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LEDARE

Nationalekonomer på tv

Lindbeckkommissionens sista punkt i sitt 113-punktsprogram var: ”Stärk 
massmediernas självständighet genom bl a en mer kvalifi cerad journa-
listutbildning”. Motiveringen var att opinionsbildningen sker på jour-
nalisternas villkor, vilka ofta blir offer för särintressen. Högre krav på 
ämneskun skaper skulle stärka journalisternas integritet och skifta fokus 
i rapporteringen från personifi ering genom ”berörda och drabbade” till 
”större samband och generella principer”.  Jag tror att många nationaleko-
nomer instämde i denna problembeskrivning 1993, men jag minns också 
att förslaget blev betraktat som ett förslag von oben och förlöjligat.

Jag vill föreslå en något annorlunda lösning, nämligen att professionella 
nationalekonomer blir direkt inblandade i massmedias arbete. För att vara 
konkret förslår jag att SVT anställer en disputerad nationalekonom eller 
inrättar ett ekonomiskt råd med nationalekonomer. Jag kan tänka mig tre 
huvuduppgifter:

• Föreslå reportage och ämnen
• Agera bollplank under reportagearbetet
• Ge synpunkter i efterhand på reportage och inslag

Syftet skulle vara att etablera ett samarbete med journalister, inte att 
inkräkta på deras uppgifter eller att agera överrock. Jag tror att samarbetet 
skulle stimulera bägge parter att tänka i nya banor. Reportage i tv kan inte 
se ut som powerpointföredrag som klargör ”generella principer”. De lever 
på en blandning av konkretion och allmänna samband, som journalister är 
specialister på. Syftet måste vara att belysa ekonomiska krafter och policy-
konfl ikter de kan ge upphov till. Allsidighet och relevans bör vara målet, 
inte slutgiltiga sanningar. 

Vad kan nationalekonomen bidra med? Det mest grundläggande är att 
etablera vad som är relevanta fakta. Teoretiska kunskaper behövs för att 
ställa de rätta frågorna i både vetenskap och journalistik. Jag tror att alla 
nationalekonomer då och då kliar sig i huvudet vid reportage på tv eller 
i böcker och tidningar och tycker att något fattas i beskrivningen. Ibland 
frågar man sig om det hela inte är en missuppfattning då det påstådda fak-
tumet talar emot vad vi vet om ekonomiskt beteende och marknader. Så 
kan det inte ligga till säger vi och misstänker att en noggrannare undersök-
ning skulle ändra beskrivningen. Ett trivialt exempel är rapporter i tv och 
tidningar om de nya banker som lovar 4 procents ränta, dvs mer än rörlig 
ränta på bostadslån, men av ”administrativa skäl” tillfälligt inte tar emot 
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ny inlåning. Eli Heckscher framhöll denna funktion av teorin när det gällde 
ekonomisk historia. Med udden mot historikerna hävdade han att ”teori 
kan i många fall göra det sannolikt att föregivna fakta existerar eller inte 
existerar”. 

Ett viktigare exempel är frågan om arbetsmigration och dess effekter 
på sysselsättning och löner.  Här kan ensidiga partsintressen uppträda som 
sanningsvittnen och få det att framstå som fattiga arbetare som fl yttar till 
väst alltid blir lurade. Ett exempel är en tysk fackföreningsman som fram-
trädde som talesman för både tyska och polska arbetare i Tyskland i SVTs 
”Uppdrag: granskning” nyligen. Det fi nns trovärdiga beskrivningar om 
arbetare som blivit lurade till Västeuropa och fått åka hem utan betalning, 
men är det en allmän bild? Och stämmer det i det enskilda fallet som repor-
taget handlar om? Ironiskt nog har jag sett fl era sådana reportage, där de 
”drabbade” själva ignoreras eller inte alls kommer till tals. Här fi nns mot-
stridiga intressen som ska klargöras så långt det går, bland annat genom 
relevanta frågor till de direkt berörda och inte till utomstående som säger 
sig stå för den ena eller andra gruppen. Enligt min mening används alltför 
ofta företrädare för intressegrupper och ideella organisationer som exper-
ter både i reportagen och i efterkommentarerna. Akademiska experter kan 
naturligtvis bidra på ett mer objektivt sätt, men strävan bör vara att skapa 
reportage som står på egna ben.

Jag tror att alla skulle vinna på ett samarbete mellan nationalekonomer 
och journalister: journalister genom att anta större utmaningar, national-
ekonomer (som också är massmediakonsumenter) genom nya uppslag och 
framförallt allmänheten som skulle få ett mer nyanserat underlag för sina 
politiska val och kanske också börja se på sin omgivning med nya ögon. 

Klas Fregert


