital techniques, such as
digital cameras, digital editing software/techniques etc. Expanded opportunities had arisen in drama productions to technically manipulate indoor or
outdoor studio environments and companies were hired to do that in the
1990s. For example, in the mid 1990's the outdoor studio environment
was manipulated, so that the season of spring appeared to be winter, because
that was described in the script. With digital technologies there are other
possibilities to manipulate film, which saves money and extends the possibilities.
When it comes to the number of episodes in a given drama, the trend has
been towards greater rationalization. Today, for example, a “single” for children is almost never produced, as illustrated in this study by a single example from the 1990’s. However, individual musical or artistic events, such as
opera, are still produced in public service television in a “single” or shorter
series, such as music or dance performances . In its contract with the State
the public service television is obligated to provide the audience with culture of the fine arts, as well as programs for minorities and services for the
physically disabled (blind or deaf). In the production of drama quality is a
matter of selection and overproduction. Quality is produced with higher
stakes, more work and more time, more rehearsals, more movie scenes to
choose from, more expensive directors and actors etc. In a reverse way,
mistakes and accidents increase the cost of a television production, as seen
in some examples found in this study. Drama producers (as well as journalist producers) were asked if they could give an example of a production or
program that they considered their best. Some of them answered that they
had got some sort of reward, like a Guldbagge”, but some producers mentioned that the production was a challenge or that the producer had a considerable independence.
The producers were also asked about program ideas that failed, and the
reasons that an idea did not become a TV-production. Reasons included the
following: Management did not approve the project ideas, television stations
did not approve the project, or the TV production team itself chose not to
pursue the project. In one example the production team had even recorded a
pilot of a series, but it was rejected because the quality was not considered
good enough. The reasons why the idea did not go further could have been
insufficient quality, an inability to find the form of an animated figure, an
appropriate sponsor or a strike among artists/participants. There was no
example of explicit censorship situations. When asked whether drama producers thought that their productions has caused change in society in some
way or the other, they answered that they did not think they could cause so
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much social change with drama productions, but perhaps some change in
attitudes.
Program projects were divided into phases or cycles for journalist producers. These cycles include planning, preparation for recording, recording,
processing/cutting/editing, post production and broadcasting, and marketing.
The latter phase could include writing speaker texts or making a trailer.
Research is also an important component of the investigative journalism
process. The research phase can be long. Journalists search for material
that confirms the program’s angle. This material can include interviews,
records, statistics – all of which take time to compile and analyze.
In comparison to the drama producers the journalist producers “write”
the script during the production process of the program, and their freedom
to shape the content is greater (fiction authors as TV producers excluded) .
To search in statistics, records, related documents, and contact with people
who possess relevant information are some examples of what research
means in journalism. In several examples the importance of other functions
was stressed, such as the researcher or the photographer. The concept of the
program can change during the production of the work, and the recording is
often not filmed in chronological order. Individuals who work in the other
functions may have a "hidden" role and play a role in the design of the program, or have resources, such as a particular network of contacts. Sometimes people are invited to participate in an editorial committee (in one example a talk show), and have a background, that may appear irrelevant, but
is actually quite relevant. An example given in this study was a party organizer for famous people, who was hired because of his network of contacts.
That network interested the producer, who wanted not only the most interesting guests, artists, musicians, athlete's, but also to be the first talk show to
present these guests. This example also illustrates the importance of competition.
An editor may have the responsibility to "compose" a mixture of contributions to a program. Several TV producers interviewed had this greater
power of planning. They admit that they do not only come up with their own
ideas, something that journalists producers can do, but that they also can
come with a larger number of ideas, they can delegate ideas and also decide
on a theme or the like. That is an example of how , on a micro level the producers actually set the agenda within the broadcast time they have at their
disposal.
Both formal and informal communication are important in what is here
called collective editorial negotiation, which may be continuous, in the form
of regular meetings within the department or individual, such as when a producer discusses his program project for example with a boss, or when a
manager or editor instructs a producer about an idea. But there are also examples of journalist producers in this study that produce their own programs
without any special involvement of the management, and without such nego754

tiation processes. They work independently. Different producers may have
different orientations depending on how they have moved in the media landscape over time. If they are media oriented, they could have moved within
their own medium advancing in a vertical upward succession over time. It
does not, however, apply to most TV producers in this study, because TV
producers can be TV producers without any succession to higher management. They can also be issue oriented, with a focus on a special area, such
as financial or crime journalism . These producers moved horizontally, such
as being a reporter in a magazine on crime, and then to be asked to become a
TV producer for a crime program. They moved from newspaper to television, but still write or produce in the same area of interest.
There is reason to believe that the process of choosing to produce and
broadcast a program in conjunction to an external anticipated event is a
strategy, like producing a program prior to an election in any country, a
parliamentary debate in any subject, or the upcoming publication of an EU
commission report. There are examples of how journalists participate in a
media cycle, and that they get ideas from what other journalists have published. There are also explicit references to reading newspapers, as a search
strategy, or to getting ideas from TV shows. But that's not the only way that
producers get ideas for programs. Advice, influence from people outside
the production team or, in one case, through course attendance abroad with
an idea from an American TV station, connections with other people and
ideas through contacts, the producers own or others', are all examples of
where journalists obtained their ideas. There may be other examples, however, then additional interviews would be required.
Five of the producers were engaged in investigative journalism (two in
1992). According to some of the producers the media and television is "the
fourth estate" whose responsibility is to supervise that democratic values
and justice is of interest on a concrete micro level.
Several examples in this study describe alternative and/or parallel or
complementary institutional processes according to the program ideas and
their topics that were mentioned. These topics included an "alternative criminal investigation" (Palme murder), "an alternative accident investigation"
(Truck accidents), a "supplemental tax inquiry "(Tax havens) or a journalistic investigation into the same area as an anticipated report from the European Commission. In several examples, the programs resulted in new
commissions, renewed investigations or the like. In other examples structural
processes such as gender differences, class inequalities and unemployment
were seen by some producers as something to portray through the choice of
program ideas, participants and questions asked in the program.
The study also revealed that programs or films can be shown at other
viewing places than on a few occasions in the national or satellite television
channels, such as the cinema or documentary film festivals, and in various
forms of education. There were also some programs that were used to create
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or change opinion. Programs or films were used in relation to the people
with political power, such as persons who work in the authorities or even in
the parliament. Within commercial television is an example of a series of
programs that were planned to warn young people about driving and drinking alcohol. In order to dissuade from drunken driving the producer and
coworkers visited schools to inquire how young people wanted such a program. Various adaptations could be made in the form and content to attract
a particular audience, such as young people or women. An example of this
is a small statistical "hump" of women aged 35-50 years who interested
grocery stores in advertising before or after a crime program on Thursdays
before they did their weekend shopping. It could be seen contradictory that
advertising of food and household goods that should attract a female audience was sent in connection to a program describing serious crimes with
scenes of violence, but with regard to the ratings and the female audience it
was not.
Also found in the interviews are (other) moral and emotional considerations. By creating emotionally moving scenes a program can be emotionally
interesting for viewers, and producers often express the desire to give a
"message". In terms of moral, some of the producers mentioned that they
wanted to contribute to values of justice, and that democracy is maintained.
Another aspect is trustworthiness or credibility, which can be seen as capital.
Doors opened in terms of information and access when producers and their
programs were perceived as trustworthy.
The results in this study suggests that power over the content in current
affairs programs and journalism is shared between multiple levels of the
television hierarchy. One cannot say that one level has the power over what
content or programs shall be produced. There is a more complicated connection of power relations that is shared between hierarchical levels. The journalist producers freedom to choose their program ideas was greater than the
drama producers. The journalist producers very often were given the power to choose their own ideas, usually in the process of collective negotiation
at the editorial office, but they can also be delegated ideas for programs to
produce. However, journalist producers often have the freedom to choose
their coworkers and staff, participants, and the concept or subject for the
program. In addition, they are in a leading position for the production team.
As previously mentioned, these coworkers can have a hidden role or function. For example, one researcher had a network of social contacts that was
of importance, as he had travelled very much as a musician before he became a researcher.
In addition to the production team there are usually two, three or four
functions that have the overall responsibility for the program. It could be
the producer and his/her boss, an editor etc. The producers were also asked if
they could mention a program idea that did not become a TV production/program and what the circumstances were. The answers revealed that
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censorship from higher management levels regarding program ideas did not
occur often, but some examples had to do with stories in war-zones, such as
during the Yugoslav Wars 1991-1999. Also, the power to select ideas, subjects, participants is multidimensional. The selection power is in a continual
process of invisible screenwriting in journalism on multiple levels. Editing,
is described by several of the TV producers as when the program finally is
“created” and is described as important.
The producers were also asked about the competition, and what it meant
in public service from producing as a broadcasting monopoly. Public service
got a first competing, commercially financed TV channel in 1988, when
TV 3 started sending by satellite. In 1990 the commercially financed TV 4
followed, first by satellite and then reaching most of the Swedish viewers.
The producers in public service were asked about how they considered the
commercial competition. They did not consider the start of TV 3 as important as when TV 4 started broadcasts, which in 1992 reached a majority
of the Swedish audience. The TV producers were often interested in programs in the same genre as they themselves worked with. For example, investigative journalists were interested in the other stations programming of
the same kind. They were concerned about another channel (as TV 4) broadcasting an entertainment series at the same time as their programs in journalism were broadcasted. The current affairs program "Cold Facts" on TV 4
was perceived as having been a bit unfairly treated by TV 4, because they
only had a 20-minute broadcast per program in 1999, and the SVT's resources were considered better. At that time SVT had three editorial offices
in Stockholm, Malmö and Luleå, which sent current affair programs of an
investigative kind, and that reached all the Swedish viewers. But it was also
mentioned, in these interviews from the 1990’s, that competition is positive
and helps a station/program “get better”.
Several continuous popular fiction series , or Swedish "soap operas",
were also described in the study. In one case, the soap opera series on commercial television offered the production company the possibility to expand.
The contract for producing a soap opera series is often settled by a “reverse
auction procedure”. The deal is given to the production company that offers
the lowest bid for the production and its costs. The drama producers referred
to the increased economic rationality, "price pressure" and also a higher
competition for directors, actors, etc.
The producers were also asked about the meaning of professionalism. In
drama “professional” was considered as the ability to evaluate scripts correctly, create teams that work well together, stay within budget, or meet a
variety of expectations as needed, such as reaching a certain audience, or
achieving high ratings. Several drama producers also included knowledge of
new technologies, especially digital technology in this definition. Regarding
the question of how the producers evaluated themselves as professionals
they often mentioned their experience, knowledge, and insights gained
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through the profession. They also mentioned their qualities of creative imagination and vision or to be good in dealing with people. The producers did
not refer much to their education. The producers were also asked if the definitions of professionalism had changed since the 1970s. Several drama producers felt that the economic rationality had become more important, with
more parts in a series or programs to produce. They suggested that the entertainment aspect had become more important at the expense of social and/or
political messages . Some producers argued that the definition of professionalism was the same, but that the production conditions has changed, due to
a more active approach to the audience, market adjustment in terms of suggestions to television stations about programs to be produced, and greater
demands for keeping pace with the technological development towards digitalization. Maybe today's professionalism is about producing more content
with the same quality, but for less money and with the help of digital technology to manipulate the recording places in film (instead of building or
making changes in the actual recording or television studio).
Several commercial journalist producers had previously worked in public
service and SVT. They moved from public service to commercial television
for a variety of reasons, including offers of a better salary or more freedom.
Some of the producers mentioned that satellite channels indirectly contributed to changes in the media landscape. A station like MTV was mentioned
as an example. It had a higher tempo and a faster way to tell stories, and that
attracted a younger audience. SVT had not previously thought that these
factors were necessary in current affairs programs. However, awareness
increased about the importance of form in current affairs programs, and
SVT also wanted high ratings.
The journalist producers also answered the questions about professionalism. For them, professionalism was the result of experience, craftsmanship,
journalistic knowledge and experience, but also the ability to make "good
television". Their answers could be interpreted as a subjective version of the
"track record" concept: "You have in this profession all the programs that
you have done with you” . Similar to the drama producers journalist producers did not refer to their education much, with the exception of one
producer of minority programs. To present a subject or a topic in an understandable way for an audience, and to adapt to social change and technological change was also mentioned. Unlike drama producers, however, journalist producers did not refer to something drama producers often mentioned.
That it is professional manners to stay within budget. The questions about
what changes they considered was the most important since the 1970's concerning professionalism was answered also with reference to form and content. A message should not be repeated over and over again in a documentary, as was done in the 1960's and 70's. The tempo is faster, and the form
and the visual presentation are more consciously worked with. Tempo and
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cutting technology have changed significantly and attracts a younger audience.
The journalist producers also had different opinions about whether or not
the requirements for professionalism remained unchanged since the 1970's.
Some considered them to be the same, and that current affairs programs did
not get better over time. Others consider the requirements to be higher and
felt that it is not possible to live on the routine or knowledge of the past.
Some producers believe, however, that even simple entertainment programs
and bad program ideas can be done professionally today. However, the range
of current affairs programs have increased, and information technology has
facilitated journalistic work. Communication through e-mail, Internet, and
the cell phone has made “the mobile office” a reality, and today it is possible to read newspapers from different parts of Sweden from the north to the
south and from many other countries around the world via the Internet.
The journalist producers were asked to provide an example of programs
that had caused some kind of social change at some level in society. They
had more to say about the possibility of causing or contributing to change
while producing TV-programs than did drama producers. For this reason,
their answers are accounted for in a separate chapter (Chapter 15). Journalist producers are "screenwriters“ to a larger extent than most drama producers, at least in this study. Drama belongs to the entertainment sphere in
television, and journalism and current affairs belongs to the information
sphere (Chapter 3, Asp 2007). Journalist producers often describe examples
of transformation referring to change for individuals or groups in relation to
authorities. For the most part, however, media exposure or even the "threat
of media exposure," means pressure in a favorable direction for individuals
or groups, whose situations are portrayed in the program. It can be viewed
as “justice is done” when somebody can be seen as unfairly treated, and the
authority part in power changes their decisions in favor of the person in the
program. But a person’s situation can also deteriorate as a result of mass
media attention, and there are examples of people getting fired, or forced to
voluntarily quit their jobs.
There are also examples in this study of how programs could have contributed to and/or have the intention to cause change in public opinion, to
create, mobilize or enhance a public opinion regarding certain social issues.
Some program were intended to put a pressure on authorities or politicians
or had such effects, on a local, national or even an European level. Specific
examples given were the writing of petitions, renewed investigations in
legal matters, new trials for residence permits for a group of refugees, new
investigations of living conditions in houses for people with disabilities, a
ban on antibiotics in chicken breeding, and a trial for driving schools for
suspicions of cartel activity.
The journalist producers do not, however, think that their programs have
caused or contributed to any major changes in society, with the exception of
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one example. In the late 1960' some hard hitting journalists from the only
television channel, at that time, asked the Prime Minister Tage Erlander what
he would say to a young couple that could not find an apartment. The Prime
Minister was not able to answer that question in front of an audience of millions of viewers. It was later said that this situation was the impetus of the
building of new houses and suburbs on the outskirts of Stockholm. “The
million programme” had as its goal to build a million new apartments. A
question remains unanswered however: Was it the television program as
opposed to other environmental factors that influenced the decisions of politicians and authorities in this direction? The answer cannot be verified, the
decision to build apartments was perhaps already planned before the television program.
TV producers were also asked if there was any policy at their department,
with an intention to cause change via TV production of programs. Approximately half of the journalist producers admitted that there was such a policy
in their editorial office. It was primarily the investigative journalists on
SVT, but not exclusively. A producer of programs for an ethnic minority
program described the work of that department "as a lobbyist, among other
lobbyists," in working for improved conditions for groups belonging to that
minority. Some of the investigative journalists referred to anomalies, injustices or "cracks" in the democratic process. But even the commercial journalist producers admitted that, for example, they were working with specific
intentions or social and/or political messages. An example is a crime program (Wanted/Efterlyst) aimed at solving crimes that were portrayed in the
television programs, in cooperation with the police. But in general the journalist producers denied that they had any intention to cause change referring
to journalistic ethics and standards of impartiality and objectivity. That the
investigative journalists in this study admitted policies aimed at change to a
greater extent depended on the genre as it has developed in Sweden. Investigative journalism is not necessarily the same as working in the interest of
the poor or unprivileged groups.
During 2006 and 2007 a follow-up questionnaire was sent to the 24 TV
producers in drama and journalism who were interviewed in 1996 and 1999.
This questionnaire was sent out on three occasions, with two reminder questionnaires. In total 2/3 of the TV producers in each genre answered the questionnaire. The non-response was greatest in SVT and in Stockholm for both
drama and journalism. The questionnaire focused on the role the TV producer plays today, and questions were asked about the change in the 2000’s
with respect to the organization, technology, budget and management levels, as well as a general assessment regarding their own daily working conditions. Some of the TV producers had retired, but some still were working
as a freelance or mentor, especially amongst drama producers in SVT in
Stockholm. Only one of the TV producers had changed from one genre to
another . It was more common that the form of employment has changed, e g
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from full-time-employment by a television station or production company to
a freelance TV producer, or "from television to cinema." The answers from
SVT referred to a higher degree of centralization had occurred during the
seven years of the 2000's, especially for the drama producers. SVT answers
also revealed that some more management levels had been implemented,
and that the progression from ideas (to programs) to decisions from management levels took a longer time. The SVT producers also referred to organizational changes. SVT changed from a distribution economy to a customer or client organization, that now orders programs or TV productions
from different units with responsibility for their own budgets. Answers about
changes in working conditions in their daily work often referred to tighter
budgets, more administration, more tasks, more channels to fill (through
new digital channels, Web TV), as well as decreased independence. More
expensive costs for temporary workers through employment agencies were
also mentioned. On the other hand, there were TV producers that had advanced in the internal hierarchy, especially at Sveriges Television, and they
described the changes in a more positive way. They stated that the management structure had become more “distinct” and that they had increased
responsibility. One producer just wrote: “Career!”.
The commercial TV producers referred to either better or lower profitability from being an employee to becoming a freelance. They also mentioned that assignments outside the media industry were better paid, that the
television industry wanted to cut its expenses and that there was a greater
demand for financing from external sponsors. In addition, a demand for services from TV producers with special experience or knowledge (such as
from police work and entertainment in combination) was available. Journalist producers at SVT described an increased internal control from management and an increased level of hierarchy, but to a lesser extent than drama
producers. The drama producers referred to "centralization", "central control" or "central control from Stockholm”. They also mentioned the merger
of departments, and a slimmer infrastructure, both in public service and
among commercial television producers. The result was shortages and a
deteriorating program quality according to some TV producers, both in public service and in commercial television.
The producers were also asked questions about technological change. The
answers referring to change were predominantly focused on the transition
from analog to digital techniques, specifically digital cameras, editing
equipment etc. In 2007 the development towards digitalization was described as completed, according to this study. The introduction of HighDefinition TV (HDTV) was mentioned as well as the Internet, intranets, cell
phone and broadband, that together made “the mobile office” a reality from
being a vision in the 1990's. Some commercial TV producers mentioned that
cameras and editing equipment had become cheaper. The answers to questions about what changes in management levels were the most important in
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the 2000's was, again, increased management control and centralization from
the public service producers. The commercial TV producers referred to the
market and changing market conditions in relation to TV stations. But in one
case a commercial TV producer referred to a higher degree of centralization
and hierarchy in the production company where she worked, which had
merged with another company. The result was a new fiction department in
the production company that did not previously exist.
Finally, in the early 2000’s the public service television and Sveriges Television (SVT) changed from a distribution economy system to a client or
customer organization and each unit maintained its own responsibility for
the budget. Drama producers in particular referred to tighter budgets with
more tasks and more channels to fill (with digital channels and web services). Increased centralization and a less autonomy were mentioned also in
commercial television in one case. The commercial TV producers in production companies who depend on the sale of program ideas to television stations referred to a higher demand from TV stations for external sponsors. In
earlier years, the TV channels had paid for the total cost for the TV productions, but they were cutting down their expenses. Technological developments had led to digitalization at all levels, a greater demand for technical
knowledge and less expensive cameras and editing equipment. Cell phone,
Internet, intranets and broadband has made “the mobile office” come true.
In terms of administration, the merger of units, larger departments and additional management levels has contributed to increased centralization and less
independence within SVT, as some producers described. But also in commercial television one producer referred to a higher degree of centralization
and hierarchy, the result of a merger between two production companies, and
a new fiction department was created. The producer referred to new levels of
hierarchy and less autonomy. Other TV producers who had advanced in the
hierarchy at SVT described the structural changes in a more positive way,
referring to a more “distinct” management structure.
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APPENDIX
KAPITEL 16 TVPRODUCENTER 2006/2007

Fråga 3 handlade också om producenternas arbetsuppgifter. Hur skilde sig
deras arbetsuppgifter idag i förhållande till deras arbetsuppgifter vid intervjun eller intervjuerna (1996 och/eller 1999/2000). Så här löd svaren inom
public service och drama:
”Samma arbetsuppgifter, men kortare förberedelsetid och snävare budgetar”,
”Ej”, ”Då verkade jag som programchef på producerande enhet. Nu del av
företagsledning/programledning centralt” (SVT Stockholm), ”Inte alls”
(SVT, Göteborg), ”1999 arbetade jag som projektledare i dramaproduktion.
Idag är det mer administration” (SVT, Malmö).
Och bland de kommersiella dramaproducenterna svarade man så här:
”Ej anställd på TV 4. Mer författande och mindre administrativt.”, ”Skiljer
sig inte”.
Bland journalistproducenterna svarade man så här på samma fråga: ”Fler
arbetsuppgifter. Då hjälp från sekreterare/scripta (som, min anm) inte längre
finns”, ”Då producerade jag dokumentärer på heltid. Nu är det en liten del av
min vardag. Gör dock min sista film.” (SVT, Stockholm), ”Idag inget redaktionellt arbete” (SVT, Malmö), ”Marginellt” (SVT, Luleå).
Och bland de kommersiella journalistproducenterna blev svaren följande:
”Fler erbjudanden om uppdrag. Mer jobb.”, ”Inte alls”, ”Ungefär detsamma”, ”I praktiken väldigt lite. Jag fakturerar istället för att uppbära lön
och tar fram koncepten i egen regi.”
Nästa fråga handlade om man arbetade inom samma genre eller om det skett
en förändring. Svaren blev från dramaproducenterna inom SVT: ”Samma
genre”, ”Samma genre”, ”Samma genre”, ”Då Drama, nu Sport och Nöje.
Aldrig mer än fyra år på samma tjänst, och egen utveckling viktig. Samlar på
erfarenhet och kunskap (bättre än frimärken)” (SVT, Stockholm, drama).
”Ja” (dvs, samma genre, min anm, SVT Göteborg), ”Samma genre” (SVT,
Malmö).
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Och bland de kommersiella dramaproducenterna: ”Ja”, (dvs förändring, min
anm),”från TV till biofilm”, ”Samma genre”.
Svaren på samma fråga från journalistproducenterna inom public service
blev följande: ”Samma”, ”Stor förändring i yrkeslivet. Intresse för människor och TV gjorde att jag ville bli coach” (SVT, Stockholm), ”Från journalistiskt arbete till ledaransvar. Karriär!” (SVT, Malmö), ”Samma”, (SVT,
Luleå).
Bland de kommersiella journalistproducenterna svarade man på följande
sätt: ”Samma genre”, ”Nej” (dvs, ej förändring, min anm), ”Samma” och
”Samma genre”.
Sammanfattningsvis, TV-producenterna arbetade oftast, men inte alltid, kvar
inom samma genre. Man kan ha blivit coach i förhållande till ledare och
medarbetare, man kan ha bytt, i ett fall, från Drama till Sport och Nöje, man
kan ha avancerat uppåt i programhierarkin, från producent till ledning. Man
kan, i ett fall, ha bytt från TV till biofilm. Man hänvisar till snävare budgetramar.
Bland journalistproducenterna hade ingen växlat genre från en till en annan,
men andra förändringar kunde ha skett, t ex att man gått från programproduktion till ledningsfunktioner, från produktion till administration. Bland de
kommersiella journalistproducenterna kunde man hänvisa till ”mer jobb”,
eller att man fakturerade istället för att uppbära lön, men att skillnaden i
praktiken var liten.

Organisationen och de egna arbetsvillkoren
TV-producenterna fick frågorna om den viktigaste förändringen vad gällde
deras organisation och de egna arbetsvillkoren sedan 1999, då (senaste) intervjun hade genomförts, för de flesta. Den första delfrågan handlade om ett
allmänt intryck eller bedömning för respondenterna, om vilken sådan förändring man bedömde var viktigast vad gällde den egna organisationen.
Svaren inom drama vid SVT i Stockholm blev: ”Programbesluten (har) flyttats till en central enhet. Många fler mellanchefer. Större administrativ
börda. Långa beslutsvägar.”, ”Jobbar frilans”, ”Centralisering”, ”SVT har
gått från fördelningsekonomi till en beställarorganisation.”
Vid SVT inom drama i Göteborg svarade man: ”Jag är frilans. Arbetar på
egna villkor efter beställning och tjänar betydligt mer pengar. Slipper gudskelov SVT:s byråkrati och centralstyrning.”
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Och på dramaenheten vid SVT i Malmö: ”Vi har blivit en beställarorganisation och har numera interndebitering.”
Kort sagt, beskriver svaren centralisering, fler mellanchefer, mer administration och en utveckling från en fördelningsekonomi till en beställarorganisation, som inte helt ses utan avigsidor hos respondenterna.
Bland de kommersiella TV-producenterna inom drama svarade man så här
på samma fråga: ”Ej anställd på TV 4 längre” och ”Jarowskij köptes av
MTV 2004 och koncernen Zodiak bildades, där Jarowskij behölls som varumärke. Våren 2007 köpte Zodiak Yellow Bird och dramadelen på
Jarowskij slogs ihop med Yellow Bird.”
Också journalistproducenterna besvarade frågan om förändring vad gällde
organisationen från 1999, och fram till enkättillfällena 2006 och 2007, och
svarade så här vad gällde delfrågan under rubriken Allmänt: ”Större toppstyrning och fler arbetsledare”, ”Det är så många förändringar på SVT – går
ej att räkna dem alla. Det nya är att vi sagt upp folk – för första gången i
TV:s historia” (SVT, Stockholm). (Min anmärkning här är att man reducerat
personal tidigare vid ett flertal större tillfällen, men att det då har lösts genom t ex ”naturlig avgång” och erbjudanden om avgångsvederlag i form av
t ex avtalspension etc).
Andra svar från SVT i resten av landet var: ”Ny företagsstruktur. Ny organisation i enheten SVT Syd” (SVT, Malmö), ”1999 var jag red (redaktör) för
Norra Magasinet, ett självständigt program. Nu en av fyra redaktörer i Uppdrag Granskning” (SVT, Luleå).
Inom SVT beskriver man alltså avsevärda förändringar, där vissa svar går i
linje med de svar dramaproducenterna gett, t ex centralisering av beslut och
ytterligare chefsnivåer. Att personal sagts upp, nämns också.
De kommersiella TV-producenterna ger följande svar på samma fråga:

”Fler arbetskamrater, arbetar som frilansare – i egna företag. Fakturerar uppdragsgivare.”, ”Samma” (dvs som respondentens eget tidigare
svar), ”Inga större förändringar”, ”Kanalerna lägger ut mer produktioner på externa producenter och ställer högre krav på en genomgående kvalitet hos redaktionerna. Färre praktikanter och 'jämnare' personal. Branschen har 'mognat' på så sätt.”
Bland de kommersiella journalistproducenterna som svarat hänvisar man till
branschen och att man som frilans är en del av denna bransch, som själv
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fakturerar uppdragsgivare. Förändringarna kan beskrivas i positiva termer,
till exempel med en hänvisning till ”kvalitet” som ovan, men det är väl att
märka att dessa svar är för få för att ge någon slags branschutvecklingsbeskrivning.
Följdfrågan var om TV-producenterna kunde svara på frågan om den viktigaste förändringen sedan 1999, vad gällde organisationen, men med betydelse för deras eget regelbundna arbete. Bland dramaproducenterna på
SVT i Stockholm svarade man så här:
”Långa väntetider på beslut och korta framförhållningar till produktionsstart,
då besluten sker centralt”, ”Nedskuren infrastruktur inom organisationen”,
”Samma som tidigare svar, i och med att jag blev del av denna 'nya' centrala
beställarorganisation.”
Och på SVT ute i landet blev svaren följande: ”Se fråga 5” (dvs respondentens tidigare svar, SVT Göteborg), ”Att jag numera är chef. Ingår i Malmö
ledning och operativ ledningsgrupp” (SVT, Malmö).
Bland de kommersiella dramaproducenterna svarade man så här: ”Egen företagare nu” och ”Vi är idag ett tydligare dramabolag med egen VD och egen
utvecklingschef.”
Återigen hänvisar respondenterna inom SVT, i alla fall i Stockholm i detta
material, till centralisering, men också till att man avancerat till chefsposition, och då detta hänt är man nöjd med förändringen. De kommersiella TVproducenterna hänvisar till, antingen att man själv är egen företagare, eller
att en bolagisering skett där dramagenren utkristalliserats tydligare, i ett fall.
Journalistproducenterna svarade så här på frågan om organisatorisk förändring med betydelse för det egna, regelbundna arbetet: ”Fler arbetsuppgifter.
Se tidigare svar.”, ”Jag har tillhört ledningsenheten Personal och det förändrade från 'gräsrot' till 'helikopterseende' ” (SVT, Stockholm), ”Nya arbetsuppgifter, ökat ansvar och större befogenheter” (SVT, Malmö), ”Marginellt”
(SVT, Luleå),
Bland de kommersiella journalistproducenterna svarade man på följande
sätt: ”Större efterfrågan på mina tjänster eftersom TV-bolagens egna anställda blivit färre”, ”Samma”, ”Inga”, ”Mer krav på egna idéer och, till viss
del, införsäljning.”
Det sista svaret syftar på införsäljning av idéerna till program hos uppdragsgivare, vilket kan vara TV-kanaler/bolag eller produktionsbolag. Bland journalistproducenterna angav man också ett avancemang till chefsposition eller
del av ledningen, i två fall inom SVT, som den viktigaste förändringen för
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det egna, regelbundna arbetet. Bland de kommersiella journalistproducenterna kunde man hänvisa till branschförändringar, som t ex större efterfrågan på
de egna tjänsterna , när TV-bolagens egen personal minskat eller större krav
på egna idéer och införsäljning, dvs programutvecklingsarbete och dess
marknadsföring i förhållande till potentiella (eller befintliga) uppdragsgivare.

Teknik och tekniska resurser
Den sjätte frågan handlade om den viktigaste förändringen sedan 1999 vad
gällde teknik och tekniska resurser. Också den frågan var delad, dels i en
mer generell bedömning, under rubriken Allmänt, dels samma fråga, men
med bedömningen av betydelsen för det egna, dagliga arbetet.
Så här blev svaren från dramaproducenterna vid SVT i Stockholm: ”Nya
arbetsverktyg och datasystem. Ex. Att spela in på hårddiskar och laserskrivare istället för på band. Därigenom en snabbare process”, ”-”, ”Digitalisering, Outsourcing av OB-teknik”, ”Digitaliseringen i stort och avyttrandet
av egen OB-flotta.”
Ute i landet bland SVT:s dramaproducenter, som besvarat enkäten, blev
svaren följande: ”-” (Göteborg), ”Mer datorisering. Inspelningstekniken
förändrad.” (Malmö).
Bland de kommersiella dramaproducenterna svarade man på detta sätt på
samma fråga: ”Saknas idag”, ”Utvecklingen av mailserver och intranät. Lättare tillgång till redigeringar.”
Inte så oväntat handlade svaren om (en fortsatt) digitalisering och datorisering vad gällde den viktigaste förändringen under 2000-talet med avseende
på teknik och tekniska resurser. Men inom SVT också i två svar att man
”outsourcat” OB-tekniken (Outside Broadcasting), dvs de mobila inspelningsenheterna i form av bilar, som i ett svar ovan liknas vid en ”flotta”. Att
inspelningstekniken förändrats angav man också i två svar, från band till
hårddiskar. En snabbare process och också en lättare tillgång till redigering,
samt utveckling av mailservrar och intranät angavs av en kommersiell dramaproducent.
Bland journalistproducenterna inom public service svarade man på följande
sätt: ”Fler möjligheter rent tekniskt, kräver också mer kunskaper. Vi har
digitaliserat TV och inför nu också HDTV” (SVT Stockholm), ”Digitalisering på alla nivåer” (SVT, Malmö), ”Datorer, program har utvecklats”
(SVT, Luleå).
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Bland de kommersiella journalistproducenterna blev svaren följande: ”Större
krav på kunskaper inom data, redigering, research”, ”Samma” (dvs som respondentens tidigare svar), ”Billigare teknik, kamera och redigeringsutrustning”, ”Billigare teknik generellt avseende kameror, redigeringsutrustning
etc. Allt är datoriserat.”
Svaren går i samma riktning också för journalistproducenterna, datorisering,
digitalisering på alla nivåer, men också att mer kunskaper behövs inom dessa
områden. Bland de kommersiella journalistproducenterna hänvisar man
också till billigare teknik. Sammanfattningsvis, datorisering, digitalisering på
alla nivåer, förändring av inspelningsteknik, införandet av HDTV, outsourcing av OB-tekniken och en billigare men också mer kunskapskrävande digital teknik är det största förändringarna allmänt vad gäller teknik och tekniska resurser som skett under 2000-talet, enligt TV-producenterna i detta
material.
Samma fråga om förändring sedan 1999 vad gällde teknik och tekniska resurser ställdes i en följdfråga, men nu med avseende på betydelsen för det
egna regelbundna arbetet, och svaren blev från dramaproducenterna vid
SVT i Stockholm följande: ”Lättare, enklare inspelningsteknik (digitalt). Nu
HD-formatet med en mängd olika standards, som kommer att komplicera
inspelningen”, ”-”, ”Se ovan” (dvs respondentens svar på den tidigare frågan), ”Nu höj- och sänkbart skrivbord (lite skämtsamt). Möjligheten till mobilt kontor nu verkligen genomfört i och med bredband och trådlös kommunikation, kort och gott.”
Vid SVT ute i landet svarar man helt kort ”Dator” i Göteborg och ”datahanteringen” i Malmö.
Även de kommersiella dramaproducenterna ger korta svar: ”?”, ”Mail och
intranät”.
Bland journalistproducenterna vid SVT i Stockholm finns endast ett svar:
”Ingen förändring. Jobbade redan innan digitalt.” Och vid SVT ute i landet:
”'Total' övergång från analoga verktyg till digital teknik” (SVT, Malmö) och
”Marginellt” (SVT, Luleå).
Bland de kommersiella journalistproducenterna svarade man så här: ”Starkt
beroende av dator, mobil och bil”, ”Samma” (resp:s tidigare svar), ”Snabbbare datorer” och ”Till viss del enklare att använda även för en gammal konservativ producent som var med då allting var tungt och komplicerat.”
Sammanfattningsvis, datorteknikens utveckling anges av producenterna i
stort sett som den förändring som haft störst betydelse under 2000-talet i
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detta material, snabbare datorer, enklare inspelningsteknik, möjlighet till
mobilt kontor och trådlös kommunikation, bredband, intranät, men också att
utvecklingen kräver ökade kunskaper för att hantera den digitala tekniken i
utveckling, och också kunskap för att hantera olika standards.

Ekonomi och ekonomiska resurser
Den sjunde frågan handlade också om förändring sedan 1999, men med avseende på ekonomi och ekonomiska resurser, med underrubriken Allmänt.
Så här svarade dramaproducenterna vid SVT i Stockholm: ”Allt fler kanaler
att fylla, ex webb utb o s v”, ”-”, ”Snävare ekonomiska ramar”, ”Som svar 5.
Budgeten hos producerande enheter inom SVT baserad framför allt på central beställning av program (och beslut).”
Vid SVT ute i landet svarade man på följande sätt på samma fråga:
”Frilans. Tjänar mer, får mer royalty” (SVT, Göteborg), ”Att vi har interndebitering och nytt ekonomisystem/rapportering” (SVT, Malmö).
Bland de kommersiella dramaproducenterna svarade man följande på samma
fråga:
”Mindre lön, sämre ekonomi”, ”Ingen större skillnad, snarast har resurserna
blivit lägre i förhållande till inflation och löneökningen i branschen”.
Bland journalistproducenterna på SVT i Stockholm svarade man så här:
”Neddragning av medarbetare = större arbetsbelastning”, ”Ständig brist på
pengar. Försämrad kvalitet på TV-programmen.”
Och bland SVT:s journalistproducenter ute i landet:
”Krav på positiva ekonomiska resultat. Tydligare ekonomistyrning” (SVT,
Malmö), ”Marginellt” (SVT, Luleå).
De kommersiella journalistproducenternas svar på denna fråga blev följande:
”Uppdragen utanför mediebranschen är bättre arvoderade. TV-branschen
håller igen sina utgifter”, ”Samma” (som resp.s tidigare svar), ”Svårare med
lönsamhet idag”, ”Större krav på delfinansiering från externa aktörer”.
Svaren på frågan om förändring sedan 1999, med avseende på ekonomi och
ekonomiska resurser, men med betydelse för TV-producenternas regelbundna arbete, blev ganska kortfattade och ibland överlappande, vilket väl är
att förvänta: ”Allt fler kanaler att fylla exv webb utb o s v. Allt snävare budgetramar. Dyrare omkostnader för inhyrd personal via bemanningsföretag”,
ej svar (min anm), ”Se ovan” (dvs resp:s tidigare svar), ej svar, (min anm,
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SVT Göteborg), ”Ansvaret för ekonomin, prognos och uppföljning” (SVT,
Malmö).
De kommersiella dramaproducenterna svarade så här: ”Se ovan” (dvs resp:s
tidigare svar), ”Hårdare ekonomiska förhandlingar med TV-bolagen. Krav
på att vi finner medfinansiärer i de projekt som tidigare fullfinansierades av
TV-kanalerna.”
Journalistproducenterna vid SVT svarade på detta sätt på samma fråga: ”Se
ovan” (resp:s tidigare svar), ”Ingen större förändring” (SVT, Stockholm),
”Större ansvar!” (SVT, Malmö), ”Marginellt” (SVT, Luleå).
Också de kommersiella journalistproducenterna var kortfattade på denna
fråga: ”Ingen förändring i stort. Bra ekonomi.”, ”Samma” (dvs oförändrat),
”Svårare få lönsamhet i TV-produktion”, ”Att kunna förhandla – som egen
företagare.”

Ledning och ledningsnivåer
Fråga 8 gällde förändring sedan 1999 med avseende på ledningsnivåer,
också den frågan delad i en allmän uppskattning, samt en följdfråga om förändring av ledningsnivåer sedan 1999 med betydelse för det egna, regelbundna arbetet. Dramaproducenterna svarade på följande sätt vid SVT:
”Centralisering av programbeslut. Många chefsnivåer.”, inget svar (min
anm), ”Centralisering, toppstyrning”, ”Sådana som jag med mandat mellan
VD och PD (Programdirektör/direktion, min anm), dvs instiftandet av en
programledning på central nivå”, (SVT, Stockholm), ”Centralstyrningen från
Stockholm har ökat”, (SVT, Göteborg), ”Att vi har blivit en projektorganisation”, (SVT, Malmö).
Centralisering och ytterligare chefsnivåer finns med i flera av svaren samt
toppstyrning och ökad centralstyrning från Stockholm. Bland de kommersiella dramaproducenterna fanns ett svar från ett produktionsbolag: ”En tydligare ledningsstruktur har byggts upp vilket innebär att hierarkier bildats
som inte fanns tidigare.” En annan av dessa avstod från att svara.
Också journalistproducenterna besvarade samma frågor. Vid SVT blev svaren följande: ”Strikt hierarkisk arbetsledning med dålig kommunikation och
otydligt ansvar”, ”Omorganisation av ledningsenheten. Personal till utvecklingsenheten” (SVT, Stockholm), ”Enklare ledningsstruktur”, (SVT,
Malmö), ”Något hårdare/tydligare styrning från ledningen”, (SVT, Luleå).
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Också journalistproducenterna vid SVT hänvisar till hierarki och hårdare
styrning från ledningen, men i mindre utsträckning än dramaproducenterna.
Enklare ledningsstruktur nämns, men också dålig kommunikation och otydligt ansvar.
Bland de kommersiella journalistproducenterna svarar man så här på samma
fråga: ”Sammanslagning av olika avdelningar och omorganisationer ger
större brister”, ”Samma” (dvs oförändrat), ”Inga”, ”Tyvärr – till viss del –
fler led rent redaktionellt. Idag finns ofta exekutiv producent, producent,
projektledare, redaktör, inslagsproducent etc.”
Två av svaren hänvisar till sammanslagning och omorganisation av avdelningar och fler led redaktionellt, och det ses inte som positivt. I två av svaren
redovisar min ingen förändring. Sammanfattningsvis, på frågan om förändring sedan 1999 med avseende på ledningen och ledningsnivåer hänvisar
man, under underrubriken Allmänt, inom SVT till högre grad av centralisering och styrning från ledningen, särskilt bland dramaproducenterna. Fler
chefsnivåer och att en central enhet instiftats bekräftas i ett av svaren. Någon
hänvisar däremot till en enklare ledningsstruktur. Bristande kommunikation
och otydligt ansvar nämns också. Bland de kommersiella producenterna
nämns att sammanslagningar av avdelningar ger brister och att fler led i
olika funktioner finns redaktionellt med olika benämningar, t ex exekutiv
producent, projektledare, redaktör etc.
På följdfrågan, som avser förändring sedan 1999 med avseende på ledningsnivåer, men med betydelse för producenternas regelbundna arbete, har man
ofta uttömt svaret på frågan innan, men så här blev svaren vid SVT avseende
drama: ”Se ovan”, ”Minskad självständighet”, inget svar (min anm), ”Fler
chefsnivåer, organisatorisk splittring samt bristande samordning”, ”Som
ovan” (SVT, Stockholm), ”Helt oberoende, dock tar alla beslut lång tid p g a
8” (dvs svaret innan, min anm), (SVT, Göteborg), ”Att jag sitter med i ledningsgruppen” (SVT, Malmö). Ett svar fanns också från en kommersiell
dramaproducent: ”.mindre eget bestämmande”.
Bland journalistproducenterna svarade man på följande sätt: ”Se ovan”, ”Jag
har varit med och haft inflytande på människors utveckling”, (SVT, Stockholm), ”(Jag är) Högre upp i hierarkin”, (SVT, Malmö), ”Inget noterbart”,
(SVT, Luleå).
De kommersiella journalistproducenterna gav följande svar: ”Nya chefer –
större avdelningar”, ”Samma”, ”Inga”, ”Se ovan”.
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Man hänvisar, framförallt bland dramaproducenterna vid SVT i Stockholm,
till fler chefsnivåer, minskad självständighet och lång tid för beslut. Journalistproducenterna förefaller mindre påverkade av denna utveckling, kanske
p g a genrens natur. En självständig journalistik är ju ett adelsmärke för traditionell public service, åtminstone i teorin. De kommersiella journalistproducenterna hänvisar i ett svar till nya chefer och större avdelningar, men det
finns också flera svar som inte redovisar förändring.
Sammanfattningsvis, på frågorna om förändring sedan 1999 med avseende
på ledning och ledningsnivåer, hänvisar man vid SVT till centralstyrning,
toppstyrning, fler chefsnivåer, bland dramaproducenterna. Längre beslutsvägar, mindre självständighet, bristande kommunikation och otydligt ansvar
nämns också. Också de kommersiella producenterna hänvisar till fler redaktionella led, sammanslagning av avdelningar och omorganisationer (som ger
brister), samt mindre eget bestämmande, i något fall. Men drygt hälften av
de kommersiella producenterna redovisar inget svar om förändring, varken
bland drama- eller journalistproducenter.
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