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ABSTRACT: 

 

Den här C-uppsatsen bygger på en fallstudie med två journalister, en italiensk och en svensk, 

som jag intervjuat rörande den politiska journalistiken i dagspressen i Italien. Syftet är att få 

en fingervisning om hur journalister verksamma i Italien upplever att den politiska 

journalistiken fungerat och förändrats under de senaste arton åren. En nyckelperson under 

dessa år har varit Silvio Berlusconi och en av mina frågeställningar är just hur journalisterna 

tycker att journalistiken förändrades i och med honom. Francesco Bei, som arbetar på la 

Repubblica, menade att journalistiken började fokusera på mer personliga aspekter av 

Berlusconi som privatföretagare, och slutade att gå in på djupet i den politiska rapporteringen. 

Kristina Kappelin, korrespondent bosatt i Italien, säger att den politiska journalistiken blev 

mer aggressiv och hätsk i och med det sätt som Berlusconi använde media. Med anledning av 

den teknokratiska regeringen som tillträdde 2011 är en annan av mina frågeställningar vilket 

avtryck detta lämnade på journalistiken. Båda journalisterna är överens om att det främst varit 

Mario Montis personlighet som gjort effekt i det att han förhållit sig neutral till medierna, 

alltid varit disponibel och transparent under presskonferenser. Bei tycker därmed att den 

politiska journalistiken blivit mindre underhållningsinriktad och återigen blivit djupare. 

Montis teknokrater har även försökt byta ut ledningen på Rai, och därmed minskat den 

politiska inblandningen.  

 

Jag diskuterar även journalisternas eventuella egna ansvar för den politiska situationen i 

Italien; Kappelin anser i det här fallet att tidningarna skulle behöva minska på den politiska 

rapporteringen medan Bei önskar ytterligare fördjupningar för att göra journalistiken 

seriösare. Intressanta resultat uppkom även i skillnaderna i åsikterna hos Francesco Bei som 

är italienare och Kristina Kappelin som är svensk. Utifrån teorier om offentlighetsprincipen 

diskuteras det faktum att Bei anser att transparensen i de italienska administrationerna blivit 

bättre under de senaste tio åren medan Kappelin talar om ett system som är så krångligt att det 

inte ens är värt att försöka komma åt offentliga dokument. Åsikterna skiljer sig åt även vad 

gäller synen på politisk press, och om vilka som är politiskt bundna. De här kontrasterna är en 

av nyckelfrågorna i den här uppsatsen.   
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INLEDNING: 

 

En vanlig bild av det italienska medielandskapet är att det karaktäriseras av ett monopol 

signerat Silvio Berlusconi, och att pressfriheten är låg eller i det närmaste icke-existerande. 

Det finns viss poäng i dessa antaganden, men det gäller framför allt den italienska 

televisionen som fram till regeringen Berlusconis avgång i november 2011 mer eller mindre 

var under direkt eller indirekt kontroll av ovannämnda person; RAI, som är landets public 

service-television och kanalerna i mediekonglomeratet Mediaset, de enda gratiskanalerna 

utöver utbölingarna La7 och Sky (där sistnämnda ägs av Murdoch-koncernen). Många artiklar 

och uppsatser har följaktligen redan författats angående tv-medierna i Italien. Lika intressant 

är emellertid att titta på hur det har fungerat för dagstidningarna från 1994 och fram till idag 

samt om och i såfall hur de har förhållit sig kritiska till sittande regeringar enligt ett urval av 

två journalister. Detta är ämnet för denna C-uppsats. 

 

Särskilt intressant blir det just i nuläget då Italien i skrivande stund sitter med teknokratisk 

regering som till huvudsak inte är politiker utan ekonomer, med Mario Monti som nyligen 

avgick efter Berlusconis sjätte beslut att försöka ställa upp i valet. Valet förväntas nu äga rum 

i februari 2013 och det behöver knappast preciseras att både högern och vänstern mobiliserar 

sig för att bli valda att styra ett Italien som först nu börjat återhämta sig från en finanskris som 

slagit hårt och tvivelaktig inrikespolitik sedan tidigt 90-tal. Det är därmed av intresse att 

särskilt titta på den politiska journalistiken och undersöka hur verksamma journalister anser 

att den kommit att bli så som den blivit. Med en italiensk och en svensk journalist är det också 

intressant att titta på just kontrasterna i deras synsätt och vad det i detta fall kan innebära för 

skillnad mellan att vara italiensk journalist i Italien och utländsk korrespondent i Italien.  

En annan anledning till att jag valde detta ämne, för att bli lite mer personlig, är att jag själv 

varit bosatt i Italien under en tid, och även planerar att flytta tillbaka ned igen. Jag känner mig 

således engagerad i landet i stort, även i dess politik, och dessutom fick jag möjlighet att på 

det här sättet basera en svenskskriven uppsats på italiensk litteratur, intervju och forskning 

vilket var en nyttig erfarenhet för mig både personligt och akademiskt.  
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SYFTE: 

 

Enligt medieforskaren Carlo Sorrentino verkar den italienska dagspressen under 

förhållandevis starkt politiskt inflytande, och detta beroende på faktorer som går långt bakåt i 

tiden; dels analfabetismen som länge var utbredd i Italien och dels det faktum att det tog så 

lång tid för landet att få ett stabilt ekonomiskt system. Med utbredd analfabetism blev det 

initialt svårt att få någon större läsarkrets för dagspressen, och avsaknaden av ett ekonomiskt 

system gjorde det praktiskt taget omöjligt att vara ekonomiskt oberoende, och därför blev man 

beroende av politikers ekonomiska stöd
1
. Det huvudsakliga syftet med den här uppsatsen är 

att belysa hur ett urval i Italien verksamma journalister ser på styrkeförhållandet mellan 

dagspressens journalistik och politik i Italien. Jag intresserar mig särskilt för om och hur 

journalisterna upplever att den politiska journalistiken i dagstidningarna kommit att förändras, 

dels i och med Silvio Berlusconis intåg i politiken 1994, dels efter det att den teknokratiska 

regeringen tog över år 2011. Mot bakgrund av detta vill jag diskutera hur journalistiken 

förhållit sig till politiken, och hur politikerna i sin tur förhållit sig till pressen. 

 

FRÅGESTÄLLNINGAR: 

 

- Hur upplever i Italien verksamma journalister att den politiska journalistiken i dagspressen 

förändrades när Silvio Berlusconi klev in i politiken första gången 1994?  

- Har inriktningen i den politiska journalistiken enligt journalisterna förändrats på något sätt 

sedan den teknokratiska regeringen tillträdde 2011?  

- Vilket ansvar har journalisterna för den politiska situationen i landet enligt journalisterna 

själva?  

- På vilka sätt skiljer sig synsätten åt mellan den italienska respektive svenska journalisten? 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Sorrentino; Il Giornalismo in Italia – Aspetti, processi, produttivi, tendenze; Carocci; Rom; 2003; s. 16 
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TIDIGARE FORSKNING OCH LITTERATUR, MATERIAL OCH AVGRÄNSNING: 

 

Förvånande lite italiensk forskning stod till förfogande kring ämnet, men jag fann till sist 

relevant inhemsk facklitteratur om journalistiken just ur italienskt perspektiv snarare än ett 

allmänt sådant. 

 

Giornalismi av Angelo Agostini är en relevant, övergripande kursbok som ursprungligen 

utgavs år 2004, men uppdaterades i februari 2012 med ett nytt kapitel som på ett vettigt sätt 

tar upp de nya strömningarna i en vad det verkar allt mer utmanande journalistik - en 

återgång till vad han kallar själv den så kallade guldåldern på 80-talet, där objektivitetsidealet 

var det mest eftersträvansvärda hos pressen. 

 

Il giornalismo politico av Mario Prignano fokuserar på relationen mellan press och politisk 

instans och på vilka lagliga rättigheter italienska journalister har för att ta del av politiska 

förslag och beslut. 

 

Il giornalismo in Italia är en antologi som tar upp ett antal aspekter och tendenser inom den 

italienska journalistiken, och slutligen vad gäller italiensk litteratur har jag använt mig löst 

av Carta straccia av Giampaolo Pansa - en mer personlig bok mestadels baserad på 

anekdoter av en erkänd journalist som varit i branschen sedan 60-talet och därmed har sett 

förändringar och tendenser som spänner över nästan femtio år. Han talar om 

objektivitetsidealet, om den italienska journalistikens enligt honom betydelselöshet 

gentemot politiken och även om ett slags journalistik han fruktar blir allt mer 

sensationsinriktad, även den politiska journalistiken. Jag är medveten om att boken på intet 

sätt kan anses vara akademisk, och därför har jag heller inte använt den som källa, men den 

har i vart fall varit mig till stor hjälp för att bekanta mig med chefredaktörer, politiker, 

lagförslag och regionala skandaler som jag som inte är uppvuxen i Italien naturligtvis inte 

hade en aning om innan. 

 

Den svenska journalisten och reportern Kristina Kappelin utkom 2010 med Berlusconi - 

italienaren, och som titeln antyder handlar den om f.d premiärministern Silvio Berlusconi 

och hans förehavanden på en rad områden, däribland hans stora roll i medierna sedan tidigt 

90-tal. Även delar av den boken har varit mig relevanta, men används inte som referenser i 

uppsatsen. Kristina Kappelin är även en av dem som jag har intervjuat för det här arbetet.  
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Mot bakgrund av ovannämnda forskning har jag som empiri för min analys använt mig av 

svar inhämtade från en muntlig intervju med den italienske journalisten Francesco Bei, 

verksam på la Repubblica samt en skriftlig intervju med Kristina Kappelin, 

utrikeskorrespondent för bland annat Sydsvenska dagbladet. Båda är bosatta och verksamma 

journalister i Rom. Då f.d premiärminister Silvio Berlusconi var del av en enligt mig viktig 

aspekt i den italienska politiska journalistiken utformade jag intervjuguiden så att frågorna 

framförallt utgår från den tid då Berlusconi kom in för första gången i politiken 1994 och 

fram tills idag, år 2012. Avgränsningen är därför två journalisters respektive syn på den 

politiska journalistiken under ett spann av 18 år. Materialet består av intervjun med Francesco 

Bei som spelades in på plats i Rom, och som jag sedan transkriberade och i samma veva 

översatte direkt till svenska, samt mailkorrespondens med Kristina Kappelin, som det till en 

början var tänkt att jag skulle intervjua muntligt då jag befann mig i Rom, men som sedan fick 

förhinder och fick ställa in vårt möte.  

 

TEORIER: 

 

Public spheres 

Jag har arbetat utefter teorier som rör objektivitet och offentlighet och om vilka förpliktelser 

en journalist har gentemot allmänheten. Här blir Jürgen Habermas koncept om 

'public spheres' relevant. Han menade på att dessa inte var fysiska sfärer, utan snarare ett 

koncept som idealt bestod av dominansfria samtal där alla hade rätt att delta. Mediernas 

uppgift skulle vara att bistå med en arena för offentlig debatt där de skulle föresträda 

medborgarna. Enligt Pippa Norris, lektor i politisk sociologi, finns det en checklista som kan 

användas för att kontrollera huruvida nyhetsrapporteringen uppfyller de uppgifter som 

Habermas koncept inbegriper. Hon nämner horisontell kommunikation politiska aktörer 

emellan, samt vertikal kommunikation mellan regering och medborgare; finns det flera olika 

källor för politiska nyheter som styrker den information som ges från regeringen? Finns det 

plats för offentlig debatt? Rapporteras det om olika partier i lika mån? Och slutligen nämns 

även att journalistiken bör stimulera allmänhetens intresse och folkbildning i relation till den 

politiska processen
2
. Det säger sig själv att olika politiska partier borde få lika chans att göra 

                                                            
2 Allan; Journalism: critical issues; McGraw-Hill Education; New York; 2005, s. 89 
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sig hörda i medierna, ändå är det ju idag knappast ovanligt att både positiv och negativ 

särbehandling finns direkt eller indirekt i rapporteringen. 

 

Offentlighetsprincipen 

En del av den här uppsatsen tar upp skillnader i synsätt de två journalisterna emellan, varav 

delvis synen på transparens och offentlighet. Det är därför relevant att utgå från några teorier 

om offentlighetsprincipen och journalisters rätt eller möjlighet att begära ut dokument från 

myndigheter. I Sverige har vi ganska så rigida bestämmelser angivna i 

tryckfrihetsförordningen gällande allmänna handlingars offentlighet. Tre motiv anges 

officiellt för den svenska offentlighetsprincipen; rättsäkerheten – att förhindra att människor 

ska behandlas olika inför lagen genom att göra beslut om enskildas rättigheter och 

skyldigheter offentliga; effektiveteten – dålig organisation och inkompetens kommer upp till 

ytan om myndigheternas arbete är offentligt; demokratin – då alla kan få tillgång till 

informationen kan de därmed informera sig, och därmed ha ett starkare inflytande
3
. Även i 

Sverige har enligt Olsson emellertid skett förändringar (och försämringar) exempelvis i det att 

det under de senaste trettio åren blivit allt svårare att få tillgång till information lagrade i 

databaser. Andra problem som nämns för vår svenska offentlighetsprincip är privatiseringen 

av tidigare statligt ägda bolag, vars uppgifter därmed upphör att vara offentliga i och med 

utförsäljningen, samt EU-direktiv och- avtal som – trots att de strider mot svensk lagstiftning 

– förhindrar myndigheter från att lämna ut viss information. Många beslut för landet fattas 

dessutom numera i Bryssel
4
. Även Italien har lagstadgade bestämmelser gällande offentliga 

dokument, där ett genombrott skedde i och med lag nr 241 år 1990, känd som lagen om 

administrativ transparens. Här beslutades även om den grundläggande rättigheten för 

medborgare att få tillgång till myndighetshandlingar och myndigheternas skyldighet att 

dokumentera ändringar i beslut och bestämmelser
5
. 

 

Politikens medialisering 

Relevanta teorier är också de om politikens medialisering och vice versa. Mats Ekström pratar 

klokt om detta i boken Politiken i mediesamhället. Medialiseringen handlar om att 

massmedierna blivit en dominerande kanal för att förmedla politisk kommunikation i det att 

medborgarna tar del av denna främst genom medier. Han nämner även hur journalistiken 

                                                            
3 Olsson; Yttrandefrihet & tryckfrihet – handbok för journalister; Studentlitteratur; Lund; 2012, s. 59 
4 Olsson; Yttrandefrihet & tryckfrihet – handbok för journalister; Studentlitteratur; Lund; 2012, s. 60 
5 http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1990-07-08;241, besökt 2013-01-07 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1990-07-08;241
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förändrats och utvecklats till en mer självständig institution och aktör, och hur politikerna å 

sin sida anpassat sig till journalistikens arbetsmetoder och mediernas logik. Om det är 

medierna som har kontrollen över politiken eller politiken som har kontrollen över medierna 

är något som diskuterats flitigt enligt Ekström, och en teori om detta talar om medierna 

politiseras; att de fungerar endast skenbart oberoende av politiken, och att journalistiken 

påverkar politiken på betydande vis. En annan teori i sin tur talar om att det är medierna som 

har kolonianiserat politiken i det att medierna har en dominant roll och förändrar politiken 

snarare än tvärtom. Ekström konstaterar emellertid;  

”En sak kan vi vara säkra på, påverkansrelationerna går i båda riktningarna. 

Kolonialisering och politisering sker samtidigt. Det är två sidor av samma övergripande 

process”
6
 

 

 

METOD: 

 

Jag har låtit den här uppsatsen utgå från intervjuer med en italiensk respektive en svensk i 

Italien verksam journalist. Tanken var initialt att intervjua betydligt fler journalister, men 

uppslutningen blev sämre än väntat; redaktioner svarade inte eller tackade nej. Anledningen 

kan tänkas vara för att ämnet enligt vissa journalister känns uttjatat. Ändå valde jag att bygga 

uppsatsen kring samma princip, för att jag tyckte att man det låga intervjuantalet till trots 

tyckte sig kunna se tendenser till hur journalister själva ser på den politiska journalistiken, 

även med bakgrund av den litteratur jag läst in före och under arbetet. För intervjuerna valde 

jag att utgå från Steinar Kvales idéer om den kvalitativa forskningsintervjun, om validitet och 

reliabilitet – att data bör samlas in och bearbetas på ett tillförlitligt sätt. Sedan förberedde jag 

intervjuguider enligt hans modell på italienska respektive svenska där jag först initierade med 

allmänna frågor till journalisten om hur denna kom att arbeta som journalist, för att sedan 

fram mot mitten börja ta upp de för mig särskilt relevanta frågorna. Intervjun med Francesco 

Bei ägde rum på ett café på en sidogata nära Pantheon i Rom, en neutral plats – och oväntat 

nog även väldigt lugn. Intervjun med Kristina Kappelin skulle ha ägt rum på hennes kontor 

där den utländska pressen håller till, men hon fick förhinder och svaren kom sedan via mail 

istället. Resultatet av detta är naturligtvis att intervjun med Francesco Bei är betydligt mer 

omfattande. Ett alternativ till dessa metoder hade varit att skicka enkätfrågor, på vilka 

                                                            
6 Ekström; Politiken i mediesamhället; Liber; Malmö; 2006, s. 11 
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möjligen fler hade kunnat tänkas ställa upp, men jag bedömde det som viktigare att få mer 

uttömmande, personliga svar.  

 

Analysen baseras på subjektiva åsikter från dessa två journalister, en italiensk och en svensk, 

som båda hör till vad man kan kalla för en liberal press. Tilläggas bör dock att la Repubblica, 

för vilken den intervjuade italienska journalisten skriver, traditionellt sett alltid vänt sig åt en 

mer vänsterorienterad publik snarare än en högerorienterad. Den är dock politiskt obunden. 

Jag vill även problematisera det faktum att jag trots idoga försök inte har fått någon respons 

från italienska högerorienterade tidningar och nyhetssidor på nätet. Exempel på tidningar och 

institutioner som inte svarat är Il Giornale, som ägs av Silvio Berlusconi, Il Messaggero och 

RaiNews24. Detta innebär de facto att analysen inte innehåller åsikter eller fakta från en 

högerorienterad, eller rentav Berlusconi-vänlig tidning. Åsikter som rör Berlusconi och hans 

politiska förehavanden får därför ses som politiskt vinklade emot honom; varken la 

Repubblica eller Francesco Bei som jag intervjuade hymlar med att de från dag ett varit starkt 

kritiska till hans intåg i politiken och Kristina Kappelin kom 2010 ut med en bok [Berlusconi 

– Italienaren] som också är kritisk mot honom. Att döma av de många artiklar, böcker och 

internetkällor jag läst om honom är min bedömning dock att ingen av dem far med osanning. 

Detta till trots hade det även varit mig behjälpligt med åsikter från ”andra sidan”. Kanske 

säger det något om det avtryck Silvio Berlusconi haft i italiensk politik och press, det faktum 

att tidningar som står nära honom väljer att tacka nej eller inte svara alls på de förfrågningar 

jag gjort för att få såväl muntliga som skriftliga intervjuer med dem (förfrågningar som för 

övrigt varit nästintill identiska oavsett tidning och eventuell politisk tillhörighet). Svaret kan 

ju vara så enkelt som att ingen journalist på dessa tidningar hade tid eller lust att träffa en 

svensk journalistikstudent, en annan möjlighet kan vara en eventuell rädsla för att bli dömda, 

utmålade som skurkar i en uppsats från ett land vars pressfrihet eller brist på denna knappast 

ifrågasatts såsom den gjorts i Italien, och mycket på grund av den politiska ledare som de 

faktiskt stöder.  

I intervjun med Francesco Bei utgick jag givetvis från intervjuguiden, men vissa frågor ströks 

under tiden eller formulerades om, ofta för att han själv besvarade dem via andra svar eller 

följdfrågor. I svensk översättning följer här intervjuguiden såsom den formulerades initialt (se 

bilaga för full transkribering av den faktiska intervjun):  
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1. Varför valde du att bli journalist?  

2. Har du alltid velat fokusera på politisk journalistik?  

3. Hur började din karriär?  

4. Hur länge har du arbetat på la Repubblica?  

5. Hur trivs du där?  

6. Har du även haft andra uppdrag utöver journalistik?  

7. Historiskt sett har la Repubblica alltid varit en tidning man förknippat med vänsterpartier; 

är det än idag på det sättet enligt dig? Varför? Varför inte?  

8. Så i fallet la Repubblica, skulle det kunna vara så att man blir partisk när man ska 

rapportera en nyhet om ett högerparti?  

9. I Sverige har vi fördomar om att de italienska medierna allihop är politiskt bundna till ett 

parti. Stämmer detta?  

10. Om så är fallet, har du någon idé om varför det blivit så just i Italien? Varför har 

situationen förblivit på det viset just här när medierna i andra västerländska länder tycks vara 

betydligt friare?  

11. Hur är generellt förhållandet mellan journalister och politiker?  

12. Hur lätt är det för en politisk journalist att få tag på information om exempelvis nya 

legislativ eller beslut tagna av politiker, d.v.s. är alla dokument offentliga?  

13. Förändrades enligt dig journalistyrket på något sätt när Silvio Berlusconi kom? Jag syftar 

exempelvis på de så kallade munkavelslagarna och andra sätt att förhindra journalister att göra 

sitt arbete.  

14. Vilket avtryck lämnade Berlusconi på den politiska journalistiken i Italien?  

15. Sedan ungefär ett år styrs Italien av en teknokratisk regering. Kan man visa på någon 

förändring inom journalistiken redan nu jämfört med den förra regeringen om vi talar i termer 

som pressfrihet?  

16. Förra helgen meddelade emellertid Mario Monti att han skulle avgå och Berlusconi 

återvänder in i politiken. Om Berlusconi skulle bli omvald, hur skulle det då påverka den 

italienska journalistiken?  

17. Går det enligt dig att se någon skillnad i valrapporteringen nu inför det kommande valet 

2013 jämfört med det som ägde rum 2001? Vilken?  

18. Slutligen: om du fick möjligheten att förändra något inom den italienska politiska 

journalstiken, vad skulle det bli?  

 



 
12 

Efter att ha transkriberat och samlat ihop intervjumaterialet listade jag inför analysen upp 

diverse underkategorier som jag tyckte kändes relevanta för den information jag hade fått, och 

byggde sedan analysen på de åsikter som uppkommit och försökte därefter i mesta möjliga 

mån underbygga dem med forskningslitteratur i de fall det gick, för att se huruvida 

tendenserna som journalisterna tyckte sig se hade något slags förankring även bland de 

italienska medieforskarna. Det ska dock också tilläggas att detta är en begränsad fallstudie 

med två journalister som inte gör anspråk på att vara representativ för i Italien verksamma 

journalister. Detta utfall blev på gott och ont; initialt hade jag planerat för betydligt fler 

intervjuer för att få in fler åsikter, men på grund av diverse faktorer blev det i slutändan dessa 

två personer som är den här uppsatsens empiriska material.   

 

 

BAKGRUND: 

 

Berlusconi 

 

Redan på 70-talet gjorde sig Silvio Berlusconi ett namn, då som byggentreprenör, och han 

bildar då investeringsfirman Fininvest. Under tidigt 80-tal börjar Berlusconi sedan undersöka 

möjligheterna till att konkurera med den statliga televisionen RAI, som vid den tidpunkten har 

monopol på sändningar i marknätet. Genom ett kryphål sätter han igång en lokalkanal i 

Milano, Telemilano, som senare skulle komma att bli Canale 5. Senare under 80-talet köper 

företaget även upp Italia 1 och Rete 4. Fininvest hotas sedan av att enligt lag tvingas upphöra 

med marksändningarna, men Berlusconi kommer undan detta genom de så kallade 

Berlusconi-dekreten som han genom ett nära samarbete med dåvarande premiärminister 

Bettino Craxi fick igenom år 1990. Senare kommer dessa tre kanaler att utgöra stommen i 

medieimperiet Mediaset
7
.  

 

Året 1994 ger sig Silvio Berlusconi in i den italienska politiken, och mottages som en frisk 

fläkt och lovar förändring i det gubbrum han anklagar den italienska riksdagen för att vara. 

Han bildar partiet Forza Italia, som sedan får 21 % av det italienska folkets röster i valet och 

blir således landets största parti
8
. Han går sedan ihop i en koalition med flera partier för att få 

                                                            
7 http://www.societacivile.it/primopiano/articoli_pp/berlusconi/vita.html, besökt 2013-01-03 
8 
http://elezionistorico.interno.it/index.php?tpel=C&dtel=27/03/1994&tpa=I&tpe=A&lev0=0&levsut0=0&es0=S
&ms=S, besökt 2013-01-03 

http://www.societacivile.it/primopiano/articoli_pp/berlusconi/vita.html
http://elezionistorico.interno.it/index.php?tpel=C&dtel=27/03/1994&tpa=I&tpe=A&lev0=0&levsut0=0&es0=S&ms=S
http://elezionistorico.interno.it/index.php?tpel=C&dtel=27/03/1994&tpa=I&tpe=A&lev0=0&levsut0=0&es0=S&ms=S
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majoritet, däribland med ”svarta får” som fick en hög andel röster även de; Alleanza 

Nazionale med rötter i fascismen och det i norra Italien sydlänningsfientliga partiet Lega 

Nord. Regeringen blir kortvarig – inte ens ett år sitter de vid makten innan republikens första 

teknokratiska regering tar över. Efter nyvalet styrs landet sedan av en vänsterkoalition fram 

till 2001 då Berlusconis högerkoalition återigen kommer till makten och trots en nybildning 

av regeringen fyra år senare förblir han sedan premiärminister fram till 2006 då under en kort 

period återigen en vänsterkoalition tar över fram till 2008 då Berlusconi tillträder med sin 

fjärde regering i ordningen.   

 

Mediaset  

 

Familjen Berlusconis investeringsbolag Fininvest har under sig mediebolaget Mediaset, som 

utöver Rai utgör stommen i det italienska tv-utbudet. Företaget bildades 1993, några år efter 

att Silvio Berlusconi genom sina kontakter i regeringen Craxi fick rätt att som privat aktör 

konkurera med Rai. Idag styrs företaget av Silvio Berlusconis son Pier Silvio och innehar 40 

% av de italienska tv-tittarna.   

 

Lagar rörande press- och yttrandefrihet 

 

Som en konsekvens av att medierna i allt större utsträckning började undersöka Berlusconis 

privata förehavanden, och det framkom att man fått tag på telefonavlyssningar som eventuellt 

kunde binda honom till eskortflickor utformades år 2009 olika lagförslag som på allvar kunde 

inskränka pressfriheten, inte bara för dagspressen utan även för alla som nyttjade det fria 

ordet. Lagen presenterades på motsatt sätt – att det gick stick i stäv med en västerländsk 

demokrati att det gick att avlyssna människor utan påföljd. Det som lagen emellertid föreslog 

var att det skulle bli ett lagbrott att publicera information om enskilda personer utan deras 

medgivande
9
. Förslaget fick omformuleras flera gånger, och var under en period nära att 

klubbas igenom – då italienska Wikipedia bland annat svarade med att stänga ned tillfälligt i 

protest – men i slutändan kom man fram till att lagen hotade yttrandefriheten och den fick 

aldrig laga kraft.  

 

 

                                                            
9 http://www.iljournal.it/2011/cose-la-legge-bavaglio/264964, besökt 2013-01-07 

http://www.iljournal.it/2011/cose-la-legge-bavaglio/264964
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Utlandets fördomar om den italienska pressen och om Italien som land 

 

Ett helt kapitel ägnas åt den italienska journalistiken sedd ur utländska journalisters synvinkel 

i antologin Il Giornalismo in Italia, och det känns relevant att nämna några förutfattade 

meningar man har i deras hemländer. En av dem är att Italien skulle vara ett opålitligt och 

opportunistiskt land som kör dubbelspel, att landet inte går att ta seriöst. Det är enligt en av 

dessa utländska journalister inte för intet som en dagstidning från hans hemland tar upp 

intressekonflikten i Italien [den tillhörande Berlusconi, min anm.] såhär: ”I vilket annat 

västerländskt land som helst skulle de lagar som det just nu ska röstas om i Italien vara 

fullständigt otänkbara”
10

. En annan journalist nämner att en anledning till den italienska 

pressens dåliga rykte är just det att den uppenbara politiska konnotationen i många italienska 

tidningar ses som en anomali som rimmar dåligt med yrkets professionalitet
11

. 

 

Dagspressen och politisk orientering 

 

Många dagstidningar i Italien skickas förvisso ut till hela landet, men räknas som regionala. 

De två ordentligt rikstäckande tidningarna är Il Corriere della Sera och La Repubblica med 

säten i Milano respektive i Rom. Båda är oberoende liberala, även om de vänder sig till 

vänsterorienterade läsare.  

 

Många tidningar tillhör inte per se ett parti, men det går att märka av var de står politiskt. 

Detta gäller exempelvis Libero och Il Foglio som är högerorienterade, och Il Riformista var 

vänsterorienterad fram tills att den lades ned i mars i år. Det finns emellertid ett par större 

tidningar som är partibundna fortfarande, och till dessa hör Il Giornale som tillhör Berlusconis 

Forza Italia, L’Unità som stödjer det gamla kommunistpartiet, La Padania som tillhör Lega 

Nord och utöver dessa även L’Avvenire som stödjer den katolska kyrkan.  

 

 

 

 

 

 

                                                            
10 Sorrentino; Il Giornalismo in Italia – Aspetti, processi, produttivi, tendenze; Carocci; Rom; 2003; s. 274 
11 Sorrentino; Il Giornalismo in Italia – Aspetti, processi, produttivi, tendenze; Carocci; Rom; 2003; s. 276 
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ANALYS:  

 

Politisering av medierna eller medialisering av politiken?  

 

Låt oss börja med att titta på vilken inverkan journalisterna anser att politiken har på medierna 

respektive vilken inverkan medierna har på politiken. Man skulle här kunna tala om en 

växelverkan som tycks vara ganska olik den vi har här i Sverige i det att politik och 

journalistik hos oss löper parallellt bredvid varandra, och påverkar varandra i lika mån men 

går inte in i varandra. I Italien samspelar journalistik och politik mycket nära varandra – det är 

alltid kring politiken som den italienska journalistiken kretsar, oavsett om det rör sig om rena 

politiska nyheter, skvaller eller på kultursidorna
12

. Kristina Kappelin instämmer i detta och 

menar på att den politiska världen i allt väsentligt styr nyhetsflödet i landet, och att den 

politiska situationen avspeglar sig till hundra procent i medierna vad gäller bråkighet, oviljan 

att samarbeta, intressekonflikter och annat. När den politiska situationen blir ohållbar tycks 

alltså även rapporteringen om den i dagstidningarna bli det, och enligt K. Kappelin beror detta 

på en överdriven politisk rapportering från många av landets största tidningar (som vi får 

anledning att återkomma till nedan): ”Jag tror att italiensk politik skulle fungera bättre om 

medierna drog ner på sin politiska bevakning till en bråkdel av vad som nu är fallet”. Det går 

att utläsa på ett liknande sätt hur även tidigare forskning antydde redan för nästan tio år sedan 

hur skiftande den politiska journalistiken är, sannolikt beroende på det politiska klimatet just 

för stunden. I antologin Il Giornalismo in Italia från 2003 står att läsa:  

”Författarna visar på hur den italienska journalistiken å ena sidan försöker ägna sig så lite 

som möjligt åt politiken […] å andra sidan lyssnar till partiernas kall, radikaliseras och 

rentav lägger sig i det politiska spelet”
13

 

Med Francesco Bei närmade jag mig ämnet från ett annat perspektiv, nämligen det som rör 

förhållandet mellan journalister och politiker, något som tas upp och problematiseras av 

Mario Prignano i boken Giornalismo politico. Då politiker nästan alltid även är källor för 

politiska journalister pekar han på risken i att en politiker kan låtsas som att han har något 

viktigt att meddela i egenskap av källa för journalisten, medan han egentligen vill få ut ett 

budskap till sina motståndare eller bara framstå väl i medierna. Journalisten i fråga riskerar 

därmed att bara vara ett verktyg för att sprida olika politiska meddelanden som ligger långt 

                                                            
12 Agostini; Giornalismi – media e giornalisti in Italia; il Mulino; Bologna; 2012; s. 132 
13 Sorrentino; Il Giornalismo in Italia – Aspetti, processi, produttivi, tendenze; Carocci; Rom; 2003; s. 41 



 
16 

ifrån vad som får ses som god journalistik. Å andra sidan är det ett vågspel eftersom 

politikerna aldrig kan försäkra sig helt om hur deras medverkan kommer att framställas
14

. F. 

Bei menar även han på att det är oundvikligt att det skapas en förtroenderelation när 

journalister som följer politiken använder politiker som källor, och att det därför föreligger en 

risk att man kommer varandra för nära. Samtidigt framhåller han att det är viktigt att skilja på 

politiska journalister från dagstidningar och de från teve, då den tryckta journalistiken har en 

högre grad av frihet från politiken eftersom det traditionellt varit så att nyhetschefer på 

exempelvis RAI utsetts av partierna, och därmed har ett finger med i spelet om vad som ska 

rapporteras från en intervju med en politiker. Det finns kanske anledning att ifrågasätta Beis 

åsikt i detta fall, då det även förekommer politiska förbindningar i dagspressen vilket borde 

innebära att liknande risk föreligger även hos vissa av dagstidningarna.   

 

Pressen och Silvio Berlusconi  

 

Det finns antagligen ingen enskild person i italiensk politik som har förändrat politiken, och 

med den även den politiska journalistiken, så radikalt som Silvio Berlusconi. I utlandet har 

många en svag aning om ungefär vem han är, att han varit en huvudfigur i den italienska 

politiken under 90- och 2000-talet, och möjligtvis att han kontrollerar stor del av televisionen 

via sitt konglomerat Mediaset. För att förstå effekten han haft på journalistiken krävdes det 

någon som varit yrkesverksam journalist både före, under och efter Berlusconis tid som 

premiärminister (han har sedan 1994 suttit som premiärminister i fyra olika regeringar). Långt 

innan jag tar upp Silvio Berlusconi i min intervju med Francesco Bei berättar han att han 

arbetat som journalist sedan 1989, och lägger till av bara farten: ”så när jag började då fanns 

inte Berlusconi med i bilden”. Kanske anade han att frågor om Berlusconi oundvikligen skulle 

komma upp i en svensk uppsats om italiensk politisk journalistik, men klart är oavsett att det 

är en så pass viktig spelare inom den politiska journalistiken att det var värt redan tidigt att 

påpeka sin yrkesverksamhet även före Berlusconi. Francesco Bei är som tidigare nämnts 

verksam på la Repubblica, och han säger själv att det inte råder några tvivel om att tidningen 

alltid varit emot Silvio Berlusconi. Han talar om att det i och med Berlusconis intåg i politiken 

uppstod en mycket onormal situation i det att han var en privat företagare, och därför har 

tidningen alltid ifrågasatt huruvida det var legitimt att ställa upp i valet, med tanke på att det 

för honom fanns denna gigantiska intressekonflikt. För att klargöra ligger alltså 

                                                            
14 Prignano; Il giornalismo politico; Rubbettino; Soveria Mannelli; 2007; s. 76 
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intressekonflikten som F. Bei talar om i det att Berlusconi samtidigt som han ställde upp i 

valet även kontrollerade stora delar av televisionen, som är italienarnas främsta nyhetskälla, 

och utnyttjade sina kanaler Italia 1, Italia 2, Rete 4 och Canale 5 för sin egen politiska 

vinning. K. Kappelin instämmer och säger att under hans tid vid makten så användes 

medierna på ett mer utstuderat, aggressivt och ibland fullkomligt lögnaktigt sätt för att skada 

politiska motståndare.   

Den första egentliga journalistiska förändringen som skedde i och med Berlusconi är enligt F. 

Bei det faktum att han lät en barriär som tidigare fanns där falla, nämligen den mellan 

allmänna politiska handlingar och privatliv. Fram tills att han kom in i bilden så talade 

politiker bara om de publika delarna, medan Berlusconi framställde sig själv, och gör så 

fortfarande, utefter framgångar han haft i sitt privatliv som företagare. I och med honom kom 

därmed en ledares privatliv in i det offentliga rummet. Innan dess räknades bara det som sades 

i parlamentet eller på presskonferenserna, men sedan Berlusconi kom finns inte detta filter 

längre. Förvånande nog är detta ingenting som överhuvudtaget nämns i den italienska 

forskningslitteraturen jag har som bakgrund i den här analysen och vidare kunde jag vissa 

gånger märka av att annars väldigt akademiska redogörelser för italiensk journalistik sänkte 

garden när Berlusconi kom på tal, och det tycktes finnas en stark vilja att så att säga sticka hål 

på myten om pressen som politiskt vinklad (något som jag även upplevde under intervjun med 

Francesco Bei, mer om detta i ett senare kapitel). I en sektion står det nästan lite förnumstigt: 

”Det har hänt sig ofta att Berlusconi inte lyckats få ’vänligt sinnade’ löpsedlar, eller ens 

’neutrala’, inte ens från de tidningar som står honom närmast”
15

  

Att Berlusconi fick den politiska journalistiken att börja fokusera mer på hans privata 

förehavanden kom så småningom att slå tillbaka emot honom med full kraft då man 

uppdagade att han skulle ha haft sexfester, gått till prostituerade som dessutom var 

minderåriga. Som en konsekvens av detta lades förslagen om munkavelslagarna fram, som 

om de hade gått igenom skulle ha begränsat kraftigt journalisters rättigheter att publicera 

uppgifter om enskilda personer. Visserligen finns sedan förut en lag i brottsbalken som rör 

och bestraffar ”publicering eller spridning av falska nyheter med överdriven eller tendensiös 

karaktär, med avsikt att störa samhällsordningen”
16

, men då uppgifterna gällande 

sexanklagelserna visade sig stämma kunde lagen inte utnyttjas. Den här gången mötte 

Berlusconi stort motstånd emellertid. Det bildades ett slags allians mellan pressen och 

                                                            
15 Sorrentino; Il Giornalismo in Italia – Aspetti, processi, produttivi, tendenze; Carocci; Rom; 2003; s. 55 
16 Sorrentino; Il Giornalismo in Italia – Aspetti, processi, produttivi, tendenze; Carocci; Rom; 2003; s. 98 
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människor på internet, som gav sig uttryck i en rad protester och motkampanjer för att 

försvara pressfriheten efter Berlusconis attack mot la Repubblica efter att dessa hade 

publicerat tio obekväma frågor, som delvis direkt konfronterade honom med anklagelserna 

om att ha besökt prostituerade. Roberto Saviano (författare som skrivit bl.a. Gomorra, min 

anm.) kritiserade hårt regeringens förslagna legislativ och demonstrationer hölls mot 

munkavelslagarna
17

. Under 2011 meddelades även slutgiltigt att de ovan nämna tio frågorna 

var lagligt försvarbara
18

. Vi kan nog alla vara överens om att det var tursamt att lagarna inte 

gick igenom, och F. Bei menar att snarare än de lagar han försökte stifta så låg den sanna 

munkaveln från Berlusconis sida i det att runt 90 % av den tv-sända informationen helt och 

hållet var vriden åt hans håll.  

Fördumningen av den politiska journalistiken  

 

Den här underrubriken är en direkt fortsättning på avsnittet om Berlusconi. F. Bei nämner 

som en annan del av det som Berlusconi förändrade inom den politiska journalistiken i Italien 

det faktum att han gjorde underhållning av den. Han specificerar: ”Det vill säga tendensen, 

även hos journalisterna, att när det kom till Berlusconi stanna kvar bara på ytan av 

problemen […], på slagorden. Tendensen att inte gå till botten med problemet […]. Det finns 

få tidningar kvar som tar upp det som sker, och att göra underhållning av politiken, som 

introducerades av Berlusconi har också på ett sätt fört med sig ett slags 

underhållningsjournalistik”. Han säger även att journalistiken i Italien med all säkerhet var 

allvarligare före Berlusconis intåg. F. Bei är heller inte den förste att anmärka på det jag kallar 

en fördumning av journalistiken. Jag fann under mitt arbete även uttalanden från andra 

journalister som uttalat sig om liknande problematik, dock utan att nämna Berlusconi. 

Gabriele Romagnoli, också han från la Repubblica, sade 2003:  

”I Italien svämmar det över av frukostbordsjournalistik, artiklar som ser bra ut på ytan där 

det pratas massor om just ingenting, bagateller till kontroverser, ledare som bygger på 

ordvitsar och artiklar som handlar om andra artiklar, som endast läses av journalisterna 

själva […]”
19

. Piero Ostellino på Critica Liberale tog även upp bristen på socialt ansvar:  

                                                            
17 Agostini; Giornalismi – media e giornalisti in Italia; il Mulino; Bologna; 2012; s. 197 
18 Agostini; Giornalismi – media e giornalisti in Italia; il Mulino; Bologna; 2012; s. 213 
19 Sorrentino; Il Giornalismo in Italia – Aspetti, processi, produttivi, tendenze; Carocci; Rom; 2003; s. 246 
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”Den italienska journalistiken, även den så kallade seriösa, är marknadsorienterad på 

samma sätt som de populära engelska och tyska tidningarna […] och genom det försämrar 

den sin egen kvalitet och ser allt mer sällan till det egna sociala ansvaret”
20

. 

 

Pressen och regeringen Monti – vad teknokraterna gjort  

 

Jag själv upplevde att den teknokratiska regeringen med Mario Monti i ledningen verkade 

arbeta gott för att få Italien på fötter igen efter den ekonomiska krisen, och självklart var jag 

intresserad av att höra om och hur teknokraterna haft någon inverkan på journalistiken enligt 

journalisterna. Enligt Francesco Bei så har en påverkan skett indirekt genom att de försökt 

stuva om på RAI, Italiens public service-tv och radio. Han säger förvisso att RAI även till 

dags datum står nära de politiska partierna och påverkas av dem, men Monti och hans 

teknokratregering har emellertid utsett en mer opartisk ledning, och därmed för första gången 

i RAI:s historia är de två högsta cheferna – en man och en kvinna – personer som inte har 

något att göra med politiken. Som även bekräftas av tidigare forskning har det sätt som man 

styrt telekommunikation och radiotelevision på mer varit en del av den italienska krisen än ett 

sätt att lösa den på
21

.  

 

Bei upplever även att Monti har en annan attityd gentemot pressen, att han förhållit sig ganska 

neutral till den. Han förklarar även att Berlusconi under sin sista tid som premiärminister inte 

längre deltog i presskonferenser och dylikt av rädsla för de eventuella obehagliga frågor som 

han där kunde få från pressen. Monti å sin sida har visat på stor tillgänglighet under 

presskonferenserna, som kunde hålla på i en och en halv, två timmar där han svarade på 

samtliga frågor. Det verkar även som att journalisterna själva i och med teknokratregeringen 

ändrade stil och började så sakteliga frångå sensationsjournalistiken och 

underhållningsjournalistiken som enligt F. Bei karaktäriserade den journalistiska situationen 

under åren med Berlusconi. Han förklarar:  

”Även journalister tvingades som tur var lägga ned detta karaktärsdrag att bara skrapa på 

ytan av händelserna som vi pratade om innan. Den tvingades gå djupare och då det satt 

teknokrater i regeringen, professorer, människor där för att fördjupa sig i frågorna, började 

även journalisterna skriva på ett annat sätt”. Enligt honom har det därmed påverkat den 

                                                            
20 Agostini; Giornalismi – media e giornalisti in Italia; il Mulino; Bologna; 2012; s. 127 
21 [Menduni, 2007, 14] Sorrentino; Il Giornalismo in Italia – Aspetti, processi, produttivi, tendenze; Carocci; 
Rom; 2003; s. 195 
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politiska journalistiken positivt att teknokraterna tog över om man talar i ordalag såsom 

seriositet och fördjupning i saker och ting.  

 

Även K. Kappelin nämner att det är tack vare Monti och inget annat som den hätska tonen i 

medierna kommit ned på en mer normal nivå, och de här åsikterna underbyggs väl av 

forskningslitteraturen som tycker sig se samma tendenser. Forskaren frågar retoriskt om det 

egentligen förvånar någon att politiken är så medialiserad, att den inte tycks kunna existera 

utan en tevekamera, en intervju och nyhetsartiklar, och menar på att sett till hur politiken sett 

ut sedan 1994 med alla de konflikter och fallna regeringar som drabbat landat är det heller 

inte förvånande att det krävdes en teknokratregering bestående av professorer för att kunna se 

och känna av en förändring vad gäller språklig stil
22

. 

 

Partipress, sant eller inte?  

 

Precis som jag nämnde tidigare upplever jag att såväl Francesco Bei som delar av 

forskningslitteraturen fler än en gång försöker sticka hål på myten om att den italienska 

pressen skulle vara politiserad i högre utsträckning än andra länders tidningar. Under 

intervjun dras en del paralleller till brittiska the Guardian och Times och deras politiska 

dragning till olika brittiska partier och på liknande sätt beskriver han den italienska 

situationen. Som en av mina intervjufrågor kom jag med påståendet att la Repubblica 

historiskt sett varit vänstervriden, och jag frågade om så fortfarande är fallet. Han menar på att 

uttalandet inte stämmer – detta låter jag vara osagt emellertid – men säger samtidigt att 

tidningen alltid haft läsare i center- och vänsterfalangerna och har så alltid haft. Därmed 

vänder den sig till en liberal center-vänsterpublik, men de har aldrig avstått från att kritisera 

även vänsterpartier. Han säger att tidningen även fortsatt idag vänder sig till samma 

vänsterorienterade publik men är inte sammanbunden med något parti.  

 

Tidningen har enligt honom heller inga fördomar mot center-högern, utan menar på att det 

framför allt därmed är Silvio Berlusconi som enskild person man varit starkt kritisk gentemot 

och jag tolkar det som att det är hans egna politiska förehavanden (såsom skumraskaffärerna 

och de otaliga lagändringarna han fått igenom för att rädda sig själv från åtal) man fördömt 

snarare än den allmänna högerpolitik som Popolo della libertà för. Han säger att tidningarna 
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har en politisk linje, men så har man även i Sverige och resten av världen. Som sagt så 

upplevde jag en vilja från hans sida att likställa den italienska journalistiken som vilken som 

helst i Europa eller världen. Han förklarar:  

”Man måste skilja på situationen för de oberoende dagstidningarna, som la Stampa, il 

Corriere della Sera, la Repubblica, il Sole 24 Ore […] De största italienska dagstidningarna 

är oberoende. Sen finns det tidningar som är politiskt bundna också, il Messaggero, och så 

finns det tidningar som ligger väldigt nära politiska partier, såsom det ser ut även i andra 

länder”. I allmänna ordalag skulle han därmed inte definiera den stora, huvudsakliga 

italienska pressen som så särskilt starkt bunden till partier.  

 

Här får hans åsikter emellertid mothugg, dels från forskningslitteraturen, men även från K. 

Kappelin (som vi får anledning att återkomma till i ett avsnitt nedan). Andrea Pannocchia 

menar på att den verkliga intressekonflikten ligger hos dagstidningarna, i det faktum att det 

inte finns opartiska chefredaktörer och att på det funnits ett konstant samband mellan politik 

och ekonomi vad gäller ägandet av redaktionerna
23

. Även Mario Prignano menar på att det är 

fråga om en typ av konvergens mellan politik och journalistik, och tog som typexempel en 

ledare skriven av Paolo Mieli, chefredaktör för il Corriere della Sera (som F. Bei räknade som 

politiskt obunden) som kom med argument för varför man skulle gå och rösta på 

vänsterledaren Romano Prodi snarare än Berlusconi
24

. Åsikterna går isär, både i 

forskningslitteraturen och mellan Francesco Bei och Kristina Kappelin. Jag är inte i en 

position att avgöra vem eller vilka som egentligen har rätt, eller om båda har sina poänger.  

 

Italienarnas sviktande intresse för politiken – journalistikens fel?  

 

Det är även relevant att diskutera den politiska journalistiken utifrån det italienska folkets 

synvinkel. Att göra intervjuer med dem är givetvis föremål för en annan uppsats än denna, 

men detta till trots kom frågan upp i svaren från K. Kappelin och går att koppla samman med 

många tendenser de senaste åren som framförallt rör televisionen. Det tycks som att många 

italienare känner en uppgivelse inför landets inrikespolitik, och därmed inte bryr sig nämnvärt 

varken om val, kontroverser eller annat som rör politik, om man går efter det faktum att 

dagstidningarna tappar allt fler läsare och opinionsundersökningarna som pekar på ett skralt 

valdeltagande i det kommande valet. K. Kappelin menar att ingen utom politikerna själva har 
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intresse av 4-5 sidors inrikespolitisk bevakning varje dag, och tycker att tidningarna borde 

tänka på detta. Hon säger vidare att eftersom medierna och politiken hänger så intimt 

samman, måste i så fall första detta samband brytas – en revolution i mediernas ägarstruktur 

och i politikernas uppfattning om vad pressfrihet verkligen innebär.  

 

Hon är inte först med att ha denna åsikt. Redan år 1959 utkom medieforskaren Enzo Forcella 

med boken ”1500 lettori” (Ett tusen femhundra läsare, min anm.) som än idag räknas som en 

milstolpe i italiensk journalistisk forskning. Han hade räknat på hur många som egentligen är 

intresserade av att läsa så mycket om politik i dagstidningarna och kom fram till att det 

sammanlagda antalet politiker, senatorer, journalister och andra intellektuella knappast 

översteg 1500 personer. Han menade att det kunde vara nyttigt att fråga sig varför tidningarna 

intresserar sig så mycket för att skriva om politik när de vet att artiklarna kommer att läsas 

och framförallt begripas endast av ett fåtal
25

. K. Kappelin nämner det såväl i intervjun som i 

sin bok om Silvio Berlusconi att utbildningsgraden bland italienarna är låg och att bara en 

utbildad elit läser tidningar, medan den stora massan hämtar all sin information från teve. 

Även senare gjord forskning på exempelvis journalistiken under valrörelsen 2001 visar på att 

denna valrörelse mest verkade fungera som en distraktion för folket, som engagerade sig mer i 

uppmärksammade mordfall och händelser på internationell nivå under samma tidsperiod
26

. 

Inget av detta var något som togs upp i intervjun med Francesco Bei.   

 

Svenska perspektiv mot italienska – motsägelserna i intervjuerna  

 

Det finns mycket i respektive intervju som Francesco Bei och Kristina Kappelin är överens 

om, men även om intervjun med F. Bei är mer detaljerad än den med K. Kappelin upplever 

jag en stor skillnad i attityd mellan dem båda. Det är intressant med tanke på att en av dem är 

och har alltid varit aktiv enbart inom sitt eget lands politiska journalistik medan den andra 

bevakar utlandet som utländsk journalist och dessutom bevakar andra områden än bara 

politik. Generellt präglas svaren från Kappelin av en betydligt större pessimism, vilket hon 

även påpekar själv, medan Bei är försiktigt optimistisk inför utvecklingen av den politiska 

journalistiken. Ibland talar de om samma saker med direkt motsatta åsikter emellertid. Medan 

Bei som tidigare nämnts säger att han i stort sett inte skulle definiera den stora, huvudsakliga 

italienska pressen som historiskt alltid varit obunden, som så särskilt starkt bunden till partier. 
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Här går å andra sidan Kappelin ut hårt och säger att det aldrig funnits någon i sann mening 

politiskt oberoende press i Italien – att det är en tradition som saknas. Ord står därmed mot 

ord och forskningslitteraturen ger inga indikationer på vilken åsikt som är närmast sanningen. 

Som svensk är jag naturligtvis frestad att dras till Kappelins linje, men samtidigt ser jag en 

poäng i det som Bei säger såtillvida att dessa tendenser står att finna även i andra länder. Jag 

tänker exempelvis på Expressens öppna fördömande av Sverigedemokraterna inför valet 2010 

och även Svenska Dagbladet som alltid stått närmare borgarna.  

 

Ett annat samtalsämne där åsikter går isär är på frågan om transparens och möjlighet att som 

journalist komma åt politisk information och offentliga handlingar. Bei menar på att det under 

de senaste åren skett en revolution angående detta, även om det fortfarande är lång väg att gå 

kvar och att det i parlamentet numera finns en stor transparens. Förvisso säger även han att det 

är sämre ställt med tillgängligheten för internkommunikation inom partierna, att den 

fortfarande är skyddad från insyn, men förklarar dock att det enligt lag är obligatoriskt numera 

för politiska ledare att allt ska läggas ut på nätet, och att detta är information tillgänglig inte 

bara för yrkesverksamma journalister utan även för vanliga medborgare. Till Kristina 

Kappelin å andra sidan ställde jag specifikt frågan vilken som var den största skillnaden 

mellan att arbeta journalistiskt i Italien och i Sverige. På detta svarar hon kort och koncist att 

det är betydligt svårare att komma åt information [i Italien], och utvecklar sedan sitt 

resonemang: ”Det finns ingen egentlig fungerade praxis för att begära ut offentliga 

handlingar. Det är kort sagt så krångligt att man ger upp innan man ens har börjat. Långt 

ifrån allting är för övrigt offentligt”. De två journalisterna ger här alltså diametralt annorlunda 

bilder av hur offentlighetsprincipen fungerar i Italien. Det man skulle kunna utläsa av detta är 

att Kappelin innan hon bosatte sig och blev verksam i Italien möjligen var van vid att utan 

större mankemang hämta ut dokument från svenska myndigheter. Francesco Bei däremot har 

alltid varit och är fortfarande verksam i sitt hemland Italien, och lär inte ha mycket att jämföra 

med utöver ”hur det var förr”. Det känns därför troligt att en förändring precis som han säger 

har skett, men att transparensen och tillgänglighet fortfarande är långt ifrån den vi har i 

Sverige.  

 

Sist men inte minst finns en – föga förvånande – skillnad i hur de ser på de italienska 

journalisternas eventuella skuld i den politiska röran. Kappelin menar på att den politiska 

journalistiken borde ta ett steg tillbaka, rapportera mindre och låta politikerna sköta sitt jobb 

utan att de ska behöva tänka på mediala kontroverser och attacker från politiska motståndare 
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som går igenom medierna. Francesco Bei manar dock till att journalistiken måste gå ännu mer 

på djupet, och det jag kan utläsa av det är att han efterlyser en förvisso seriösare men 

samtidigt ännu mer omfattande politisk rapportering.   

 

Den politiska journalistiken i valet 2013 och i framtiden – vilka förändringar bör ske?  

 

Allting talar just nu för att italienarna går till val under två dagar i slutet av februari 2013. 

Kappelin menar som tidigare nämnts på att den hätska tonen i den politiska journalistiken 

kommit ner på en drägligare nivå tack vare den typ av person som Mario Monti varit, och 

enligt F. Bei är det den här drägligare nivån som idealt bör komma att prägla journalistiken 

även strax före valet. Jag tar upp just hur han tror att valkampanjen kommer att behandlas 

journalistiskt, och han säger att han tycker det verkar som att man för första gången 

uppmärksammar valprogrammen mer ordentligt och upplever det som en stor förändring för 

ett land som Italien, som i alla tider fått se valkampanjer baserade på simpla löften. Som i min 

mening sällan tycks ha uppfyllt. Den italienska politiken blev återigen tumultartad efter det att 

Silvio Berlusconi meddelade att han ämnade ställa upp i valet ännu en gång, och hans återtåg 

ut på planen märktes enligt Bei (som jag intervjuad bara fåtalet dagar efter Berlusconis beslut) 

nästan omedelbart i det att journalistkåren hemföll åt att överdrivet uppmärksamma honom, 

något som Bei anser vara ett steg bakåt. Han tror dock att det italienska folket numera är trötta 

på en politik som bara skrapar på ytan, så det återstår att se hur länge och hur intensivt 

medierna uppmärksammar saker runtomkring Berlusconi snarare än hans egentliga politik. 

Han lägger även till att internet och sociala medier blivit sporrar för den politiska 

journalistiken att skärpa upp sig och så att säga ligga steget före: ”[…] I Italien precis som i 

alla andra europeiska länder finns det numera oräkneliga nyhetskällor, det finns Twitter, 

bloggar, det finns tusen sätt att få nyheter, så utmaningen som den politiska journalistiken 

har, i fråga om yrke och inte citizen journalism, utmaningen är att just kunna erbjuda 

fördjupad rapportering som ger något mera, annars kommer läsarantalet fortsatt att minska. 

Så utmaningen för en god journalistik är just att alltid vara seriösare, mer informerad, att 

verkligen gå till botten med händelserna snarare än att bara stanna på ytan.”  

Av förklarliga skäl finns det ingen forskningslitteratur som är så pass färsk att den skrivits 

under december månad det här året, men Bei har stöd för detta senaste påpekande då även 

forskningen konstaterat att nätet och annan digital teknologi idag tillåter andra personer att nå 

ut till massan på samma villkor som journalister, och pekar på att om journalisterna vill 
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fortsätta sträva efter att bibehålla sitt sociala ansvar som kommer med yrket, så måste de börja 

tävla [om läsarnas uppmärksamhet, min anm.] eftersom det journalistiska monopolet inte 

finns längre
27

. 

Som avslutande svar i intervjun med F. Bei säger han slutligen att det han tycker skulle 

behöva ändras på inom den politiska journalistiken är att man skulle behöva instifta en lag för 

att förhindra att någon som ställer upp i val även kan vara företagare inom tidnings- och 

tevebranschen. Han tror att om man styr upp den här typen av intressekonflikter så är det 

också ett sätt att få en bättre politisk journalistik.  

 

SLUTDISKUSSION:  

 

Jag kommer här att diskutera resultaten av analysen utefter de frågeställningar och teorier som 

uppsatsen bygger på, därefter reflektera kring mitt eget arbete, empirin och vad jag själv 

saknade, samt slutligen några tankar om andra aspekter i ämnet som vore intressanta att titta 

på i framtida arbeten.  

Hur upplever i Italien verksamma journalister att den politiska journalistiken i 

dagspressen förändrades när Silvio Berlusconi klev in i politiken första gången 1994? 

Jag tycker att intervjuerna som analysen bygger på visar på en hel del tendenser inom den 

italienska politiska journalistiken. Jag tänker inte sticka under stol med att en stor sporre för 

att undersöka det jag undersökt varit bilden jag hade av italienska medier och Silvio 

Berlusconi. Min första frågeställning bygger också på om det enligt journalisterna gick att se 

hur den politiska journalistiken förändrades i och med honom. Jag fick många indikationer på 

att han förändrade den ganska så mycket. Framförallt framkom det att han var den förste att 

inte dra sig för att tala om sitt privatliv och om affärer utanför politiken, vilket fick 

journalistiken att kanske glömma bort lite grann nyckelfrågorna i hans politik och istället 

fokusera på honom som karaktär. Detta i sin tur ledde till en ”fördumning” av journalistiken 

såtillvida att journalisterna inte gick tillräckligt djupt in på de problem som Italien hade, eller 

som politiken hade och har fortfarande. Jag hade räknat med lite annorlunda svar på den här 

frågan, och antog initialt snarare att Berlusconi hade påverkat journalistiken genom att genom 

legislativ hindra journalister från att göra sitt jobb genom att inskränka pressfriheten. Det må 
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stämma delvis vad gäller den italienska televisionen, som också tas upp i intervjuerna, att han 

utnyttjat sina egna tv-kanaler för egen politisk vinning och visst stämmer det att han försökt 

inskränka pressfriheten för att rädda sitt eget skinn, men tilläggas bör att det är något han 

aldrig lyckats med fullt ut. Sammanfattningsvis konstaterar jag att varken Francesco Bei eller 

Kristina Kappelin hade särskilt trevliga saker att säga om Silvio Berlusconi, och jag får 

intrycket av att han varit problematisk för den italienska journalistiken kanske utan att ens 

vilja det själv. Han visade upp mycket av sitt privatliv, och det kanske var ett taktiskt val, men 

i slutändan har det alltid varit journalisterna själva som haft valet att följa den privata 

bevakningen eller den om hans politik. Om det som framkommit av mina intervjuer stämmer 

är det ganska anmärkningsvärt att en enda person skulle kunna få en hel journalistisk gren att 

ändra inriktning helt utan egentliga tvång.  

Har inriktningen i den politiska journalistiken enligt journalisterna förändrats på något 

sätt sedan den teknokratiska regeringen tillträdde 2011? 

Enligt Francesco Bei har förändringar skett på relativt kort tid. Han talade en hel del om hur 

de försökt förändra hur man ska leda Rai, som egentligen inte är relevant för den här 

uppsatsen då jag fokuserat på dagspress, men det är ändå värt att berömma teknokraterna för 

att ha startat ett projekt (som verkar vara långt ifrån avslutat) för att förändra en institution 

som fram tills nu aldrig haft chefer som inte varit politiskt inblandade. Det blir sedan återigen 

viktigt att nämna vikten av Berlusconi, eller i det här fallet avsaknaden av honom i politiken. 

Teknokraterna tillträdde efter det att Berlusconis fjärde regering avgick innan den egentliga 

mandatperioden var slut, och som jag nämner ovan tycker jag det är anmärkningsvärt att en 

enda person kan förändra en journalistisk gren på egen hand. Lika anmärkningsvärt är det att, 

om man får tro Bei, samma journalistiska gren tack vare Berlusconis avgång förändrades lika 

fort tillbaka till det den var före hans första intåg i politiken. Bei upplever att man frångått 

underhållningsjournalistiken och sensationsjournalistiken, tack vare Mario Montis måhända 

något neutralare och lugnare framtoning. Kristina Kappelin anser även hon att det är Monti 

som person som journalistiken har att tacka för en mindre hätsk ton. Återigen vill jag flika in 

med några personliga reflektioner angående detta, för enligt mig blev detta tydligt när Silvio 

Berlusconi kom och meddelade att han ämnade återvända som politiker – hur han på ett 

aggressivt sätt använder sig av medierna för att attackera, replikera och ibland rentav raljera 

om sina politiska motståndare. Över natt upplevde jag att rapporteringen även hos de stora Il 

Corriere della Sera och La Repubblica tog ett steg tillbaka, något som även Bei anser. Bara 

den senaste månaden har dessutom artiklar som inte rör politik blåsts upp om Silvio 
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Berlusconi; om hans nyförlovning och om skillsmässotvisten med ex-frun. Det smärtar mig 

att läsa sådana rubriker, för det visar på att de förändringar som tack vare skett för den 

politiska journalistiken enligt journalisterna lika fort kan göras ogjorda.  

 

Vilket ansvar har journalisterna för den politiska situationen i landet enligt 

journalisterna själva? 

En annan frågeställning jag hade var hur journalisterna såg på yrkets eget ansvar för att den 

politiska journalisten varit som den har varit i landet, och svaren visar på att tycks förekomma 

en sorts växelverkan mellan journalistiken och politiken i Italien. Kristina Kappelin anser att 

den politiska rapporteringen är överdriven och skulle behöva dras ned på så att politikerna 

finge sköta sitt jobb ifred, som jag tänker mig kan bero på att journalistiken länge varit mest 

sensationsinriktad – med eller utan Berlusconi – och då jag varje dag läser de senaste 

italienska nyheterna på nätet kan jag bekräfta att den politiska rapporteringen är osedvanligt 

massiv, särskilt jämfört med våra svenska nyhetssidor och går man då vidare på Kappelins 

linje att det inte står i proportion med folkets intresse för politik finns det kanske risk för att 

journalisterna stjälper den politiska situationen, som traditionellt alltid varit spänd i Italien 

sedan republiken bildades, snarare än hjälper upp den. Överhuvudtaget upplevde jag hennes 

svar som relativt uppgivna både inför politiken och journalistiken som bevakar den. Hon 

menar på att hela systemet måste rivas upp för att få till en förändring, att den här växelverkan 

som jag nämnde ovan måste få ett slutgiltigt slut. Många av mina italienska vänner och 

bekanta visar på samma typ av uppgivenhet inför politiken, många ämnar rösta blankt i nästa 

val för att de är övertygade om att det ändå gör detsamma vilken regering som tillträder, och 

ironiskt nog mellan mig och dem är det bara jag - som är svensk - som följer med i den 

politiska journalistiken. Min bedömning är alltså att Kristina Kappelin inte är helt fel ute med 

sina förslag för den politiska journalistiken. Francesco Bei vidhåller å sin sida vikten av 

fördjupning och att gå till botten med problemen, att inte låta sig hemfalla åt att göra 

underhållning av den politiska journalistiken.  

På vilka sätt skiljer sig synsätten åt mellan den italienska respektive svenska 

journalisten? 

Det finns framför allt tre punkter där man verkligen kan se att italienskt och svenskt synsätt 

skiljer sig. Den första är frågan om huruvida den italienska pressen är politiskt bunden eller 

inte. Francesco Bei menar att den italienska dagspressen i huvudsak är obunden, och har så 

även varit historiskt. Kristina Kappelin säger att det aldrig har funnits någon politiskt 
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oberoende press i Italien. Bei försvarar Italiens dagspress med att situationen ser ut som den 

gör i många andra länder, men det är lite att undvika ämnet. Det må vara så, men det jag ser 

med svenska ögon efter att ha läst hundratals sidor forskning på ämnet är en dagspress som 

bråkat och haft skandaler i takt med att politiken haft det. Kanske är det också därför Kristina 

Kappelin vidhåller att pressen aldrig varit oberoende, för att hon ser det med svenska 

perspektiv och dessutom rapporterar om italiensk politik i svenska medier snarare än 

italienska. Om vi här återknyter till Jürgen Habermas teorier om ’public spheres’ och hur 

journalistiken idealt bör fungera, finner vi att det som Pippa Norris anser vara av vikt för att 

kunna efterfölja Habermas ideala situation politiker, medier och medborgare emellan inte 

nödvändigtvis tillämpas i den italienska dagspressen; journalistiken bör stimulera 

allmänhetens intresse i relation till den politiska processen, sägs det, och får vi här tro 

Kappelin är det just nu i Italien fråga om raka motsatsen, då hon som redan diskuterats 

ifrågasätter om det är nödvändigt med en så matig politisk rapportering i medierna. Frågan är 

emellertid om man kan påstå att en sådan idealisk journalistik tillämpas ens i Sverige, och är 

det i såfall rätt att försöka insinuera att dessa brister skulle vara symtomatiska för just den 

italienska dagspressen? Jag vet inte hur intresserade svenskarna varit av de spaltmeter med 

mediedrev mot Håkan Juholt och andra politiska aktörer och därmed kan man undra om det 

där med att stimulera intresse och folkbildning har efterföljts ens här. Agostini (2012) talar 

specifikt om hur det blivit med strävan efter den ideala journalistiken just i denna tidsera från 

2010 och framåt och tar av förklarliga skäl upp uppenbara hinder på vägen, men väljer att 

benämna dem som ”klyschor”. Den om att pressfriheten skulle vara hotad eller redan 

inskränkt i Italien (som jag utgår ifrån är en åsikt populär hos motståndare till regeringen 

Berlusconi), en annan om medierna lider av en olidlig ”politisk protagonism” med syfte att 

förstöra och ställa till det för den regering som valts av folket (å sin sida en åsikt populär hos 

anhängare till regeringen Berlusconi). Två påståenden som är varandras motpoler, och som 

Agostini är märkbart trött på att höra (”Det är nästan så att man har lust att besvara dylika 

påståenden med en banal axelryckning, om det inte vore för just det faktum att de rotats så i 

den allmänna debatten”
28

). Han motiverar dem som klyschor just för att det enligt honom är 

orimligt att beskylla journalistiken för att vara både nedtystad av regeringen och för att smida 

ränker just mot sagda regering, och pekar på att inga av de tänkta munkavelslagarna fick laga 

kraft. Jag upplever snarare att Agostini ser det som något positivt att det finns politiska 

tendenser, både mot höger och mot vänster, i den italienska dagspressen, att det därför idealt 
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ges plats för offentlig debatt såsom Pippa Norris anser behövs. Vidare är han även märkbart 

irriterad på åsikten om att det skrivs för mycket om politik, och menar dels på att tidningarna 

har många fler läsare på varje köpt exemplar, och dels på att de fortfarande läses och säljs just 

tack vare att den politiska journalistiken ges så stor plats – och säger att man annars hade sett 

en totalkrasch som i USA eller som för franska Le Monde
29

. Medieforskningen, journalister 

själva och den allmänna debatten tycks alltså ha väldigt skilda åsikter vad gäller just 

journalistikens status, hur det idealt bör se ut och hur stort intresse allmänheten har just för 

den politiska processen.  

En andra punkt där åsikterna skilde sig rejält åt var på frågan som rör offentlighetsprincipen. 

Här menar Francesco Bei att stora förändringar skett bara de senaste tio åren, och att många 

myndigheter är ålagda att lägga ut dokument eller åtminstone ha dem tillgängliga för den som 

vill läsa. Kappelin klagar på ett krångligt system som får en att ge upp omedelbart. Det går att 

läsa sig till att den första lagen om offentliga handlingar i Italien kom till egentligen först 

1990, och därefter tillkom nya reformer 2005. Mot bakgrund av detta finns det anledning att 

tro att förändringar trots allt skett, precis som Bei säger, men å andra sidan bör man ta det som 

Kappelin uttrycker på fullaste allvar. Vår svenska offentlighetsprincip är med stor sannolikhet 

betydligt längre kommen än den i Italien – det måste rimligen vara med svenska mått hon 

anser att den italienska offentlighetsprincipen inte fungerar. Enligt Olsson har försämringar 

skett även i Sverige de senaste åren, så det är inte omöjligt att både Sverige och Italien i den 

aspekten blivit lidande på grund av en centralisering mot gemensamma EU-beslut. De 

kriterier som officiellt angetts som motivation av den svenska offentlighetsprincipen har 

måhända också lett till att mutskandaler och korruption räknas som enstaka händelser i 

Sverige. Italien är å andra sidan känt för att, åtminstone inom vissa sektorer, vara djupt 

korrumperat, delvis som en konsekvens av maffians inflytande, i synnerhet i Milano, i Neapel 

och på Sicilien. Därmed får vi utgå ifrån att det fortfarande är betydligt lättare i Italien än här 

att undvika insyn från allmänheten och journalisterna. Den tredje punkten rör den om 

journalisternas eventuella skuld i den skakiga politik som under åratal förekommit i landet, 

något som jag redan diskuterat ovan.  

Reflektioner 

Den här uppsatsen fick en lite annan utformning och inriktning än det jag först hade tänkt 

mig, i det att det blivit en begränsad fallstudie med mycket fokus kring det faktum att en 
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journalist är italienare och den andra är svensk, och hur de ser dels på Italiens politik, dels på 

den politiska journalistiken. Detta beroende på, som jag redan nämnt, att många tidningar 

valde att tacka nej till att bli intervjuade eller svarade inte. Det Francesco Bei säger är 

naturligtvis inte representativt för varje italiensk politisk journalist, och det Kristina Kappelin 

säger är på samma sätt inte representativt för varje utländsk korrespondent bosatt i Italien. 

Detta till trots tycker jag att svaren jag fick ger någon form av fingervisning, visar på 

tendenser inom den italienska politiska journalistiken som antagligen inte är helt fel ute. 

Oavsett om man är för eller emot Berlusconi står det klart att han varit en nyckelfigur de 

senaste åren, inte bara för politiken utan även för den politiska journalistiken. Kanske har jag 

ironiskt nog gjort samma misstag som de italienska politiska journalisterna beskyllts för att ha 

gjort; att lägga alltför fokus på Silvio Berlusconi som person? Samtidigt är det nästan 

oundvikligt i en uppsats som denna, då han haft och nu återigen har en betydande roll för 

journalistiken. Av den anledningen är det synd att jag inte fick möjlighet att intervjua någon 

som stödjer honom som person och hans politik – det hade varit intressant att höra vad just 

dessa journalister anser om det avtryck Berlusconi lämnat på deras eget yrke. Det är också 

just i fallet Berlusconi som teorierna om medialiseringen av politiken blir som mest synbara, 

för det finns antagligen få politiker som tagit idén om att låta massmedierna bli en 

dominerande kanal för att förmedla politisk information så långt som han, och av det jag kan 

utläsa av den här undersökningen tycks det ha varit den politiske ledaren som styrt även den 

politiska journalistiken i fråga som attityd, ton och fokus. Detta om man ser till hur fort 

journalistiken tycks ha bytt attityd under regeringen Berlusconi respektive regeringen Monti. 

Det går rent faktiskt stick i stäv med Ekströms påstående om att påverkan sker i båda 

riktningarna. Mediedrev förekommer förvisso även i italiensk press, konstigt vore det annars, 

men det verkar snarare vara fråga om något slags grundbeteende, och det skulle därför kunna 

vara så att det just i Berlusconis fall för ovanlighetens skull inte varit politikern som anpassat 

sig till mediernas agenda utan precis tvärtom.    

Det är också mot bakgrund av dessa vad jag skulle anse vara vissa egenheter i italiensk 

journalistik som jag tar avstamp i förslag på hur man skulle kunna fortskrida i arbeten om 

italiensk politisk journalistik. Jag är med all säkerhet inte den förste att intressera mig för 

detta, och heller inte den sista. För ett större arbete än en C-uppsats skulle det vara intressant 

med ett liknande upplägg och frågeställningar som jag har, men med betydligt mer 

omfattande empiri; kvalitativa intervjuer med politiska journalister från alla flera 

dagstidningar, även regionala. På så vis skulle man kunna på en ordentligt representativ bild 
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av hur de italienska journalisterna ser på sin egen yrkesroll. En alternativ approach vore också 

att undersöka huruvida det egentligen stämmer att många italienare är ointresserade av politik 

och därmed av vad de politiska journalisterna skriver. Krävs ytterligare fördjupning om ingen 

ändå är intresserad och kollar på korta nyhetssammandrag på tv istället? Här skulle man 

behöva göra en helt annan form av undersökning – en kvantitativ snarare än en kvalitativ – 

där enkäter till hundratals italienare i olika åldrar och från olika regioner (skiljer sig intresset 

hos syditalienaren mot det hos norditalienaren, skulle kunna vara en frågeställning) och social 

klass skulle utgöra stommen för analysen. Det är ett mångfacetterat ämne som definitivt 

skulle kunna tacklas från många olika håll. 
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