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Abstract 

Lucas Brischetto: Nyktra fakta: den moderna medborgaren i tidningen Vi:s 

opinionsundersökningar 1942, Uppsala universitet: Institutionen för idé- och 

lärdomshistoria, C-uppsats, HT, 2014 

 

Denna uppsats syftar till att beskriva de första svenska opinionsundersökningarna, hur de 

framställdes och beskrevs, samt hur de genom sitt sätt att förhålla sig till läsaren hjälpte 

till att skapa bilden av en modern och ansvarstagande svensk medborgare. Genom att 

undersöka hur opinionsundersökningarna beskrevs av de tidningar som publicerade dem 

besvaras frågan ”vilken påverkan föreställdes opinionsundersökningarna ha, vad var de 

till för?”. Därefter analyseras mer ingående hur undersökningarna faktiskt såg ut i 

tidningarna – vilka frågor som gjordes till politik, hur de talade till läsaren och gjordes 

viktiga och angelägna – för att besvara frågan ”Vilken medborgare var den föreställda 

läsaren för dessa opinionsundersökningar?”. Fram träder en bild av en ansvarstagande 

och rationell medborgare, som framför allt riskerar att förföras av dålig 

sensationsjournalistik, men vars räddning fanns i opinionsundersökningarnas 

vetenskaplighet. Medborgarna skulle genom dem göras till rationella konsumenter även 

av information. 
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Inledning 
 

I det svenska politiska klimatet är opinionsundersökningarna en av grundstenarna. För den 

offentliga politiska diskussionen tycks de oumbärliga. Genom att rapportera den gångna veckans, 

månadens eller årets förändringar i opinion sätter de ton i den samtida debatten. De är 

utgångspunkter för politiska strategier då partierna anpassar sina förslag efter dem. Men 

opinionsmätningarna, har många påpekat, är inte bara undersökningar av en redan oberoende 

existerande allmän opinion. De hjälper också till att skapa opinionen. Vilka frågor som ställs, hur 

de ställs och när de ställs är alla faktorer som väger in.1 

Genom att på det sättet forma vad som överhuvudtaget ska betraktas som allmän opinion, 

och vad som omfattas av den, formas också den allmänna opponenten – medborgaren, vars 

synpunkter uppsamlas. När opinionsundersökningarna informerar medborgarna om i vilka frågor 

de förväntas ta ställning, och vilka ståndpunkter som är tillgängliga, upprättar de också 

tillgängliga identiteter. Men inte bara genom att ställa frågor, utan också genom att publicera 

dem, visar opinionsundersökningarna allmänheten för sig själv. De berättar för allmänheten vilka 

de är, i förhållande till andra människor.2 

De första opinionsundersökningarna genomfördes i USA och var tätt förknippade med 

marknadsundersökningar, genom vilka företag kunde få reda på hur konsumenterna ställde sig till 

just deras produkt. George Gallup blev en pionjär på området och lyckades efter att ha försökt 

olika metoder pricka in resultatet på det stundande presidentvalet år 1936. Under de kommande 

åren startade nya så kallade Gallup-institut omkring i världen, och Sverige blev ett av dem när det 

svenska gallup-institutet grundades i slutet av år 1941. Dagens Nyheter och tidningen Vi fick 

ensamrätt att publicera institutets material för dags- respektive veckopressen.  

                                                

 
1 Demokratirådets rapport 2008: Medierna: folkets röst?, red. Olof Petersson (Stockholm, 2008) redogör bra för de 
bredare diskussioner som omgivit opinionsundersökningar. Se exempelvis Slavko Splichals ”Från opinionsstyrd 
demokrati till globala styrelseformer utan opinion”, och ”Påhittad allmänhet” av W. Lance Bennett. 
2 Judith G. Coffin, ”Between opinion and desire: Elle magazine’s survey research in 1950’s France”, i The voice of 
the citizen consumer, red. Kerstin Brückweh, (Oxford, 2011), på s. 58 tillskrivs George Gallup citatet att 
opinionsundersökningar ”revealed the people to themselves”. 
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Denna tidiga period under de svenska opinionsundersökningarnas historia kan ge oss en 

inblick i vad de var tänkta att vara och hur de verkade i samhället, i kontrast till den 

institutionaliserade ställning de har idag. Idag är deras funktion i media redan vedertagen och de 

diskuteras utifrån denna vedertagna funktion. Men hur visades och hur användes 

opinionsundersökningarna under deras första år, innan det var helt fastslaget exakt vad de var till 

för? Vilken allmänhet fick medborgaren syn på, när de läste opinionsundersökningar? 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka identitetsskapande och medborgarskap i de svenska 

opinionsundersökningarnas tidiga historia. Mer specifikt ska följande frågor besvaras: 

- Vilken påverkan föreställdes opinionsundersökningarna ha, vad var de till för? 

- Vilken medborgare var den föreställda läsaren för dessa opinionsundersökningar? 

 

Avgränsningar 

Anledningen till att rikta in sig på just denna tidiga historia är att få syn på de tendenser som idag 

tas för givna, men som på den tiden var banbrytande. Under det första året publicerades närmare 

50 opinionsmätningar enbart i Vi, nästan en opinionsundersökning per nummer alltså. Eftersom 

Vi var en veckotidning fanns i den betydligt mer utrymme att diskutera och presentera 

opinionsundersökningarna än vad som fanns i DN, som hade tillgång till samma material som Vi. 

Det ger mer än tillräckligt material för att kunna dra slutsatser. För att kunna få någorlunda grepp 

om materialet omfattar undersökningen endast Vi-tidningen och endast de avslutande veckorna av 

1941, då Gallup-institutets grundande offentliggjordes, samt år 1942, då resultaten av 

opinionsundersökningarna publicerades. 
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Forskningsläge och teori 
 

Denna undersökning har flera komponenter som studerats och vars historia berättats för sig. 

Bland dessa finner vi givetvis opinionsundersökningar i sig. Men vi finner också berättelsen om 

Vi som en del av Kooperativa Förbundet, och berättelsen om nittonhundratalets 

moderniseringsprocess och den moderna medborgaren. Denna undersökning handlar om 

beröringspunkterna dessa berättelser emellan. Men en del av en sådan undersökning innebär 

givetvis att dessa beröringspunkter inte studerats tidigare, istället har denna helhet studerats som 

delar. Opinionsundersökningar som sådana, KF som sådant och medborgarskapsbegreppets 

förändringar som sådant.   

Som tidigare beskrivits är opinionsundersökningar som sådana ganska välstuderade, 

framför allt inom samhällsvetenskaperna. Under i princip hela den tid som 

opinionsundersökningar funnits har de varit föremål för omfattande diskussion och kritik bland 

filosofer och vetenskapsmän. Slavko Splichal redogör för nittonhundratalets diskussioner i ”Från 

opinionsstyrd demokrati till globala styrelseformer utan opinion”.3  

Samtidigt som opinionsundersökningarna blivit omåttligt populära och onekligen har en 

funktion, har kritikerna varit många och högljudda. Splichal pekar på två ganska generella linjer 

av kritik. Den första, som var tyngst under 1930- och 40-talet, uppehöll sig mest vid metod- och 

teoriproblem knutna till undersökningarna. Här lyfts problemet fram att opinionsundersökningar 

framställer allmän opinion som enbart ett aggregat av individuella åsikter. Den andra typen av 

kritik skjuter in sig på undersökningarnas sociala och politiska betydelse, Splichal tar upp 

exemplet från en kritiker att opinionsundersökningar kan användas ”som ett instrument för att 

pacificera opinionen, eftersom eliterna kan använda information om attityder för att kunna 

undertrycka andra och mer ursprungliga uttryck för opinionen”.4 

Mot kritiken att opinionsforskningen står i konflikt mot grundläggande idéer om vad 

offentligheten är har argumentet framlagts, att ingen annan offentlighet eller allmän opinion 

                                                

 
3 Slavko Splichal, ”Från opinionsstyrd demokrati till globala styrelseformer utan opinion”, i Demokratirådets 
rapport 2008: Medierna: folkets röst?, red. Olof Petersson (Stockholm, 2008).  
4 Splichal, s. 35 
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existerar, än den som kan mätas i opinionsmätningar. Det råder alltså ingen enad mening om vad 

kniviga begrepp som allmän opinion eller offentlighet är. Pierre Bourdieux skrev exempelvis en 

artikel med titeln ”Public opinion does not exist”: 

 
Having thus prefaced my remarks, I would like to enumerate three implied assumptions, which must be 
challenged in order to arrive at a rigorous and solid analysis of opinion polls. 
-First, every opinion poll supposes that everyone can have an opinion; or, stated otherwise, that the production 
of an opinion is within everyone's range of possibility. At the risk of offending a naively democratic 
sentiment, I contest this. 
-Second, it is taken for granted that all opinions have the same value. I believe that it can 
be proven that this is far from the truth, and that by gathering a plurality of opinions which do not have the 
same real importance, the results are very severely distorted; and 
-Third, the simple fact of asking everyone the same question implies the hypothesis that there is a consensus 
about the problem, that is, an agreement about which questions are worth asking.5 
 

Mot detta har även företrädare framhållit att allmän opinion i själva verket enbart är produkten av 

tekniker för att fånga den.6  

En beskrivning av diskussionen om opinionsundersökningars förutsättningar och vara eller 

icke vara skulle kunna fylla volymer. Men här räcker att fastslå att den föreliggande 

undersökningen främst drar på det som ovan beskrivs som den andra typen av kritik, det vill säga 

opinionsundersökningarnas politiska och sociala roll.  

En nyligen publicerad undersökning med just det målet, att beskriva 

opinionsundersökningarnas politiska och sociala roll, är ”Between opinion and desire: Elle 

magazine’s survey research in 1950’s France” av Judith G. Coffin.7 Undersökningen fokuserar på 

bildtidningen Elle och deras publiceringar av opinionsundersökningar (sondages) under 1950-

talet. Därigenom beskrivs hur Elle inte bara utgick ifrån den moderna franska kvinnan, utan 

också var med och skapade den moderna franska kvinnan. Elle, som av Coffin beskrivs som den 

mest seriösa och progressiva av tidskrifter riktade till kvinnor, riktade sig medvetet till en 

efterkrigskvinna. Coffin refererar till en av Elle:s redaktörer, Françoise Giroud, som uttryckte att 

                                                

 
5 Pierre Bourdieux, ”Public opinion does not exist”, Communication and Class Struggle, Vol 1: Capitalism, 
imperialism, red. Armand Mattelart & Seth Siegelaub (New York, 1979), s. 124 
6 Splichal, s. 34.  
7 Judith G. Coffin, ”Between opinion and desire: Elle magazine’s survey research in 1950’s France”, i The voice of 
the citizen consumer, red. Kerstin Brückweh, (Oxford, 2011) 
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målgruppen skulle var en kvinna från provinserna,”efter fem år av krig, redo att leva”. Därför 

handlade också många av frågorna om teman som kärlek och sexualitet.8  

Coffin beskriver genus (gender) som en central kategori för Elles opinionsundersökningar.9 

Det var kvinnor och kvinnlighet som skulle undersökas, och detta i ett Frankrike där kvinnlig 

rösträtt just blivit verklighet, och ett Europa som precis börjat diskutera följderna av denna 

utveckling. Ett tema för diskussion var huruvida franska kvinnor var mer ”lättförförda” av och 

personlig och populistisk retorik och huruvida deras röst var ”instabil”. De sågs som socialt och 

politiskt inkapabla och tycktes sakna åsikter om hur samhället skulle vara. Mot en sådan 

bakgrund kan Elles undersökningar ses som ett sätt att skapa en kvinnlig opinion som tycktes 

saknas, och föra in kvinnor i en vana vid samhällelig diskussion.10 

Men än viktigare, menar Coffin att Elles uppgift som moderniserande kraft var. Hon 

beskriver det som:  

 
[…] the many ways in which the project of polling opinion became bound up in post-war French renewal, 
linked not only to consumerism, advertising, and the beginnings of ‘thirty glorious years’ of expansion, but 
also to aspirations to educate opinion, air new voices, forge secular arbiters of morality, and build up the 
political public- all part of the package of ‘modernizing’ France.11 
 

Coffins undersökning angränsar till denna i avseendet att samma typ av frågor ställs till samma 

typ av material. Men skillnaderna kan inte bortses från, både när det gäller skillnaden mellan Vi 

och Elle som tidskrifter, och när det gäller tidsperioden då opinionsundersökningarna börjar 

publiceras.  

Vi grundades av Kooperativa förbundet år 1913, och hette fram tills 1937 

Konsumentbladet. Detta är också något som i stor utsträckning präglade tidningens innehåll, 

centrerat på hem och konsumtion. I avhandlingen Den rationella konsumenten: KF som 

folkuppfostrare 1899-1939 12  beskriver Peder Aléx KF:s uppfostrande ambitioner under 

nittonhundratalets början. Aléx knyter KF till en större samhällelig rörelse, kring folkhemstanken 

                                                

 
8 Coffin, s. 53. Citatet lyder:”After five years of war, ready to live”.  
9 Coffin, s. 59 
10 Coffin, s. 68-70 mina översättningar av ”susceptible to the seductions”och ”unstable”. 
11 Coffin, s. 72 
12 Peder Aléx, Den rationella konsumenten: KF som folkuppfostrare 1899-1939 (Stockholm/Stehag, 1994) 
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och socialdemokratin/arbetarrörelsen.  Han betonar att man inte kan påstå att KF stod modell för 

folkhemmet, men: 

 
Däremot utvecklades såväl kooperationen som socialdemokratin och liberalismen ur delvis samma 
ideologiska rötter. Alla tre rörelserna betonade självansvar, självhjälp, samverkan, demokrati, bildning och 
moraliskt ansvar, begrepp som tjänat som komponenter i den svenska folkrörelseideologin.13 
 

Ett exempel på att även KF såg sin roll på samma sätt tar Aléx ur LO-ordföranden August 

Lindbergs hälsningsanförande från KF:s kongress 1939, när han sa: 

 
Det har ofta betonats, vilken stor betydelse kooperationen haft och har för arbetarklassen. Jag vill starkt 
understryka detta. Och den största betydelsen ligger, enligt min mening, däri, att kooperationen lär arbetarna 
att tänka ekonomiskt.14 
 

Det råder alltså ingen tvekan om att KF, och därigenom Vi hade en uppfostringsidé. 

Kooperationens tidning (som gick ut gratis till alla medlemmar) var inte bara slapp läsning eller 

underhållning, utan fungerande som ett organ för folkbildning. Aléx beskriver hur dåvarande 

Konsumentbladet blev mer och mer klassiskt folkbildande från 1925 och framåt, och beskriver 

syftet som ”skapandet av kritisk medborgaranda”.15 

Även Petter Tistedts avhandling Visioner om medborgerliga publiker: Medier och 

socialreformism på 1930-talet 16  behandlar skapandet eller uppfostrandet av den moderna 

medborgaren, om än med utgångspunkt i fritiden. Mer specifikt läggs en stor del av 

undersökningen på den så kallade fritidsutställningen 1936. Tistedt använder begreppet 

”medborgerliga publiker” för att beskriva den allmänhet som skapades genom utställningarna. 

Här syftar ordet medborgerlig inte på en individs förhållande till staten, utan på ”de förmågor att 

delta i det demokratiska samhällslivet som de publika verksamheterna förutsatte, eller avsåg att 

underbygga.”17 Det var alltså inte vilken publik som helst som var mottagare för utställningarnas 

budskap - den svenska demokratin krävde svenska medborgare. Utgångspunkten för Tistedts 

                                                

 
13 Aléx, s. 238 
14 Aléx s. 239 
15 Aléx s. 78-79 
16 Petter Tistedt, Visioner om medborgerliga publiker: Medier och socialreformism på 1930-talet (Höör, 2013) 
17 Tistedt, s. 11 
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undersökning liknar dennas på många sätt: det är inte opinionsundersökningen som står i fokus, 

utan kommunikationen med läsaren.  

Även Sarah E. Igo är inne på samma spår i sin undersökning The averaged american: 

surveys, citizens, and the making of a mass public. 18  I den undersöks den amerikanska 

medborgarens tillblivande genom opinionsundersökningar och jakten på den ”genomsnittliga” 

medborgaren. Vikten av undersökningen betonas genom jämförelsen med dagens situation, där 

opinionsundersökningar och statistik blivit centrala för vår självförståelse. Ja, vissa av 

frågeställningarna kan till och med kännas otillgängliga för en modern läsare som har en så 

självklar inställning till dessa fenomen: 

 
Being studied, and being privy to the results, is an understood and unexceptional feature of modern life. It is 
perhaps the principal way that we know ourselves to be part of a national community.19 
 

Här finns två ämnen som båda varit områden för omfattande diskussion: å ena sidan svensk 

modernisering och skapandet av medborgare åt demokratin. Å andra sidan 

opinionsundersökningarnas roll som verklighetsformande. Men än saknas undersökningar på de 

svenska opinionsundersökningarnas roll – samma opinionsundersökningar som nu fyller en så 

fundamental roll för den svenska offentliga debatten. Framför allt saknas synen på dem som 

historiskt specifika produkter som skapade historiskt specifika konsumenter – de informerade 

medborgarna. Tanken är att denna undersökning ska bringa lite ljus åt detta förhållande.  

 

 

Gallupinstitutets födelse 
 

Det Svenska Gallupinstitutet tog form i slutet av 1941. Nyheten annonserades den 13:e december 

i veckotidningen Vi i en artikel med titeln ”Svenskt Gallup-Institut” och underrubriken 

”Opinionsundersökningar på vetenskaplig basis igångsättes. Vi lämnar rapport om resultaten 

                                                

 
18 Sarah E. Igo, The averaged american: surveys, citizens, and the making of a mass public (Cambridge, 
Massachusetts, 2008) 
19 Igo, s. 3 
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med ensamrätt för veckopressen”.20 Avtal hade också slutits med Dagens Nyheter (hädanefter 

DN), vilka som ensam tidning fått ensamrätt att publicera undersökningarnas resultat i 

dagspressen. 

Vi, som kom ut varje lördag, var av förståeliga anledningar några dagar sena med att 

annonsera nyheten. I DN kunde redan på torsdagen den 11:e december läsas en rubrik som löd 

”Nytt institut svarar på alla stora frågor” med underrubriken ”Unikt intervjumaterial endast i 

Dagens Nyheter”.21 Resultaten av den första undersökningen publicerades inte förrän i början av 

kommande år, 1942. Sverige blev det femte landet i världen att ta till sig de nya metoderna, efter 

USA (1935), Storbritannien (1936), Australien (1941), och Kanada (1941) – detta undantaget 

Frankrike vars institut (grundat 1938) låg på is under krigstiden.22 

Alla var inte lika positivt inställda till DN:s och Vi:s projekt. Stockholms-tidningen, en av 

tidningarna som var kritiska till nyheten, framhöll samtidigt att Gallupmetoden inte var en nyhet 

för Sverige. Dagen efter DN:s tillkännagivande publiceras en intervju med direktör Axel Åström, 

chef för Institutet för marknadsundersökningar. Åström påpekar att även de med hjälp av 

intervjuer gjort undersökningar om vissa varors och tjänsters ställning på marknaden, på uppdrag 

av såväl institutioner som industri och handel. En undersökning gällande vanor i hushållet ska ha 

publicerats i tidningar under samma år, vilket gör att deras verksamhet i viss mån motsvarar den 

som det nybildade Gallupinstitutet skulle syssla med. Men det verkar också som att den tänkta 

läsaren för undersökningarna framför allt var beställaren, och bara vid enstaka tillfällen 

allmänheten. Gallupinstitutet var å andra sidan uttryckligen inriktat på att skapa underlag för 

offentlig debatt. I själva verket framstår Åströms förvåning som spelad, ett sätt att framställa en 

konkurrent i tvivelaktig dager.23  

Det finns anledning att återkomma till Stockholms-tidningens kritik, och de påföljande 

svaren i Vi. Men först borde en tydlig bild ges av hur Vi och DN själva beskrev Gallupinstitutet 

och vad dess undersökningar var tänkta att ge. 

 

                                                

 
20 ”Svenskt Gallup-Institut”, Vi, nr. 50, 1941, s. 2 
21 ”Nytt institut svarar på alla stora frågor”, Dagens Nyheter, 11 december, 1941 s. 1 
22 Olof Petersson, ”Ofrånkomliga, men problematiska: Forskning om opinionsundersökningar, medier och 
demokrati” i Demokratirådets rapport 2008: Medierna: folkets röst? red. Olof Petersson (Stockholm, 2008) s. 14 
23 ”Svenskt Gallupinstitut har funnits sedan 10 år”, Stockholms-Tidningen, 12 december, 1942, s. 5 
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Vad var Gallupinstitutet? 

En indikation på vad Gallupinstitutet upplevdes vara hittar vi redan i respektive tidningars 

rubriker och underrubriker. Vi väljer att i underrubriken betona att undersökningarna ska 

genomföras på ”vetenskaplig basis”.24 George Gallup presenteras som ”Den man som mer än 

någon annan bidragit till att skapa respekt för de amerikanska 

opinionsundersökningarna[…]”. 25  Det är också genom honom och hans arbete som 

opinionsundersökningarna får sin tyngd, namnet lär alltså redan klingat i läsarnas öron. Vi 

framhåller också följande:  

 
[…] mer än en gång har den tanken framkastats att vi även här i Sverige skulle vara betjänt av att kunna 

snabbt avläsa vad folk tycker och tänker genom att fråga folket självt. Hur mycket klarare skulle inte olika 

problem kunna belysas, om man visste allmänhetens åsikter och huru dessa fördelade sig; om den allmänna 

opinionen verkligen kunde fastställas istället för att nu vara ett begrepp, vagt och diffust, och vilket allt efter 

behovet uttydes på de mest skilda sätt.26 

 

Här redogörs för vad opinionsundersökningarna praktiskt gör: att avläsa vad folk tycker och 

tänker genom att fråga folket självt. Men dessutom handlar det om att standardisera 

förutsättningarna för det offentliga samtalet. Den ”allmänna opinionen” används vagt och 

diffust, och framför allt uttyds det på helt olika sätt ”efter behov”.  Med hjälp av 

opinionsundersökningarna ska den ”allmänna opinionen” bli en fast kategori, tydligt avgränsbar 

och mätbar. Från att bli ett slagträ i debatten till att bli utgångspunkten för debatten.  

Dagens Nyheter betonar delvis andra saker i sina artiklar (som består av en nyhetsartikel 

och en ledare). Men även de hänvisar i sin ledare till ett allmänt påträngande behov av att kunna 

precisera och mäta den allmänna opinionen som redan refereras till i politisk debatt, ”[…]om 

allmänna opinionen är värd att åberopa, så är den också värd att känna till”.27 Det vill säga 

samma typ av resonemang som Vi för i sin artikel. 

I en nyhetsartikel börjar de med att beskriva de framgångar som Gallup haft i USA, och 

betonar att de svenska undersökningarna till och med kan bli mer precisa än de amerikanska, tack 
                                                

 
24 ”Svenskt Gallup-Institut”, Vi, nr. 50, 1941, s. 2 
25 ”Svenskt Gallup-Institut”, Vi, nr. 50, 1941, s. 2 
26 ”Svenskt Gallup-Institut”, Vi, nr. 50, 1941, s. 2 
27 ”Opinion i kalla siffror”, Dagens Nyheter, 11 december 1941, s. 4 
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vare den överlägsna svenska befolkningsstatistiken. Gallup, skriver DN, har gjort sitt namn, inte 

bara genom att någorlunda korrekt kunna räkna ut resultatet av presidentval, ”[…] utan också 

genom att avslöja missförhållanden, visa verkligheten bakom propaganda av olika slag […]”. På 

ledarplats, som jag nämner nedan, ges en beskrivning av hur systemet fungerar. Detta ger ett lite 

märkligt intryck då nyhetsartikeln några sidor senare konstaterar att ”Hemligheten i Gallups 

system är väl förborgad, men så mycket vet man att det är genom urvalet av de personer han 

låter intervjua han når sina märkliga resultat.”. Detta signalerar om en något dubbel inställning 

till läsaren, där tidningen dels försöker locka med det mystiska och spännande, det nya, med 

opinionsundersökningarna. Samtidigt vill de göra klart för läsaren att det inte rör sig om något 

konstigt, utan ett rationellt och lättbegripligt system.28 

Ledaren börjar med att förklara det som ovan beskrivits, att en opinion som är värd att 

åberopa också är värt att känna till. Därefter ges en förklaring till hur undersökningarna går till 

med många försäkringar om systemets vetenskaplighet och intervjuarnas professionalitet. Sedan 

menar tidningen att det enda opinionsundersökningarna ska göra är att fastställa hur den opinion 

ser ut, som redan refereras till. Opinionsundersökningarna ska inte alls med nödvändighet vara 

bestämmande för det allmännas handlande.29  

 
Ju större och svåröverskådligare en fråga är, desto större är risken att en lättrörlig och känslopåverkad 
folkopinion inte lämpar sig att läggas till grund för avgörandet. Det är ju bland annat därför som avgörandena 
om landets politik inte sker genom folkomröstningar, utan genom överläggningar i representativa organ. Man 
bland de viktiga faktorerna i samhällsarbetet är folkmeningen en av de viktigaste. Kanske inte så mycket i 
varje ögonblick som i längden. Inte minst studiet av dess förändringar är av värde. Genom att då och då koma 
tillbaka med frågor om samma sak kan opinionsundersökningen skaffa fram en bild av denna förändring.30 
 

Här väljer alltså DN att dels betona att detta inte innebär en förflyttning av makten till folket från 

de representativa organen. Detta är ett resonemang som ekar igen från en liberalism som under 

det tidiga nittonhundratalet ville skydda den representativa demokratin från allt för mycket direkt 

folkligt inflytande. Det andra att ta med sig ur citatet är att DN framhåller intresset av att mäta 

förändringar i opinionen över tid. Opinionsundersökningarna skulle alltså, istället för att tjäna 

som enkla versioner av folkomröstningar, kunna belysa opinionens förändringar över tid. Men 

                                                

 
28 ”Opinion i kalla siffror”, Dagens Nyheter, 11 december 1941, s. 14 
29 ”Opinion i kalla siffror”, Dagens Nyheter, 11 december 1941, s. 4  
30 ”Opinion i kalla siffror”, Dagens Nyheter, 11 december, 1941, s. 4 
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dessutom har opinionsundersökningarna makten att avslöja missförhållanden och visa 

verkligheten bakom propagandan. 

Gemensam för DN och Vi är alltså ambitionen att standardisera det politiska språket. 

Begrepp som ”folkmening” och ”allmän opinion” ska framöver vara beskrivningar av något som 

faktiskt går att kvantifiera.  

 

Kritiken från Stockholms-Tidningen och svaren i Vi 

Både i artikeln som innehöll intervjun med Axel Åström (chef för Institutet för 

marknadsundersökningar) och i ledare och krönikor kritiserade Stockholms-Tidningen det 

nystartade Gallupinstitutet. Sammanlagt publiceras fyra artiklar i samma nummer (12/12, dagen 

efter offentliggörandet i DN) som på olika sätt förhåller sig kritiska till de nya 

opinionsundersökningarna.  

Stockholm-Tidningens tyngsta kritik är att det i krigstid är olämpligt att publicera för 

främmande makter potentiellt intressant information i tidningar. Under rubriken Tand för tunga 

pekar tidningen på motsägelsen i att, samtidigt som tidningar och allmänhet uppmanas att tänka 

efter innan de publicerar eller yttrar vilken information som helst, så ska Gallupinstitutet börja 

publicera sina undersökningar. Men motståndet var inte principiellt.31 

 
[…] Under normala förhållanden är detta [att pejla av folkstämningen] en utmärkt sak, men i nuvarande läge 
ter den sig ganska diskutabel. I all synnerhet, om det är meningen att uppgifterna utan vidare skulle 
publiceras. Det skulle bara fattas, att en undersökning exempelvis om hur ”det personliga klädbeståndet för 
närvarande tar sig ut” offentliggjordes i rådande läge.32 
 

I samma tidning får en (till synes fristående) krönikör under namnet Finn, utrymme att ytterligare 

kritisera Gallupinstitutet. Hans invändningar skiljer sig lite från tidningens ledares. Krönikan med 

titeln ”Svenska tjekan” (en referens till den sovjetiska hemliga polisen) präglas av en raljant och 

antisemitisk ton. Det senare får man förmoda då det kritiserade etablissemanget kring 

Gallupinstitutet i oftast nedsättande ton refereras till som ”Bonniers”. Svenskarna uppmanas att, 

                                                

 
31 ”Tand för tunga”, Stockholmstidningen, 12 december, 1941, s. 4 
32 ”Tand för tunga”, Stockholmstidningen, 12 december, 1941, s. 4 
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innan de slänger igen dörren i ansiktet på de utsända som kommit för att ”lista ut deras 

hemligheter”, ska de tala om vad de tycker om Bonniers.33 

Finn har en serie invändningar mot Gallupinstitutet, några mer seriösa än andra. Viss vikt 

kan man lägga vid krönikörens åsikt att detta innebär ett brott mot hemfriden, att metoden är 

osäker och att det går emot informationsstyrelsens ambition att få svenskarna att vara tysta om 

nationella angelägenheter.34  

Vad gäller det jag kallar brott mot hemfriden verkade Finn bekymrad över att intervjuare 

kunde komma och ställa frågor till barnen om föräldrarnas åsikter och vanor.  

 
Den månghundraåriga hemfriden är därmed slut i Sverige. När man stänger dörren efter sig och går på 
morgonen, kan hela ens liv, åsikter, vanor, toalettartiklar och nativitetsinställning vara uppenbarad för Dagens 
Nyheters Galoppinstitut [en humoristisk omskrivning av Gallupinstitutet], innan man hinner hem igen.35 
 

Kritiken mot metoden var inte särskilt artikulerad, men gällde främst att de tillfrågade endast fick 

svara ja eller nej, något som inte stämde, då ”vet ej” också var ett tillgängligt alternativ. Men det 

gällde också att intervjuare skulle besöka arbetsplatser: 

 
[…] där det under trycket av mass- och solidaritetskänslan går ganska lätt att få fram ett svar som passar 
Bonniers politiska och affärsspekulativa intressen. Metoden kan för övrigt drivas vart som helst och användas 
i absolut vilka syften som helst.36 
 

I lördagens nummer av Vi, samtidigt som den första Gallupundersökningen publicerades, tog man 

upp kritiken som anförts i Stockholms-tidningen.  I ganska bitska ordalag beskriver man kritiken 

som en ”konkurrensbetonad kampanj” för att resa hinder för institutets verksamhet. Vi-tidningen 

betonar också att metoderna som används inte skiljer sig nämnvärt från vad pressen alltid har 

(eller bör) syssla med: att genom intervjuer, reportage och opinionsundersökningar (om än i 

andra former) hålla sig i kontakt med allmänheten. Slutligen anför de argumentet att 

chefredaktören för Stockholms-Tidningen ”så sent som i augusti förra året gjorde ett försök att 

                                                

 
33 Finn, ”Svenska tjekan”, Stockholmstidningen, 12 december, 1941, s. 7 
34 Finn, ”Svenska tjekan”, Stockholmstidningen, 12 december, 1941, s. 7 
35 Finn, ”Svenska tjekan”, Stockholmstidningen, 12 december, 1941, s. 7 
36 Finn, ”Svenska tjekan”, Stockholmstidningen, 12 december, 1941, s. 7 
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förvärva ensamrätten till gallupundersökningar för Sverige”. 37  Således är Stockholms-

Tidningens invändningar enligt Vi att betrakta som en avundsjuk smutskastningskampanj och 

inget annat. 

Tredje bandet i Den svenska pressens historia kan skänka ytterligare ljus åt 

meningsskiljaktigheterna. Det verkar som att Vi-tidningen hade visst fog för sin syn på angreppen 

från Stockholms-Tidningen. Under en lång period hade DN och Stockholms-Tidningen 

konkurrerat om samma läsare, 1941 gick DN om i upplaga, och 1942 var slaget om Stockholms 

tidningsmarknad förlorat för Stockholms-Tidningens del. Det kan alltså funnits fler anledningar 

än strikt politiska för Stockholms-Tidningen att vilja misstänkliggöra DN:s initiativ.38  

Antisemitismen i Stockholms-Tidningen under denna period är också rätt omdiskuterad. 

Chefredaktören Börje Brilioth var känd nazistsympatisör men ska inte haft något avgörande 

inflytande på tidningens politiska linje. Ägaren, Torsten Kreuger ska explicit ha förklarat att ”det 

inte var meningen att Brilioth skulle lägga sig i politiken”. Trots detta hamnade Brilioth ständigt 

i konflikter med utrikesredaktören, vars texter skulle förhandsgranskas (förmodligen på grund av 

deras sinsemellan skilda åsikter). En som gick rakt igenom förhandsgranskningen är ovan 

nämnda krönikören Finn, (egentligen Sven Haglund). Denne kom också senare av de samtida 

kollegorna Stig Ahlgren och Gunnar Sundell att anklagas för att vara nazistisk medlöpare. Men 

tidningen höll ändå en tillräckligt tillbakadragen linje i sådana frågor för att slippa en 

”avnazifieringsprocess” av den typ som till exempel Aftonbladet tvingades genomgå till efter 

kriget.39  

Det tycks också som att ägaren, Torsten Kreuger, kan ha haft personliga anledningar till att 

släppa fram en skribent som uttryckte sig ganska antisemitiskt mot Bonniers. Om Stockholms-

Tidningens relation till Bonniers kan följande läsas:  

 
De flesta bedömare som upplevt Kreugerepoken lutar åt att hans primära mål som tidningsägare var att få 
upprättelse, för sin bror Ivar och för sig själv. Den kampen innebar att han kom i motsatsställning till 
Bonniers tidningsimperium, en tänkbar åtminstone bidragande orsak till att han inte motsatte sig, eller till och 
med uppmuntrade, att hans tidningar stödde antisemitiska strömmar.40 
                                                

 
37 ”Surt sa räven…”, Vi, nr. 1, 1942, s. 2 
38 Gunilla Lundström, Per Rydén, Elisabeth Sandlund, Den svenska pressens historia. 3, Det moderna Sveriges 
spegel (1897-1945) (Stockholm, 2001) s. 18 
39 Lundström, s. 358 
40 Lundström, s. 359 
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Men med det sagt bör man ändå inte sopa kritiken från Stockholms-Tidningen under mattan som 

enbart utslag av antisemitism eller konkurrens. Kritiken som sådan var inte helt gripen ur luften, 

utan var ekade igen från andra länder där opinionsundersökningarna slagit igenom. Igo framhåller 

att den självklara tillit vi idag har till opinionsinstitut eller marknadsundersökningar inte alls var 

lika självklar när de först kom. 

 
It was not obvious in the 1920s that citizens would accept prying questions from market researchers or 
opinion surveyors, or that they would trust the assembled answers as either trustworthy or true.41 
 

Ett rationellt projekt 

Det råder ingen tvekan om att Vi betraktade sitt uppdrag som modernt, och det i ordets positiva 

bemärkelse. Under rubriken ”Korta kommentarer” skrev redaktionen om aktuella frågor för 

kooperationen och kommenterade tidningens innehåll – ofta kommenterades särskilt de 

gallupundersökningar som publicerades i tidningarna. I första numret för 1942 – då också den 

första undersökningen publicerades- informerar tidningen om att de under året kommer att börja 

trycka tidningarna i en ny ”hypermodern” tryckpress som förbättrar kvalitén och gör tidningen 

mindre, men tjockare. Här blir ordet modern ett positivt omdöme – framsteg och optimism.42 

Det här är intressant inte minst på grund av att ordet modernt vid denna tid (och 

fortfarande) är omtvistat och stundtals betyder just framsteg och optimism, men stundtals 

implicerar degeneration och förlust av traditionell moral. Vi väljer som sagt den första, positiva 

betydelsen. Opinionsundersökningarna innebär onekligen en förflyttning av det privata till det 

offentliga. Och kanske är det Vi:s inställning till modernitet som gör att de tolkar detta som ett 

vetenskapligt och socialt framsteg. Detta istället för att välja Stockholms-Tidningens inställning – 

att denna förflyttning från privat till offentligt också innebär ett etablissemangets intrång i 

familjelivets helgade tillvaro.  

Båda tidningarna (DN och Vi) gjorde stor sak av Gallupinstitutet och framställde det som 

nytt, spännande och lite okänt. Bilden gavs av att något stort och internationellt nu skulle komma 

till Sverige. I det avseendet kan påstås att det fanns drag av sensationalism i hur man beskrev det 
                                                

 
41 Igo, s 3 
42 ”Korta kommentarer”, Vi, nr. 1, 1942, s. 2 
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nya – ett bra exempel är Dagens Nyheters rubrik ”Nytt institut svarar på alla stora frågor”. Ett 

annat exempel är hur Vi under året gör Gallupinstitutets framgångar till något av en följetång i 

tidningen, där läsaren får följa hur fler och fler tidningar köper in och publicerar resultaten – 

något nytt har slagit igenom.43 

Men samtidigt är det svårt att bortse från att detta framför allt presenterades som ett 

modernt, rationellt projekt. Med rationellt menas här begripligt, genomskinligt – det var inte 

astrologi som fick fram de relevanta siffrorna, utan nykter vetenskap.  

Ett exempel på denna inställning finns i Vi. I nummer 25 och 26 publicerades en text i två 

delar under rubriken ”Gallupundersökningarnas innebörd och metoder”.44 Texten författades av 

professor Tord Palander som ledde Gallupinstitutets verksamhet. Första sidan är fylld med text, 

endast bruten av en bild på Palander och en stor rad i botten på sidan med texten ”Av professor 

Tord Palander”, kombinationen av mängden text och underskriften ger framställningen sin 

tyngd. I texten beskriver Palander hur opinionsundersökningarna fungerar, vad de gör och hur de 

ska tolkas. Artikeln signalerar rationalitet i mer än ett avseende. I de inledande meningarna i 

artikeln står att läsa:   

 
Några fullkomliga vetenskapliga arbetsmetoder finnas icke, allra minst på det sociologiska området. En 
kritisk värdesättning av erhållna resultat är därför alltid nödvändig. Den som har intresse av ett 
undersökningsresultat, bör givetvis ha en uppfattning om tänkbara felkällor. Och vederhäftig kritik, samt 
tvivel framkallat av bristande kännedom om de använda metoderna och deras innebörd, bemötas givetvis bäst 
genom en redovisning av metoderna, felkällorna, de fall då olika felkällor kunna väntas vara av betydelse, 
samt de möjligheter, som kunna stå till buds för dessas eliminerande.45 
 

Här finns en uppmaning till läsaren, att förhålla sig kritisk till de erhållna resultaten – inget är 

någonsin fullkomligt vetenskapligt (trots att tidningen tidigare flera gånger försäkrat om 

undersökningarnas vetenskaplighet). Samtidigt lyfts fram att det också finns tvivel ”framkallat av 

bristande kännedom” – möjligen en referens till kritiken som kommit från Stockholms-Tidningen 

                                                

 
43 Ett axplock av artiklar som handlar om Gallupmetodens framgångar: ”Rikspremiär för Gallup”, Vi, nr. 9, 1942, s. 
2, ”Gallup vinner terräng” Vi, nr. 9, 1942, s. 2. ”Gallup, horoskop och bröd”, Vi, nr. 29, 1942, s. 18. ”Gallup och 
norden”, Vi, nr. 26, 1942, s. 19 
44 Tord Palander, ”Gallupundersökningarnas innebörd och metoder”, Vi, nr. 25, 1942, s. 25, s. 13, 21, 24 och ”Hur 
arbetar svenska Gallup?”, Vi, nr. 26, 1942, s. 14, s. 15, s. 21 
45 Tord Palander, ”Gallupundersökningarnas innebörd och metoder”, Vi, nr. 25, 1942, s. 13 
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eller från andra håll. Dels uppmanas läsaren alltså till sund kritik mot forskningsresultat, men den 

negativa motbilden presenteras: oinformerat tvivel. 

Det är med dessa två fenomen i åtanke som Vi-tidningen vill förklara hur gallup-

undersökningarna fungerar. Det blir ett i grunden rationalistiskt projekt: att informera och 

uppmuntra till fritt och kritiskt tänkande, och att klara upp missförstånd som ligger till grund för 

ogrundat tvivel. Redogörelsen för hur Gallup fungerar gör läsaren till en rationell konsument av 

även Vi-tidningens budskap.  

 

 

Gallupinstitutet i Vi 
 

Opinionsundersökningarna som identitetsskapare 

Vi liknar på många sätt de samhällsmagasin vi är vana vid idag. Stora bildreportage, fördjupade 

nyhetsreportage och berättelser ur den kooperativa vardagen trängs med kåserier, poesi, 

följetonger och reklamer för kaffesurrogat. Tidningen blandade högt och lågt och aspirerade 

uppenbart på att vara såväl nöjeslektyr som folkbildande. Eller en mer cynisk tolkning: att snärja 

läsaren med nöjeslektyren för att sälja in de tyngre, folkbildande reportagen och 

opinionsundersökningarna. En sån tolkning stöds av det sättet tidningssidorna utformades – 

nöjeslektyren är kort och koncis, lättläst. Reportagen styckas upp och lämnas med budskapet 

”fortsättning på s. 14”, läsaren förväntas inte ha ett längre uppmärksamhetsspann än ungefär en 

halv sida. 

En viktig aspekt av Vi:s verksamhet syns i tidskriftens slogan Veckotidningen som äges av 

sin läsekrets”. Vi ägdes och gavs ut av Kooperativa Förbundet och gick gratis ut till alla 

medlemmar. Det kollektiva tilltalet i tidningen vittnar namnet Vi om – här fanns något 

förespeglat gemensamt mellan skribenter och läsare. Därför är det svårt att läsa Vi:s folkbildande 

ambition som enbart en vertikal, paternalistisk maktutövning. Istället gör det informella och 

gemenskapsbetonade tilltalet att samma folkbildning och identitetsskapande får en mer 

horisontell, mjuk form. Eller: istället för att säga hur läsaren bör vara, informerar den om hur 

läsaren är. Här är det viktigt att betona att uppfostrandet och maktutövningen fortfarande finns 

där, men med mjuka, och till och med kanske helt omedvetna medel. Men vilken identitet 

tilldelades medborgaren, och hur gick detta till? 
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I stora drag sker Vi- tidningens identitetsskapande påverkan på två plan. På en ganska 

grundläggande nivå blir vilka fenomen som den offentliga diskussionen omfattar också 

vägledande för hur rollen som aktör i denna diskussion ter sig. Vilka ämnen som diskuteras blir 

alltså en förutsättning för vad medborgarskapet omfattar. Här berör opinionsundersökningarna 

dessutom frågor där vissa egenskaper (eller svar) framstår som naturliga och mer önskvärda än 

andra. Men å andra sidan finns också det faktum att opinionsundersökningen som publikation är 

avsedd att tala till en särskild publik. Hur man löpande beskrev opinionsundersökningarna, hur de 

förklarades och skulle förstås på själva tidningssidan – även detta blir sätt att konstruera läsaren. 

Dessa är två bredare teman jag närmare går in på nedan. 

 

Politikens omfattning och den ansvarstagande medborgaren  

När det gäller opinionsundersökningarnas påverkan som markörer för politikens (och därmed 

medborgarskapets) omfattning, går det att dela in opinionsundersökningarna i två lite bredare 

teman. Det ena är det jag kallar ansvarsfrågor, och det andra är kulturfrågor. Många av de av Vi:s 

opinionsundersökningar faller inom ramen för någon av dessa beskrivningar, och genom dem 

träder ofta bilden fram av en god medborgare. Nedan kommer några exempel redovisas på det jag 

kallar ansvarsfrågor, och sedan på det jag kallar kulturfrågor. 

Med ansvarsfrågor menas här såväl ekonomisk återhållsamhet och moralisk dygd som 

allmän laglydighet. Det sträcker sig alltså från ransonering till fritidsvanor. Här ekar egentligen 

frågorna i opinionsundersökningarna något som tycks vara allmänt – uppmaningar till att mer 

eller mindre sköta sig, under kriget. På sida 2 i årets första tidning, där redaktionen normalt 

skriver sina ”Korta kommentarer”, täcks nu en stor del av sidan av en stor svart banderoll med vit 

text som lyder ”KF manar till vaksamhet: Ett upprop till medlemmar och anställda”. Under den 

finns en allmän uppmaning. Nedan är den något förkortad. 

 
Vårt folk är ett av de få, som förunnats lyckan att alltjämt få behålla freden och bevara ett av den egna 
rättsordningen hägnat, fritt folkstyre.[– – –] I allt väsentligt kunna vi tillämpa frihetens principer, grundade på 
medborgerligt självansvar. De omistliga värden dessa principer rymma ha ej förlänats oss som en självklar 
rättighet. De ha vuxit fram ur hela folkets gemensamma arbete, de äro resultatet av generationers strävanden 
att vidga de enskilda medborgarnas frihet, ansvar och medborgerliga rättigheter. I försvaret av dessa värden 
har därför varje enskild medborgare sin del. Försvarskraften beror icke blott av våra militära maktmedels 
styrka utan också av fastheten hos vår inre front. Vi måste hålla samman kring väsentliga svenska värden och 
visa lojalitet gentemot de krav, som gemenskapen ställer på oss i detta läge. Att äventyra sammanhållningen 
genom att bryta mot lagar och förordningar, […] är att nedsätta den svenska försvarskraften. Den på grund av 
varuknappheten nödvändiga ransoneringen är det sålunda en medborgerlig plikt att följa, och brott mot dess 
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bestämmelser måste ofördröjligen beivras. [– – –] På varje arbetsplats bör resas ett värn mot sådana 
upplösande tendenser [ryktesspridning]. [– – –]. Endast inom ett ansvarskännande folk kan den 
sammanhållning skapas, som krävs för vårt lands bästa.46 
 

Ansvar är en tydlig riktlinje för hur svenskarna bör bete sig under kriget. Här blir ansvarsfullhet 

är inte bara en förutsättning för medborgarskapet, det är också något folket tillskansat sig 

parallellt med medborgerliga friheter och rättigheter, och nu har medborgaren att förvalta detta 

ansvar. Medborgarnas karaktär utgör rikets ”inre front”, och bara ett ansvarskännande folk kan 

skapa det som landet kräver. I sig är texten givetvis intressant, men särskild styrka får den i ljuset 

av de opinionsundersökningar som präglade 1942 års tidningar. Ansvarsfullhet i bred mening blir 

ett viktigt tema även för opinionsundersökningarna. 

Redan den första undersökningen som publiceras i Vi syns tecken på detta. Där ställs 

stockholmarna frågan ”Är det straffbart att köpa ransonerade livsmedel utan kupong?”. Det här 

är alltså 1942, och kupongfusket upplevs vara ”på sina håll florerande”. Det korrekta svaret är 

nej, den dåvarande lagstiftningen gjorde det enbart olagligt att sälja varor, men inte att köpa 

varor, utan kuponger. Den som gjorde sig skyldig till brott vid transaktionen var alltså enbart 

säljaren. Men av de tillfrågade svarade hela 91,8 % Ja, mot 0,6 % för Nej och 7,6 % Vet inte. 

Stockholmarna svarar alltså generellt fel på frågan. Men Vi skriver att utslaget borde ”hälsas med 

den största tillfredsställelse” då det ”onekligen avslöjar en stark allmän opinion” mot 

kupongfusk. Dessutom menar tidningen att det utifrån denna opinionsundersökning kan 

ifrågasättas om det inte vore på tiden att ”lagstiftning här anpassades till det allmänna 

rättsmedvetandet”.47 

Exemplet är avslöjande, den ansvarsfullhet man vill se hos sin läsare skapar man. En 

tänkbar tolkning av opinionsundersökningens svar är att Stockholmarna helt enkelt har dålig koll 

på hur lagstiftningen och att staten möjligen borde vara bättre på att föra ut information om hur 

det ser ut. Men istället för att tolkas om okunnighet tolkas det som att den allmänna opinionen är 

stark mot kupongfusk – något som Vi betraktar som ett brott mot den inre fronten. Särskilt tydligt 

blir detta då denna tolkning egentligen inte har direkt stöd i statistiken, som ju behandlar 

stockholmarnas faktakännedom, inte deras rättsmedvetande.  
                                                

 
46 ”KF manar till vaksamhet: Ett upprop till medlemmar och anställda”, Vi, nr 1, 1942, s. 2 
47 ”Rättsmedvetande och lagstiftning”, Vi, nr. 1, 1942, s. 2 och ”Är det straffbart att köpa ransonerade livsmedel utan 
kupong? Ja! Svarar Stockholmaren”, Vi, nr.1, 1942, s. 3 
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När man veckan efter redovisar resultaten av en annan fråga ekar ansvarsfrågan igen. Då 

undersöks hur stockholmarna beter sig under krigstiden, är de hemma mer, läser de mer böcker, 

vad har de för intressen? Tidigt framgår att en av de viktigaste anledningarna till denna 

undersökning är det omfattande tal om ”hemlivets renässans” i anslutning till kriget. På grund av 

ekonomiska åtstramningar sägs stockholmarna vara hemma mer. Vi:s undersökning visar att 

denna iakttagelse stämmer – 43 procent av de tillfrågade uppger att de är hemma mer än tidigare. 

Av de som är hemma mer än tidigare har 10 % ägnat sig mer åt att läsa böcker, 7 % har vänt sig 

åt politiken och 5 % har blivit mer religiösa.48 

I detta avseende gör Vi precis vad de utgett sig för att göra i sin presentation av 

Gallupinstitutets funktion – att undersöka hur det som ofta omtalas egentligen ligger till. Men 

samtidigt som undersökningen visar hur det ligger till, ger den också en tydlig bild av vilket svar 

som är det önskvärda. Hela gallupen ackompanjeras med en bild som ska illustrera hur 

stockholmarna spenderar sin tid när de är hemma. Bilden föreställer en ung kvinna som stillsamt 

sitter i en fåtölj framför en bokhylla och är djupt försjunken i en bok – ett mycket romantiserande 

porträtt av en moderna medborgarens intressen. Samtidigt presenteras på samma sida en motbild, 

i en artikel som kommenterar gallupen:  

 
Stockholmarna firar inte kriget med barhängande och sedelkastning på varandra - den som fått den 
uppfattningen av vissa tidningars sensationsskriverier kan ta det med ro.49 
 

Genom bilden och kommentaren ges alltså dels bilden av att det är önskvärt att stanna hemma 

och läsa en bok. Men också att alternativet till bokläsning är ”barhängande och sedelkastning”. I 

dikotomin barhängande mot läsning är det inte svårt att se vilken som är att föredra. Här är alltså 

ett tydligt exempel på hur opinionsundersökningarna inte bara berättar hur verkligheten ser ut, 

utan också implicit uppmanar läsaren till önskvärt beteende. Samtidigt ställer den läsaren inför 

två möjliga identiteter: majoriteten, som sitter hemma och läser, eller minoriteten som hänger i 

barer eller kastar sedlar? Än starkare blir en sådan tolkning genom att denna dikotomi är 

uppbyggd på svaga grunder. I själva verket är det ju bara en tiondel av de 43 % som svarat att de 

                                                

 
48 ”Stockholmaren är mer hemma, läser mer”, Vi, nr. 2, 1942, s. 3 
49 ”Stockholmaren är mer hemma, läser mer”, Vi, nr. 2, 1942, s. 3 
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stannat hemma som också ägnat sig åt mer bokläsning. Den representativa bilden representerar 

alltså bara 4,3 % av de tillfrågade. 

Samma moraliska ansvar framställs i andra artiklar. I gallupundersökningen som 

presenteras i nr 29, som en del av en serie undersökningar om ungdomar, frågas ungdomar om 

sin fritid och sina studier. Rubriken på reportaget om gallupundersökningen lyder ”Blott 5 proc. 

av stadsungdomen träffas på kafé om vintern” och sidan täcks av två sinsemellan kontrasterande 

foton. Den ena bilden föreställer en ung man som står på en brygga, några av hans vänner är på 

väg ner i en eka och en sitter i en kanot, det är vackert väder. Bredvid denna bild är ett foto på två 

unga män med trött uppsyn som sitter på ett kafé med tomma glasflaskor och godispapper 

framför sig. 

Här ställs friluftsliv och friskhet mot trött lathet – naturen mot staden. Här råder inte heller 

någon tvekan om vad som är att föredra. Även här är artikeln ett inlägg i ungdomsdebatten, i 

vilken Vi menar ”fäktas en hel del mot väderkvarnar”.50 Uppenbarligen är många idéer om 

ungdomens fördärv i svängning, idéer om Vi med hjälp av undersökningar försöker korrigera. 

Under bilden på kaféungdomarna lyder texten ”Kaféungdomarna i städerna är en försvinnande 

minoritet”.51 

Men undersökningarna om ungdomar tillhör undantagen. Desto vanligare är frågor som 

handlar om hur hushållen bemöter kristiden ekonomiskt. Det är också här kvinnor får mest plats i 

undersökningarna, det är oftast de som står för hushållning och planering i hemmen. I dessa fall 

är det intressanta att ta med sig inte så mycket hur något framställs, som det faktum att den 

offentliga diskussionen också omfattar privat hushållning. Blott antalet gallupar som undersöker 

konsumtion och ransonering är avslöjande. 52  Det är tydligt att det offentliga samtalet – 

medborgarskapets själva förutsättning – ska kretsa kring såväl politiska frågor som frågor om 

(ansvarstagande) konsumtion.  

                                                

 
50 Anna-Lisa Kälvesten,”Blott fem proc. av stadsungdomen träffas på kafé om vintern”, Vi, nr. 29,1942, s. 10-11 
51 Anna-Lisa Kälvesten, ”Blott fem proc. av stadsungdomen träffas på kafé om vintern”, Vi, nr. 29, 1942, s. 11 
52 ”Stockholmaren är mer hemma, läser mer”, Vi, nr. 2, 1942, s. 3, ”Värst för skåning dra åt svångremmen?”, Vi, nr. 
13, 1942, s. 8, ”Konsumenterna önskar standardisering av brödet  
- priset viktigare än antalet sorter”, Vi, nr. 22, 1942, s. 2-3 , ”Kredit ges ogärna i kristid”, Vi, nr. 35, 1942, s. 2, ”85 
procent av hushållen köper livsmedlen kontant”, Vi, nr. 34, 1942, s. 2, ”Många klädkort ännu orörda”, Vi, nr. 38, 
1942, s. 4, s. 18,”1 på 2 sparar mest in på nöjen, 1 på 14 mest på mat”, Vi, nr. 1, 1942, s. 3, berör alla på olika sätt 
ransonering eller hushållens ekonomi. 
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Ovan angivna exempel visar på hur opinionsundersökningarna kunde fungera 

identitetsskapande och delvis uppfostrande – framför allt manande till ansvar. Ibland genom 

bildsättning, ibland genom tolkande kommentarer till undersökningarna, och ibland helt enkelt 

genom att göra politiska frågor av fenomen.  

 

Politikens omfattning och den kulturkonsumerande medborgaren  

Den andra mycket vanliga temat för opinionsundersökningarna är det jag kallar kulturfrågor. Hit 

räknas en mängd undersökningar som kartlägger läsarnas konsumtionsmönster vad gäller 

litteratur, musik och film och det debatteras också i tidningen hur och vad medborgarna bör 

konsumera kultur. Ovan nämnda exempel om hur stockholmarna spenderar sin fritid hemma 

ställer läsning i hemmet mot ”barhängande och sedelkastning”, men det finns fler motbilder till 

den duktiga kulturkonsumenten. I dessa exempel syns hur kulturkonsumtion genom 

opinionsundersökningarna blir till politiska frågor i uppfostrande stil.  

Ett talande exempel på finns i nummer 12, som undersöker svenskarnas radiovanor. 

Därefter debatteras resultaten av denna undersökning i nummer 14. Under en lördagskväll och 

påföljande söndag har de utfrågade fått svara på vilka program de lyssnat på. Generellt visar 

undersökningen att de mest populära programmen är nyhetssändningarna och gudstjänsten. 

Lyssnarantalet sjunker rejält när program som uppläsning av poesi eller språkkurs i tyska 

börjar.53 Detta bemöts med skepsis från Vi-tidningen som i princip uppmanar till bättre program. 

Under underrubriken ”Apparaten knäpps av, när programmet blir fint” menar skribenten att de 

låga lyssnarsiffrorna på de mer intellektuellt betonade programmen: 

 
[…] styrker antagandet, att apparaten knäpps av så snart programmets kvalitet ställer krav på åhöraren. Den 
stora massan av lyssnare avnjuter sina radioprogram som en filmföreställning: passivt absorberande. Det 
säger sig självt att radions självfallna uppgift som kulturbärare ställer utomordentliga krav på arrangemangen 
och, kanske framför allt, på presentationen och inledningen till sådana program.54 
 

Här finns både en pik mot den upplevt lata kulturkonsumenten och mot de program som 

misslyckas med att locka den. Lyssnaren beskrivs som passivt absorberande, men skulden läggs 

framför allt på radion som misslyckats med arrangemang, presentation och inledning till 
                                                

 
53 ”Svenska folket hör helst optimisten och kvällsnyheter i radio”, Vi, nr. 12, 1942, s. 5 
54 ”Svenska folket hör helst optimisten och kvällsnyheter i radio”, Vi, nr. 12, 1942, s. 6 
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programmen. Här står själva radions “självfallna” uppgift som kulturbärare på spel. Att dessa 

siffror är att tolka negativt förstås indirekt av artikeln som publiceras två veckor senare. Rubriken 

lyder ”Kolorerad radio ingenting för oss” som är en referens till den debatt som kretsade kring 

s.k. ’kolorerad veckopress’, veckotidningar som ansågs vara enbart för billig underhållning. I den 

får fem auktoriteter på området uttrycka sig om resultaten. Ingressens första meningar lyder: 

 
Det är ingen anledning att låta sig nedslås av Gallup-undersökningens resultat ifråga om svenska folkets 
radiolyssnarvanor. Även bakom de låga procenttalen döljer sig stora lyssnarskaror, av vilka flertalet skulle ha 
svårt att annars få sin längtan efter kunskap och kultur tillfredsställd.55 
 

Det faktum att Vi måste påpeka att ingen anledning finns att nedslås vittnar om att många nog är 

nedslagna. Åtminstone tillräckligt nedslående för att en debatt i ämnet krävs – något som inte 

tidigare skett i anslutning till en gallup-undersökning. Åsikterna skiljer sig en del skribenterna 

emellan – debattörerna utgörs av en debattör från Svenska Dagbladet, en redaktör från Dagens 

Nyheter, en folkskollärare, en regissör och en redaktör från Idrottsbladet. Men gemensamt för 

dem är frågeställningen: vad ska vi göra åt detta? Förslagen sträcker sig från att ha fler än en 

kanal och på så vis kunna spela underhållningsprogram samtidigt som de folkbildande, till att helt 

enkelt strunta i dem som inte lyssnar och spela folkbildande program ändå. Som en skribent 

uttrycker sig: 

 
Radion är ett kulturinstrument, den får ej övergå till att bli ett bonddragspel eller en swingpjattsaxofon. Vårt 
folks lilla kulturelit får ej berövas någon av sina rättigheter i all synnerhet inte i dessa vargatider!56 
 

Även om sättet att uttrycka sig är unikt är inställningen relativt vanlig. En annan skriver: 

 
Att kultur och kunskap skall hållas tillgängliga även i avlägsna bygder är ett krav, som med skäl kan ställas; 
däremot tillhör det inte nödvändigtvis de medborgerliga rättigheterna, att när man så behagar bli road och 
underhållen för tio kronor om året.57 
 

Inställningen till radion som sådan och vad den är till för är kanske inte förvånande. Däremot 

sättet på vilket man argumenterar, kultur och kunskap är medborgerliga rättigheter. Att 

                                                

 
55 ”Kolorerad radio ingenting för oss”, Vi, nr. 14, 1942, s. 5 
56 ”Kolorerad radio ingenting för oss”, Vi, nr. 14, 1942, s. 5 
57 ”Kolorerad radio ingenting för oss”, Vi, nr. 14, 1942, s. 5 
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radiolyssnandet är ett problem, ett som behöver åtgärdas, antyder att kunskap och kultur kanske 

inte enbart är en rättighet utan dessutom en skyldighet. Bilden som ges är att den medborgare 

som avspeglats i undersökningen på många sätt är otillräcklig och kräver korrigering. På så vis 

blir artikelns titel ”Kolorerad radio ingenting för oss” inte bara en beskrivning av skribenternas 

åsikt, utan också en subtil uppmaning till bättring hos läsaren. 

I samma nummer (14) görs en gallupundersökning om svenskarnas läsvanor. Frågorna som 

ställs är om antalet lästa böcker på sistone, huruvida böckerna köps eller lånas och huruvida de 

tillfrågade är med i en läsecirkel. Siffrorna bekräftar misstankar som funnits, att bokläsandet i 

princip bara är spritt i de övre samhällsskikten, och i större utsträckning i städerna där tillgången 

på böcker är större. Däremot är Vi glada att de som läser böcker i stor utsträckning får dem ifrån 

bibliotek: 

 
Det har utan tvivel ingått i det allmänna medvetandet, att böcker skall vara fritt tillgängliga för alla. Boken är 
och förblir den förnämsta spridaren av kunskaper och bildning och dessa ting bör - så långt tänkbart är - alla 
och envar ha samma möjlighet att tillägna sig. På denna sant demokratiska tanke är vårt moderna 
biblioteksväsende uppbyggt och på samma grundval bör det bygga vidare.58 
 

Det intressanta här är inte så mycket konstaterandets innehåll, utan att det betraktas som något 

som behöver sägas. Vanligtvis lämnas faktiskt Galluparna relativt okommenterade, texten som 

omgärdar dem tenderar att bara beskriva resultaten, möjligen för att man inte förväntar sig att 

läsarna riktigt kan ta in tabellerna som presenteras. Men här informeras läsarna om att resultatet 

på frågan om hur läsarna får tag på sina böcker är en fråga om demokrati och modernitet. 

Därefter presenteras frågan om i hur stor utsträckning läsarna är med i läsecirklar. Även här 

upplevs ett problem vara att arbetare i princip inte är med i läsecirklar, det är nästan bara över- 

och medelklassen som är det. Men det är inte bara ett problem, utan också ett problem som går att 

lösa:  

 
Endast en ytterst ringa del av arbetarbefolkningen är nämligen ansluten till desamma [läsecirklar]. Detta är ett 
förhållande som väl knappast kan ligga i sakens natur utan som en effektiv reklam och propaganda borde ha 
vissa utsikter att kunna förändra.59 
 

                                                

 
58 ”Sju procent av landets vuxna med i läsecirkel”, Vi, nr. 14, 1942, s. 21 
59 ”Sju procent av landets vuxna med i läsecirkel”, Vi, nr. 14, 1942, s. 21 
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Läsning blir genom dessa beskrivningar demokratiskt och modernt, och bristen på det är ett 

problem som är tillräckligt tryckande för att kräva en lösning. Både detta och frågan om radion är 

exempel på hur svenskarnas kulturkonsumtion blir införlivat i själva demokratin och 

medborgarskapet.  

 

En rationell konsument av information 

Det andra sättet på vilket opinionsundersökningarna blir identitetsskapande är sättet på vilket de 

tilltalar publiken. Hur skulle läsaren förstå den tryckta sidan? Med tanke på hur 

gallupundersökningarna beskrevs innan dess införande – hur förhöll sig texten till läsaren? Dessa 

teman har tidigare berörts lite lätt ovan, men ska här få mer plats.  

Ett centralt förhållande är här relationen mellan vad opinionsundersökningarna var och vad 

de inte var, enligt Vi. I många artiklar utgår opinionsundersökningen som text ifrån att läsaren 

redan har felaktiga uppfattningar som måste korrigeras – oftast förmedlade via (uppfattat) mindre 

nogräknade tidningar.  

I nummer 4 undersöks hur stockholmarna klarar av klädransoneringen. Här är 

undersökningen anmärkningsvärd detaljerad och uppslaget domineras av tabeller och siffror, 

kombinerat med bilder på skyltfönster i klädaffärer och bilder på plagg. Rubriken lyder 

”Stockholmarna kan ta klädransoneringen med lugn”.60 Vi beskriver också sin undersökning som 

”ämnad att utöva ett lugnande inflytande”, klädnöden är inte så illa som gjorts gällande.61 Här 

understryks opinionsundersökningens korrigerande effekt. Det som gjorts gällande är felaktigt, 

och nu ska läsaren ta reda på hur det egentligen ligger till.  

Ett tydligare exempel är tidigare nämnda artikel om ungdomars vanor, med titeln ”Blott 

fem proc. av stadsungdomen träffas på kafé om vintern”.62 Artikeln är den första i en serie 

artiklar, och därför ägnas en avsevärd del åt att förklara vad detta handlar om. Första stycket 

beskriver att Gallupens resultat ”intrycket att det i ungdomsdebatten fäktas en hel del mot 

väderkvarnar, blir onekligen förstärkt”. Efter det följer följande stycke, som har samma ton 

(mina kursiveringar): 

                                                

 
60 ”Stockholmarna kan ta klädransoneringen med lugn”, Vi, nr. 4, 1942, s. 8 
61 ”Korta kommentarer”, Vi, nr. 4, 1942, s. 2 
62 Anna-Lisa Kälvesten, ”Blott fem proc. av stadsungdomen träffas på kafé om vintern”, Vi, nr. 29,1942, s. 10-11 
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”Ungdomsdebatten” är terminus teknicus för någonting som pågått några år och stegrats, mattats av och tagit i 
igen flera gånger om. Alla vet på ett ungefär vad det rör sig om: det är något fel med ungdomen. Många har 
varit kallade att yttra sig. Först och främst har tidningarnas insändarsidor tidvis varit späckade av 
ungdomsdebatt. Ledarsidorna har tillgripit ungdomen i stunder av ämnestorka, i många orter har man hållit 
möten, tillsatt ungdomsråd och någon gång öppnat en ungdoms- eller hemgård. Präster har uppträtt på 
dansbanor och Diakonistyrelsen har gjort en enkät bland tjänsteläkare, lärare, präster och 
socialvårdsfunktionärer. Till slut har kungl. maj:t tillsatt en statlig ungdomsvårdskommitté, som efter en tids 
förpuppning på grund av allvarstiden åter anmodades träda i verksamhet hösten 1941. Den är ensam bland de 
nämnda om att ha behållit sin aktivitet för sig själv. Man hoppas innerligt, att kommittén i all stillhet gör vad 
de andra många aktörerna inte kunnat göra, nämligen börjar med att undersöka föremålet för debatten, den 
svenska ungdomen av i dag. Vi har redan alldeles tillräckligt med kraftfulla åsikter uttryckta om den. Det 
vore på tiden med nyktra fakta. Samt med en ordentlig principdiskussion om vilka värderingsgrunder man ska 
gå efter. Det är kanske inte fullt så självklart för folkets flertal som Diakonistyrelsen tror. 63 
 

Texten är mycket talande för det sätt som Vi uppfattar sin egen uppgift – och läsarens uppgift. 

Bilden ges av en debatt som mest liknar en cirkus, där alla känt sig manade att uttala sig, men 

utan att egentligen ha några fakta tillgängliga. Vilket på så vis lett till fäktande med väderkvarnar. 

Kursiveringen visar vad Vi:s önskemål är – fakta istället för åsikter. Vidare beskriver texten 

tidningens förhoppning att ungdomsvårdskommittén ska börja med att undersöka föremålet för 

diskussionen.  

Bilden som ges här är tydlig: för att en informerad diskussion ska kunna föras måste först 

alla fakta finnas på plats – ”nyktra fakta” till och med. Diskussionen som den förts hittills har 

baserats på lösa grunder och har därför ingen egentlig funktion förutom att agera skyltfönster åt 

olika instanser som gillar att uttrycka sig. Implicit finns uppmaningen till läsaren att väja undan 

från sensationslystna uttalanden och publikationer för att vända sig till det verkliga, de ”nyktra 

fakta” som tidningen Vi kan tillföra. Rubriken, ”Blott fem proc. av stadsungdomen träffas på kafé 

om vintern” är just det nyktra fakta som läsaren ska ta med sig. Detta är precis det fakta som har 

förtigits och missats i den offentliga diskussionen – det som gör att diskussionen mer än något 

annat liknar en cirkus. Det här är ett praktexempel på hur tidningen gör läsaren till en rationell 

konsument av information, som implicit uppmanas vara vaksam mot andra tidningar och tänka 

både en och två gånger innan den köper vilken information som helst. Ett eko av professor Tord 

Palanders uppmaningar i sin text om hur Gallupundersökningarna fungerar.  

                                                

 
63 Anna-Lisa Kälvesten, ”Blott fem proc. av stadsungdomen träffas på kafé om vintern”, Vi, nr. 29,1942, s. 10 
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Artikeln är representativ för hur Vi förhåller sig till läsaren. Rubriken som tar en stor del av 

sidan är många gånger antingen ställd som en fråga, eller som ett faktapåstående som uttrycker 

just det faktum som för läsaren kan vara förvånande – som i detta fall, där den rådande 

diskussionen kan ha gett intrycket av att många stadsungdomar träffas på kafé, vilket enligt 

gallupen alltså inte är korrekt. Samma sak uppkommer direkt i nästa nummer som fortsätter 

undersökningen av ungdomars leverne, där rubriken lyder ”Mer hemmadans än fröjd på krog”.64 

Dessa ackompanjeras inte sällan med stora bilder och grafik som representerar siffrorna som 

tagits fram, och ofta läggs de lite tråkigare tabellerna i utkanten av artikeln, för den som är 

nyfiken på de exakta siffrorna. Sättet på vilket Vi uttrycker sig om ungdomsdebatten ekar igen på 

andra sidor och ett bestående intryck ges läsaren att i denna tidning finns inte bara rena 

spekulationer eller trams, utan välbelagda fakta som kan komma hela samhället och den 

offentliga diskussionen till gagn. 

Återigen är Vi ute efter att korrigera missuppfattningar – återigen är dessa 

missuppfattningar sprida av mindre nogräknade publikationer, i detta fall ”vissa tidningar”. 

Förutom att lägga grund för diskussion blir alltså Vi:s uppdrag att förbättra läsarens politiska 

kvalifikationer – att göra den till en rationell konsument av information. 

 

I sammanfattning 
 

När opinionsundersökningarna kom till Sverige framställdes de som ett stort vetenskapligt 

framsteg – ett intryck som förstärks när Vi gjorde följetång av Gallupinstitutets framgångar. 

Standardisering och korrigering är två ord som bra kan sammanfatta de föreställda effekterna av 

gallupmetoden. Det offentliga samtalet skulle standardiseras i den meningen att en kategori – 

folkvilja, eller allmän opinion, skulle få en verklig vetenskaplig definition. Istället för att 

användas hux flux efter politiska ändamål skulle ordet ha en faktisk betydelse som kunde bevisas 

eller motbevisas.  Korrigering blev också ett ledmotiv, som i att korrigera missuppfattningar och 

”visa verkligheten bakom propaganda” som Dagens Nyheter uttryckte det. För Vi var det 

självklart att vetenskaplighet skulle ligga till grund för den offentliga diskussionen, och däri 

                                                

 
64 Anna-Lisa Kälvesten, ”Mer hemmadans än fröjd på krog”, Vi, nr. 30, 1942, s. 7 



 

 

27 

hämtade de också motiveringen för opinionsundersökningarna. Tidningarna pendlade mellan att 

sensationalisera och blåsa upp vad Gallup-institutet var och kunde vara, och att å andra sidan tona 

ner det, beskriva det som vanlig journalistik med nya metoder och till och med långtgående 

förklara för läsaren exakt hur undersökningarna gick till.  

Den senare tendensen tycks vara den mest framstående. Stor vikt lades i Vi på att låta 

läsaren förstå vad det vad som pågick och göra läsaren medveten om vad det handlade om för typ 

av kunskap och vilka möjliga brister den hade. Jag har ovan använt begreppet rationell 

konsument av information för att beskriva de implicita och explicita uppmaningarna till läsaren 

som finns i tidningssidorna. Generellt sett var de frågor som ställdes ofta ganska allvarliga – min 

uppdelning i ansvarsfrågor och kulturfrågor representerar en omfattande del av materialet. 

Den här typen av frågor kontrasterar starkt till exempelvis de frågor som ställdes i Elle och 

som redovisas i Coffins undersökning. En grundläggande skillnad mellan tidningarna är givetvis 

att Elle i första hand var riktad till kvinnor, medan Vi var riktad till medlemmar i kooperationen i 

allmänhet. Och även om kooperationen givetvis fokuserade på hushållens konsumtion, något som 

anknöt till kvinnor, går det inte att säga att kooperationen eller tidningen av den anledningen 

skulle vara särskilt riktad till kvinnor. Kanske var det av den anledningen som Elle ställde frågor 

om kärlek och sex, istället för om konsumtion och ransonering. Men man kan heller inte bortse 

från det faktum att Vi:s frågor ställdes under krigstid: den förmodade läsaren var en läsare eller 

medborgare i krigstid. Där Elle:s projekt utvecklade en kvinna som efter kriget skulle börja leva, 

utvecklade Vi:s Gallupundersökningar istället en medborgare som under kriget skulle vara 

”vaksam” och ”ansvarstagande” – en medborgare vars personliga egenskaper utgjorde landets 

”inre front”. Därav blir det också naturligt att politiken ska omfatta många frågor, som vilka 

radioprogram medborgarna lyssnar på eller hur de spenderar sin fritid. Om medborgarnas 

personliga egenskaper utgör rikets försvar finns ingen anledning att ignorera deras kulturella 

preferenser. 

Men de stora skillnaderna gör inte jämförelsen de två emellan haltande, istället kan de 

belysa det gemensamma. Genom att betrakta två olika fenomen blir likheterna dem emellan mer 

tydliga. Och trots att det politiska läget var radikalt annorlunda och målgruppen för 

opinionsundersökningarna var olika finns mycket gemensamt mellan Elle:s och Vi:s projekt. Där 

finns en medborgare som ser sig själv avspeglad i tidningen, och som därigenom blir inblandad i 

sin samtids stora frågor. I opinionsundersökningen massproduceras medborgaren, som blir en 
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upplevt verklig och seriös aktör i det offentliga. Coffin betonar också Elle:s del i en större 

europeisk debatt om kvinnor i de moderna demokratierna. Där blir det fåtal politiska frågor som 

togs upp vägledande för den moderna kvinnans självförståelse. Aktiv istället för passiv, i centrum 

för istället för i periferin av det politiska samtalet – en bild som jag upplever att även Vi 

förmedlar genom sina opinionsundersökningar. Det finns inga hemligheter kvar, utan bilden av 

hur samhället ser ut är lika tillgänglig för alla som läser tidningen. 

Fram träder en bild av en medborgare som är oroad för samhällets utveckling – vaksam och 

ansvarstagande. Den stora risken som medborgaren löper här är vilseledande information. Denna 

information kan spridas av tidningar som ägnar sig åt skvaller och sensationsskriverier. Men den 

kan också implicit spridas av domedagsprofeter och självutnämnda tyckare som tar alla tillfällen i 

akt att synas och höras i det offentliga samtalet utan att ha på fötterna. Som i fallet med 

ungdomsdebatten där själva grundpoängen Vi gör är att inget finns att diskutera innan vi har fakta 

att luta oss mot. Här blir Vi:s Gallupundersökningar motsatsen till dessa tendenser. Det blir 

”nyktra fakta” istället för de ”kraftfulla åsikter” det redan finns tillräckligt av. En medborgare kan 

inte förväntas ta ansvar för en diskussion som inte har faktabaserade premisser som grund. Det 

blir alltså ett dubbelt uppdrag. Dels att förklara för läsaren hur vissa saker ligger till, men också 

att varna dem från att allt för godtroget ta till sig vilken information som helst – de måste förhålla 

sig kritisk till informationen som omger dem. 

Även om några frågor besvarats i denna uppsats är det uppenbart att fler frågor kan ställas. 

En undersökning av samma material kunde förhållit sig närmre den forskning som finns, istället 

för att som denna befinna sig närmare själva materialet. En annan framtida möjlighet är att ställa 

andra frågor till materialet. I denna uppsats har bara Vi undersökts, men det finns all anledning 

till att jämföra hur Vi respektive Dagens Nyheter presenterade materialet ifråga. En annan central 

fråga att utforska skulle kunna vara hur begreppet allmän opinion förändrades genom 

introducerandet av opinionsundersökningar. Blev det framöver synonymt med 

opinionsundersökningarnas resultat, eller var det fortfarande möjligt att i offentligt samtal 

hänvisa till en diffus allmän opinion? Vad blev effekterna av den standardisering av samtalet som 

Dagens Nyheter och Vi var ute efter?  

Allt detta och mycket mer är potentiella områden för forskning framöver. Men tydligt är i 

alla fall att något signifikant händer med det offentliga samtalet i Sverige under denna tid och att 

tunga aktörer som Kooperativa förbundet inte kan ignoreras om en full bild ska kunna ges av 
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förändringarna. Om det är i just Vi medborgaren i förändring syns allra tydligast är förstås 

omöjligt att säga, men att den syns råder inget tvivel om.
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