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1. Ämne och frågeställning 

För några år sedan arbetade jag med ett medieprojekt där ett moment var att lära personer med 

funktionsnedsättning att producera egna kortfilmer (digitala berättelser) med tydliga budskap 

och personliga berättelser. Jag har också lett studiecirklar och samtalsgrupper där användning 

av film och tv-program varit en del i lärprocessen. Vad medier kan göra för lärande och 

förändrade attityder är alltså något som intresserar mig.  

 

En kollega blev år 2008 utsedd till domare i Japan Prize International Contest for Educational 

Media, en medietävling som för mig dittills varit okänd. År 2011 öppnades möjligheten för 

mig själv att delta vid Crossmediaforum som är en del av Japan Prize. Den 22 till 27 oktober 

2011 tillbringade jag i det nationella japanska tv- och radio-bolaget NHK:s hus i Tokyo-

stadsdelen Shibuya. Domarnas juryarbete pågick under åtta dagar, medan Crossmediaforum 

begränsats till sex, inklusive avslutningsdagen då en tv-sänd prisceremoni hålls. 

 

Japan Prize kretsar kring begreppet utbildningsmedier och avgränsningen av detta är relevant 

för legitimeringen av tävlingen. Jag kommer i detta specialarbete att undersöka hur tävlingens 

inriktning på utbildningsmedier diskuteras och begripliggörs bland deltagarna vid Cross-

mediaforum och hur gemenskapen kring Japan Prize gestaltar sig och vad den betyder för 

deltagarna. Delas samma syn på utbildningsmedier av alla och/eller finns det något annat som 

förenar?  

 

De teorier jag använder kommer i synnerhet från medieantropologi. Särskilt kommer jag att 

använda teorier om ritualer som kan förklara gemenskapen kring tävlingen och de olika roller 

som den bygger på. Medieritualer är handlingar som drar gränser kring olika begrepp om 

medier och även uttrycker värderingar relaterade till medier. I fallet Japan Prize handlar dessa 

värderingar om hur individen kan utvecklas och bli mer engagerad och förstående inför andra 

människor.   

 

2. Metodval 

Jag använder mig av deltagande observation och förde anteckningar under diskussionerna vid 

Crossmediaforum samt observerade hur deltagarna interagerade. Jag betraktar diskussionerna 

som semi-offentliga och återger därför repliker med namn. I anslutning till visningar och 

paneldiskussioner gjorde jag korta intervjuer (från fyra till 30 minuter) med elva av deltagar-

na. Urvalen gjordes efter principen största möjliga mångfald (hemland, profession, kön och 
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erfarenhet av Japan Prize). Omständigheter som att vissa personer var mer upptagna (t ex med 

andra intervjuer) spelade också in för urvalet. De som ställt upp för intervju anser jag ha gett 

samtycke till namnpublicering. Men eftersom intervjuerna gjordes i pauserna var tiden knapp 

och jag valde att inte vid varje tillfälle förklara ämnet socialantropologi utan sa ibland enbart: 

”jag skriver om Japan Prize”.  

 

Mina intervjuer var semistrukturerade och rörde sig om vad utbildningsmedier är och hur 

kvalitet i dessa ska bedömas. Jag började med en standardfråga om vad som är bra 

utbildnings-medier, men lät sedan samtalet glida in på den aktuella intervjupersonens 

särskilda intresseområde. En vecka efter prisceremonin gjorde jag en längre (48 minuter) 

intervju med generalsekreteraren för Japan Prize i sekretariatets kontorslokaler. Med henne 

tog jag även upp tävlingens organisering och synen på experter. Alla intervjuer spelades in 

med diktafon. Vid prisceremonin, som tv-sändes, använde jag enbart antecknings-block. 

Hemma i Sverige hade jag ett informellt samtal med en svensk tv-chef som deltog i 

Crossmediaforum. Jag har också skickat kompletterande frågor till några av deltagarna.  

 

De flesta av deltagarna vid Japan Prize arbetar till vardags med medieproduktion och 

sammanhanget präglades därför av hög medvetenhet om medier. Nyhetsbrevsskribenterna 

fångade upp oneliners och jag själv hade inga problem att få intervjuer. I vissa fall agerade de 

själva och föreslog ett lämpligt hörn för intervjun. Det har t o m förts diskussioner om att 

filma och sända hela Crossmediaforum, men hittills har copyrightfrågor förhindrat detta.
1
 Den 

diskrepans mellan bakom och framför kameran som Erwing Goffman en gång i televisionens 

barndom studerade, håller kanske på att försvinna (jfr. Goffman 1959:107). Men ibland upp-

står oklarheter, som när jag enbart för nöjes skull gick runt och fotograferade på den avslutan-

de mottagningen. Generalsekreteraren sa då till mig att sluta med detta, ”för nu är det fest”.  

Jag har försökt följa den Code of Ethics som American Association of Anthropologists gett ut 

och som bl a betonar att man inte får skada ”säkerhet, värdighet eller privatliv” hos de som 

involveras i en studie av detta slag (American Association of Anthropologists 1998:2). 

 

3. Introduktion av teorier 

Antropologiska studier av medier tog fart först under 1990-talet. Verk som inspirerade var 

Media events: the live broadcasting of history (1992) av Dayan & Katz och artikeln 

                                                 
1
 E-post från Keiko Takamatsu 2012-12-12 
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Anthropology and the mass media (1993) av Debra Spitulnik (Ginsburg 2005:17; Hepp & 

Couldry 2010:1). Även den svenske antropologen Ulf Hannerz har varit en pionjär inom  

medieantropologin (jfr Hannerz 1990). Som medieantropologerna Coman & Rothenbuhler 

påpekar utgör dagens medier visserligen en i historien ny institutionell sfär, men det medierna 

ägnar sig åt är versioner av gamla aktiviteter (Coman & Rothenbuhler 2005:10). Detta kan ses 

som en grundläggande tes och ett motiv för antropologer att ägna sig åt medier. De kan 

därmed hämta redskap från andra antropologiska områden för att beskriva och förstå dagens 

medier. Tidigare samhällen har berättarsamlingar, tävlingar och ritualer. Nutida samhällen har 

detsamma, fast ofta i medierad (förmedlad via medier) utformning.  

 

Ett annat medieantropologiskt tema är mediepersonligheter och hur dessa skapas. Var Elvis 

medialt död medan han levde och levde han vidare efter sin död (Rothenbuhler 2005:97)? 

Även stora medierade händelser (media event) som OS, insamlingsgalor efter naturkatastrofer 

eller prinsessans Dianas begravning har beforskats. Dessa kan ses som ”civil religion” eller 

sammanhållande ritualer i Durkheims anda (Hepp & Couldry 2010:4,5). Medieantropologen 

Nick Couldry menar att det i samhället finns en ”myth of the mediated centre” (att medierna 

framställer sig själva och får andra att tro att de utgör ett centrum för samhället) och dessutom 

anser han till skillnad från andra medieantropologer att tankekonstruktionen med media 

events riskerar att reproducera en sådan myt (Couldry 2003:13,43, 60). Han menar att 

nyckelmekanismen för att legitimera sådana myter om ”medias makt” är ritualer (a.a.2,3). Det 

är då inte vanemässiga eller formaliserade handlingsmönster som medieanvändarnas 

tidningsläsning eller tv-tittande han tänker på. Inte heller s k ”festive viewing” vid sändningar 

av traditionella ritualer som kungabröllop eller julnattsmässor och inte ens av medierna 

skapade ritualer. Det han tar fasta på är ritualens förmåga att skapa mening och gemenskap 

(a.a.60). Dessa medieritualer (media ritual) definieras som: ”formalised actions organised 

around key media-related categories and boundaries, whose performance frames, or suggests 

a connection with, wider media-related values” (a.a.29). Medieritualer rör därmed allt som har 

med medier och föreställningar om medier att göra. Det är denna definition som jag kommer 

att använda i uppsatsen.  

 

Teorier om ritualer bygger förutom på Durkheim ofta på Victor Turner som i The ritual 

process från 1969 utvecklade termerna liminalitet och communitas, bl a utifrån Ndembu i 

Zambia. Begreppet liminalitet kommer från latinets limen (=tröskel) och van Gennep som 

studerade övergångsritualer (Turner 2008:94). Det liminala tillståndet är ett gränsland, det 
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mellanrum som uppstår under t ex en övergångsritual. Personer kan också vara liminala (t ex 

munkar) liksom subkulturer som hippierörelsen (a.a.102f; Turner 1974:261). Liminalitet är en 

manifestation av den föreställda gemenskap som uppstår t ex kring en musikstil. Turner väljer 

begreppet communitas för denna ostrukturerade sammanhållning (togetherness) bortom det 

ordinarie systemet av sociala positioner (Turner 2008:131f).  

 

Ritualer sker ofta inom ett socialt fält. Teorier om fält utarbetades av Kurt Lewin (Turner 

1974:17), men utvecklades senare av sociologen/antropologen Pierre Bourdieu. Han ser 

sociala fält som konstruerade sociala rum. Broady har skrivit om Bourdieus fältteori:  

 

”Begreppet fält är ett generellt redskap för konstruktionen av system av relationer mellan 

positioner, och tillåter undersökningar av varje område som karaktäriseras av dominans-

förhållanden[…]oavsett om positionerna besättes av individer, grupper, institutioner, 

vetenskapliga skolor, litterära eller konstnärliga verk eller något annat” (Broady 1991:191). 

 

Bourdieus publicerade tv-föredrag i Om televisionen berör det journalistiska fältet och hur 

detta utövar ett symboliskt förtryck och bygger på manipulation, utförd genom likaledes 

manipulerade aktörer (Bourdieu 1998:59f,81f). Han har även skrivit om kulturproduktionens 

fält, vilket kan vara mer relevant för Japan Prize än journalistikens fält (fälten kan hos 

Bourdieu överlappa varandra, se Broady 1991:189). Bourdieus teori om hur individer inom ett 

fält upphöjs över andra, konsekreras, är användbar (a.a.81ff). Alla som någon gång funderat 

över Nobelprisets effekter förstår vad han menar.  

 

Enligt medieforskaren Göran Bolin skiljer sig mediernas tävlingar åt beroende på om de görs 

”from within the media” eller bara ”with the media in mind” (Bolin 2010:128). Bolin menar 

att mycket få evenemang idag ordnas utan någon som helst tanke på medier. Själv har han 

forskat om Eurovision Song Contest, som organiseras inifrån medierna. Sedan finns interna 

tävlingar inom medierna; i Sverige t ex Stora journalistpriset och Kristallen-galan, som delar 

ut priser till tv-personligheter. Huvudsyftet med dessa tävlingar är inte mediesändningen utan 

organiseringen av styrkeförhållandena inom ett fält, såsom Bourdieu beskriver det. Japan 

Prize är en sådan intern tävling, men spänner över flera överlappande fält (tv-produktion, 

barn-tv, vuxenutbildning, dataspel m fl). 

 

För studiet av tävlingar är även Clifford Geertz’ kultur- och ritualteorier i The interpretation 

of Cultures från 1973 användbara. Hans studium om balinesisk tuppfäktning visade hur 
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ritualer och tävlingar uttrycker och anspelar på samhällets organisering. Anand & Watson 

analyserar i en artikel i en management-tidskrift hur Grammy-galan fungerar som 

“tournament ritual”. Tävlingsritualen definierar och ger mening åt ett fält samt internaliserar 

(och exkluderar) sociala kategorier i fältet (Anand & Watson 2004).
2
  

 

Inom varje publikationsmedium (tv, radio, tidningar osv) utvecklas enligt Hannerz ett eget 

symbolsystem (Hannerz 1990:9), ett slags språk där mottagaren efterhand blir mer och mer 

hemmastadd. Medieforskningen talar hellre om genrer och hur dessa utmärker sig gentemot  

varandra. Men frågor om utbildningsmedier och lärande aspekter på medier är sällsynta inom  

medievetenskapen. I Sverige får man vända sig till filmvetaren Ann-Kristin Wallengren eller 

historikern Bengt Sandin för att hitta studier av utbildningsmediernas historia, innehåll och  

betydelse (Wallengren 2001). När Sveriges radio hade egen publik- och programforskning 

(1970 – 1994) fanns intresse för dessa frågor, t ex hos Olle Findahl (Findahl 1988).  

 

Omvänt gäller att pedagogiken inte studerar medier. Kunskapsteoretikern Roger Säljö ser allt 

lärande som situerat, dvs inbyggt i sociala praktiker. Lärande är inte ”tillägnandet av 

institutionellt skapade termer och begrepp” utan sker genom kommunikation med andra  

(Säljö 2000:94,248). Medier borde alltså vara högintressant, men i hans standardverk Lärande 

i praktiken talas bara om skolan. Han är ju pedagog… Teorier och det som studeras följer  

givna traditioner inom disciplinerna. Det kanske även gäller antropologin, men den öppenhet 

som finns för nya forskningsobjekt inom medieantropologin är hoppingivande. 

 

4. Organiseringen av Japan Prize 

Historisk utveckling 

Det japanska nationella tv- och radiobolaget NHK (Nippon Hoso Kyokai) startade radiosänd-

ningar 1925 och television 1953, ett år efter att den amerikanska ockupationen upphört 

(Ottosson & Ekholm 2007:262,306,308). 1959 sjösattes NHK:s utbildningskanal, som än idag 

är en viktig del av utbudet, inte minst för användning i skolorna.
3
 År 1964, samma år som 

japanerna invigde världens första snabbtåg och arrangerade sommar-OS, hölls en inter-

nationell konferens om skol-tv (och radio) i Tokyo. På den sista konferensdagen utlystes en 

tävling för att till nästkommande år kora världens bästa utbildningsprogram (Japan Prize 

                                                 
2
 Inga sidhänvisningar i den elektroniska publikationen jag använt. 

3
 På NHK:s utbildningssajt Digital Curriculum finns bl a en audiovisuell uppslagsbok och interaktiva 

frågesporter och spel för lärande. URL: http://www.nhk.or.jp/school 
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2003:6). Till detta första Japan Prize år 1965 inkom 95 radio- och 90 tv-bidrag. Hiroko 

Sakaue, nuvarande generalsekreterare för Japan Prize, säger att NHK ville bli först i världen 

med en tävling för utbildningsprogram. För att räknas som utbildningsprogram skulle utbild-

ningsmålen vara tydliga och programmet ingå i en serie (ibid.). Det gjordes en distinktion 

mellan läroplansbaserade program och bredare utbildningsprogram. Syftet med hela tävlingen 

var att främja ”internationell förståelse och världsfred” (ibid.). Initiativet tillskrivs dåvarande 

NHK-ordföranden mr. Maeda, som också gett namn åt ett av dagens specialpriser. Den första 

ceremonin sändes i färg-tv och tal hölls av kronsprins Akihito, från 1989 Japans kejsare.  

 

Japan Prize har genomförts årligen med undantag för åren 1975 till 1991 då tävlingen var en 

biennal. Fram till 1989 ingick även radioprogram. Programmen distribuerades från 1974 till  

15 olika mediecentraler (varav sju i Asien) för gratis användning (Tiene 1993).
4
 Japan Prize 

pågick under 1990-talet ett tiotal dagar och var alltså mer påkostat än idag. Drew Tiene har 

skrivit om sina erfarenheter som juryledare i Japan Prize kring 1990. Han kallar priset för  

världens mest prestigefyllda inom utbildningsprogram för tv.  

 

“The Japan Prize contest serves as a global focal point for educational television, where 

specialists can come together to learn, to be inspired, to reward outstanding achievements in the 

field, and to help set standards for their colleagues around the world to aspire to.” (Tiene 1993)  

 

Varför genomför då japanska NHK år efter år Japan Prize? Sachiko I Kodaira vid NHK:s 

forskningsavdelning skriver att syftet med tävlingen från början var ”världsvid utveckling av 

medier, inklusive de i Japan”.
5
 Hon menar att NHK och japanska medier ville placera sig på 

kartan men också såg en möjlighet att själva lära sig genom de bidrag som skickas in. Japan 

Prize har utvecklat den inhemska produktionen av utbildningsmedier, enligt Kodaira.  

 

Men att enbart ta med utbildningsprogram för tv blev med tiden alltför snävt och otidsenligt. I 

och med diskussionen om Internets roll i dagens medievärld inleddes en förändringsprocess 

och från 2006 och två år framåt arbetade ett råd av japanska forskare inom pedagogik, 

psykologi och medier med att utveckla nya kriterier, som slutligen auktoriserades av NHK:s 

ordförande inför 2008 års tävling. Sedan dess välkomnas tv-program, filmer, videor, webb-

sajter, spel och undervisningsmaterial på ”multipla plattformar” (URL 1). De nya 

kategorierna ”Welfare” och Innovativa medier infördes. Mycket diskussion har förts om 

                                                 
4
 Inga sidhänvisningar i den elektroniska publikationen jag använt. 

5
 E-post från Sachiko I Kodaira 2011-12-12. 
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kategorin Välfärd som på japanska heter fukushi och enligt Sakaue snarare bör översättas med 

”wellbeing”. Vinnaren ska ”stödja tanken på ett idealt samhälle där de som har och de som 

inte har funktionshinder kan leva tillsammans i perfekt harmoni” (Japan Prize 2011:6). 

Sakaue anser att kategorin är ”en av poängerna med restaurationen 2008”. Kategorin är också 

knuten till NHK:s ordförandepost, ”så det är mycket viktigt för NHK”.  

 

Ordföranden 2008 hette Shigeo Fukuchi (sic!) och han skriver i förordet till 2008 års rapport 

om tävlingens anda: ”NHK strävar efter att gå hand i hand med människor som runtom i 

världen är involverade i utbildningsmedier” (Japan Prize Secretariat 2009:2). Målet med 

utbildningsmedier är enligt honom att: “förverkliga barns hopp och drömmar samt stödja 

vuxnas pågående utbildning” (ibid.). Som kontrast jämför den dåvarande generalsekreteraren 

Yoshihiko Hibi i samma skrifts efterord Japan Prize med en kampsportsturnering (”a World 

Martial Arts Tournament of educational media”) och vill se deltagarna “tävla för att bli 

världsbäst” (a.a.86). Vad som överväger mellan tävlan och gemenskap kommer att framgå av 

uppsatsen.  

 

Kodaira har studerat hur innehållet i vinnarbidragen förändrats sedan starten och visar att de 

går mot mer samtidsrelaterade ämnen (Kodaira 2011:2). Exempel på sådana är droger, AIDS, 

mobbning, funktionshinder och sexuella övergrepp. Vinnande bidrag har genom åren kommit 

från Japan, Tyskland, Storbritannien, USA, Kanada osv, men 2008 vann t ex ett etiopiskt 

bidrag. Detta år vann också en webbsajt om kanadensiska ursprungsfolk och året därpå ett 

online-spel om ”business management" (a.a.19).  

 

Tävlingens aktuella regler och grundvärderingar presenteras kort i en Charter (ungefär: 

stadgar). Syfte med Japan Prize är enligt denna att höja kvaliteten i utbildningsmedier, men 

också stärka internationell förståelse och samarbete (URL 1). Sekretariatet för Japan Prize har 

tre anställda året om, men under den intensiva perioden arbetade i år 26 personer, bl a har 

varje jurygrupp en sekreterare som dokumenterar allt som sägs där. Kontoret är trångt och 

belamrat med hyllor och material. När jag intervjuar Sakaue får vi tala lågt för att inte störa de 

andra. Viktigare än egen bekvämlighet är den upplevelse deltagarna får av Japan Prize, och 

det är den som i första hand studeras här.   
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Kategorier och målgrupper 

Japan Prize har sammanlagt tolv priser att  fördela. I den ”audiovisuella divisionen” finns 

kategorierna ”Preschool”, “Primary”, “Youth” och “Continuing Education”. De andra två är 

de omnämnda “Welfare” och “Innovative Media”. Fyra av sex kategorier har alltså bestämda 

åldrar som målgrupp. För domarna blir det därför viktigt att bedöma om bidragen är anpassa-

de till rätt målgrupp. Om t ex ett barnprogram har skickats in till kategorin ungdomar kan det 

falla ur på grund av detta. Sakaue säger dock att sekretariatet ibland ber en kandidat att byta 

kategori, men tävlingen bygger på föreställningar om olika målgruppers olika sätt att motta 

och bearbeta budskap i medier. Ulf Hannerz är överhuvudtaget kritisk till idén om mål-

grupper som enligt honom bygger på generaliserande bilder av publikgrupper, att anonyma 

skikt av befolkningen antas tänka ett på liknande sätt (Hannerz 1990:9f).  

 

En sådan diskussion förs också vid Crossmediaforum. Pushparani Subramaniam från 

Malaysia säger t ex att en sydkoreansk dokumentär om en institution för övergivna barn med 

funktionsnedsättningar borde ha haft vuxna och inte barn som målgrupp, ”barn kommer inte 

att förstå budskapet”. Åsikter bröts också vid en kvällsdebatt om vilket medieinnehåll som 

bäst lämpar sig för barn. Jan Willem Bult, Creative Head för KRO Youth i Nederländerna, 

vill att barnen själva ska styra över barnprogrammen och berätta sina egna historier. Medie-

producentens roll är bara att filma och sända. Forskaren Kodaira anser däremot att man bör gå 

metodiskt tillväga och ta reda på vilka behov barn inom en viss ålderskategori har, innan man 

producerar ett program. Hon tycker också att det är bra för barn att lyssna till vuxna, ”det 

bygger upp förtroenden”. Årets vinnare i kategorin Förskola blev japanska Found One!, som 

just utvecklats i samråd med ”pedagogiska experter” och bygger på den japanska förskolans 

fem mål. Syftet är att få barn att känna sig trygga i sin omvärld, sa producenten.  

 

Men i den informella omröstning som gjordes vid Crossmediaforum (SurPrize) vann Bults 

film 2Brothers om en bror som älskar att simma och en som älskar att fiska – och som 

använder rullstol. Filmen har ingen direkt handling utan kameran följer brödernas samtal, 

bråk och lek. Bult anger 7 till 12-åringar som målgrupp. Kommunikationen sker mer via 

bilden än orden, något som medieforskaren Masahiko Sato menar är svårt för ”åtminstone 

japanska barn”. Han ifrågasätter också hur vuxna kan veta vad barn önskar och tror att Bults 

film snarare berör vuxna. Bult försvarar sig med han att vet hur barn tänker och kontrar med 

att holländska barn skulle bli tokiga av de japanska dataspelen med sina geometriska figurer 

och matematiska klurigheter. Bult och Sato (vuxna män) menar att de vet vad barn vill ha, 
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men Satos slutpoäng är att man inte ska tänka så mycket på ”målgruppssegment och 

åldersspann”, utan på människor i allmänhet. Senare berättar Sakaue för mig om ett 

barnprogram om japansk poesi med sång, dans och teater. Barnprogrammet blev en succé – 

bland pensionärer. Det tyder på att målgruppstänkande kan vara begränsande för 

produktionen av medier. Om Japan Prize löpte hela linan ut med sitt humanistiska budskap, 

skulle kanske mindre vikt läggas vid målgrupper och mer vid medieinnehåll som är lärande 

för människor i alla åldrar. 

 

I divisionen Tv-proposal finns två priser för medieproducenter med knappa resurser som med 

vinsten får medel för förverkligandet av t ex en film. Förslaget från Nepal handlade om en 

fattig flicka som går långt för att komma till skolan. Politiker ska i programmet ställas till 

svars för skolbristen i landet. När domarna frågade ut de tävlande i Tv-proposals fokuserade 

de i detta fall på genreindelning, varför programmet kallas dokudrama, när det borde vara 

dokumentär. Domarna betonar om och om igen att de bedömer vad som är god tv, medan 

presentatören “vill sätta press på regeringen”. Förslaget från Bangladesh var en dokumentär, 

men där hade huvudpersonen hunnit dö och därför klassificeras programmet som dokudrama. 

Vissa av domarna var upprörda över denna oklarhet. En utbrister: “Det är pinsamt att texten (i 

ansökan/min anm.) inte är sanningen, presentationen har ju ändrats”.  

 

Men stämningen blev ännu mer spänd när Demokratiska Republiken Kongos bidrag om 

ungdomars krigserfarenheter skulle granskas. En domare menade att dokumentären kan bli för 

stark och leda till psykologiska skador. Presentatören ber då juryn att ”ta hand om” Kongo, att 

göra något för att inte så många ska dö och för freden i hans land. ”Vi vill att Japan Prize ska 

se att andra länder plundrar vårt land”, sa presentatören. En domare utbrister då: ”Jag kan inte 

bedöma ditt projekt, om du inte berättar mer kan jag inte döma, du kommer att bli en 

förlorare”. En colombiansk domare är mer förstående: “Jag förstår ångesten i att leva i ett land 

med krig, men vårt bekymmer är kommunikativt”. Och: “den bästa bilden i världen kan rädda 

världen, men du måste konstruera den bilden, det handlar om berättande”. I kapitlet om roller 

och hierarkier analyseras den kommunikation som uppstod vid utfrågningen. Det finns sedan 

ytterligare tre specialpriser och ett Grand Prix som utses bland årets vinnare (URL 1). 

 

Tävlingskriterier 

Sedan 2008 har alla kategorier i grunden gemensamma tävlingskriterier. Det som bedöms är 

om bidragen ”encourage individual strengths through self-learning, consideration and 
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sympathy to improve the individual” (URL 1). Har bidraget “long-term perspectives and 

educational goals designed to contribute to individual growth”? När jag på avslutningsdagens 

morgon intervjuar Meredith Nierman, som flera år varit domare i Japan Prize, om dessa 

kriterier vet hon att hennes bidrag kommer att vinna, medan jag ännu inget vet utan går på 

med problematiserande frågor. Nierman, som antagligen mest är glad över vinsten, medger 

ändå att kriterierna är ”vaga och stora”, men samtidigt säger hon att definitionen av 

utbildningsmedier vid Japan Prize måste vara bred och ”instruktiv”. Hon säger att bra 

utbildningsprogram ska “hjälpa människor att bli mer aktiva och engagerade”. En testfråga att 

ställa till bidragen är om de hjälper människor att förstå andras liv.  

 

Den syn på lärande som framträder i tävlingskriterierna är individuell, samtidigt som uttalan-

det från Nierman mildrar detta, så även t ex kategorin Välfärd som syftar till en utjämning av 

skillnader i samhället. Talet om individuell tillväxt i kombination med Niermans betoning av 

handling kan vara svåra att placera in på den pedagogiska kartan, men jag skulle karaktärisera 

det som en humanistisk människouppfattning där personlig utveckling och socialt ansvar kan 

växa med i detta fall utbildningsmedier som stimulansmedel. Människan motiveras till hand-

ling genom uppväckt medkänsla för andra, något som i svensk/tysk tradition betecknas som 

bildning (jfr Liedman 2000:351). En snarlik pedagogik, men mer anpassad till vår tids 

interaktiva teknologi, är något som sociologen Manuel Castells har efterlyst:  

 

”[I]nnan vi börjar förändra tekniken, bygga om skolorna och omskola lärarna behöver vi en ny 

pedagogik som bygger på interaktivitet, personalisering och utveckling av självständig förmåga 

att lära och tänka. Samtidigt som karaktären stärks och personligheten tryggas.” (Castells 

2002:279f) 

 

Japan Prize kretsar alltså kring begreppet utbildningsmedier. Det är därför intressant att se hur 

detta förstås och om det finns olika uppfattningar bland deltagarna. Sker en förhandling om 

tävlingens innehåll och inriktning och hur ser deltagarna vid Crossmediaforum på lärande och 

medier som separata delar av begreppet utbildningsmedier? Couldry talar ju i sin definition av 

medieritual om handlingar kring kategorier och gränser som är relaterade till medier. 

 

5. Synen på utbildningsmedier  

Medier 

Vid Crossmediaforum används begreppen plattform och innehåll istället för medier och 

meddelande/budskap. Jag tolkar det som att gamla begrepp tenderar att föra med sig en 
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barlast av tolkningstraditioner och att nyare mer neutrala ord lättare kan fyllas med nya 

betydelser. Ordet ”transmedia” t ex beskrivs som “multipel platform för berättande”. Det är 

att ett tv-program t ex åtföljs av ett spel. Efter programmet kan man chatta, kommentera och 

kanske föreslå nya programidéer. Flera vid Crossmediaforum menade att när ett program 

produceras idag anpassas det redan från början till flera plattformar. Någon invände att det var 

samma idé när man tidigare gav ut böcker till programmen eller drog igång ett telefonväkteri. 

Men åtminstone japanerna verkar mycket intresserade av nya och parallella plattformar. 

Subramaniam är imponerad av hur japanerna växlar mellan olika plattformar och använder 

dem parallellt, till exempel gör en webbsajt till ett tv-program. ”Tv-producenter brukar inte 

tänka på andra plattformar”, säger hon. Hon har också fått upp ögonen för sändning via 

Internet. Förutom Japan är Sydkorea hennes stora förebild.  

 

Producenterna av ”seriösa” datorspel (alla män) i kvällsdebatten om Transmedia är ense om 

att lärande och dataspel hör ihop, även om det är fråga om praktiskt lärande, “att lära av 

varandra” som Kiyoshi Shin från International Game Developers Association säger. Han 

menar att simuleringar i s k docugames kan hjälpa oss att förstå kärnkraftsolyckor eller 

tsunamivågor. ”Genom teknologi kan vi komma närmare den mänskliga naturens kärna”, 

avslutar dataspelsprofessor Hiroyuki Mastuguma debatten.  

 

Helio Ciffoni, som säljer brasilianska dataspel i Japan, tycker också att japanerna är duktiga 

på att använda flera plattformar parallellt och att skapa interaktiva e-learninglösningar. Men 

dataspel kan inte användas för allt, det hela beror på användaren, säger han. Ciffoni tror på 

konvergens, men innehållet måste anpassas efter plattformen. Frågan är då om innehållet blir 

ett annat när det överförs från en plattform till en annan. En taiwanesisk producent hade lagt 

ut sin nästan två timmar långa dokumentär om biodiesel på Youtube. Ciffoni tycker det är 

meningslöst. ”På Internet måste du ha interaktivitet, Internet förändras innehållet”. Feii Lu, 

taiwanesisk kommunikationsforskare håller med: “Crossmedia är inte att förmedla (transfer) 

utan omvandla (transform) innehållet”. På nätet blir innehållet icke-linjärt och liknar mer en 

databas. Man kan kommentera och kommunicera med det.  

 

I dag frigörs enligt Lu innehållet alltmer från plattformen och medier blir något som varje 

person kan utforma utifrån egna önskemål. Alla kommer i framtiden att kunna skapa sina 

egna berättelser och publicera dem från sitt hörn av världen. Lu menar att innehållet i 

framtiden kommer att gå i båda riktningarna. Man kan t ex erbjuda flera valbara slut på en 
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berättelse. Hans dröm är ett interaktivt armbandsur, som får sin energi genom kroppsrörelser 

och hans bidrag till Japan Prize var en mobil-app om taiwanesisk natur. Matsugumas säger att 

användargenererat innehåll (user-generated content) kommer att vara det normala i framtiden.  

 

Jag anser att plattform och innehåll är något missvisande begrepp. Innehåll är egentligen det 

som kallas reception i medieforskning, alltså den subjektiva uppfattningen av budskapet. 

Detta påverkas av teknologin, men också av det sociala sammanhanget och hur man förhåller 

sig (slötitta, intensivlyssna osv). Peter Dahlgren skrev långt före Internet om skillnaden 

mellan att titta på tv med familjen, lyssna på musik med kompisarna och sitta ensam framför 

datorn (Dahlgren 1990:64).  Mediemottagandet är alltid en aktiv handling vare sig det handlar 

om minneslagring, aktivering eller fantasi. Innehållet är alltså ingen fast essens, utan bestäms 

av användning och sammanhang.  

 

Lärande 

Pushparani Subramaniam som jobbar med e-learning och multimedia på det malaysiska 

utbildningsdepartementet anser att principerna för lärande är universella, men tycker med sin 

bas i formell utbildning att många bidrag i Japan Prize har ett indirekt förhållande till lärande. 

Hennes eget bidrag var ett dataspel för undervisning i engelsk grammatik. Även Caleb 

Muchungu, en kenyan som arbetar på Malawian Institute of Education, är baserad i skol-

utbildning. Hans semistatliga institut producerar utbildningsmedier och fastslår läroplaner i 

Malawi som införde obligatorisk grundskola 1984. Hans föreslagna film (i kategorin Tv-

Proposals) handlar om att göra undervisningsmaterial av gamla kartonger, tändsticksaskar, 

tomflaskor, rötter och löv – d v s sådant som finns till hands och inte behöver köpas för 

pengar. Associationen går till Säljös tal om kunskap som förmågan att ”behärska medierande 

redskap” (Säljö 2000:100,231), även om de fysiska redskapen  i Säljös värld är sådant som 

glasögon, miniräknare eller datorer. Men det allra viktigaste redskapet är språket. Det är 

genom att samtala, iaktta och praktisera det som andra människor gör som vi tillägnar oss nya 

färdigheter, inte genom att sitta och lyssna till undervisning. Vid Japan Prize finns både 

skolperspektivet, men även denna bredare syn på lärande. Det engelska ordet education 

innefattar ju både undervisning och uppfostran.  

 

Det finns också de som genom utbildningsmedier vill påverka andras beteenden. Joseph 

Danjie var i 25 år kameraman för Kameruns nationella tv innan han själv började göra film 

och vann Tv-proposals 2010. Filmen han då gjorde hette Breaststorturing och visar hur unga 
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flickor får sina bröst brända (eng. breast ironing) i syfte att undvika våldtäkt och sexuellt 

ofredande. Danjie talar om mediers ”inflytande på dåliga beteenden” och hans mål är att 

utrota den omnämnda sedvänjan. Han säger: 

 

”When you expose the public to certain values, after some time they[…]take it as their 

normal value and they start behaving like you are communicating”.  

 

Den syn på lärande som framträder hos Danjie är att medier kan överföra värderingar i ett 

samhällsuppfostrande syfte.  

 

George Auckland som efter drygt 40 år inom BBC Learning gått i pension talar om ”verkligt 

lärande” som ”djup förståelse”. Med sin image av gammal i gården inleder han intervjun med 

att referera till en brittisk medieutredning från 1926. Lärande ansågs då uppkomma om 

radioproducenterna ”erbjöd någonting bortom sändningen”. I BBC:s barndom (1930-talet) 

uppmuntrade därför bolaget organiserandet av ”lyssnargrupper” (listener groups), där ett 

radioföredrag följdes av ett gruppsamtal. Auckland menar att principen gäller ännu. Själva 

lyssnandet och tittandet är i sig ett slags underhållning. Lärandet kommer efteråt när man 

själv upplever och praktiserar det man hört och sett. Idag är Internet det ideala mediet för 

vuxna som själva vill styra sitt lärande, menar han. På nätet kan lagom stora bitar serveras och 

de kan tas emot ”just in time” och ”on demand”. Men lärande gynnas av att man blir guidad 

och efteråt gemensamt analyserar programmets budskap. En lärare ska därför enligt Auckland 

vara mer ”guide on the side” än ”sage on the stage”. I Aucklands värld styr individen själv 

lärandet med hjälp av reflektion, medan läraren fungerar som inspiratör. 

 

Fler exempel: Bellla Stjerne, programchef på Svergies Televisions barnkanal, betonar att 

barn-tv inte styrs av läroplaner (till skillnad från Utbildningsradion), men strävar efter att vara 

belärande på ett underhållande sätt, och framförallt att väcka barns nyfikenhet. Veronica 

Fiorito och Maite Echave från Argentina tror att deras filosofi-program för ungdomar vann 

för att det får folk att tänka i nya banor. Nierman har jobbat med en webbsajt om världs-

litteratur och det lärande hon talar om där är att lära ut ”ämnets attraktionskraft”, dvs hur man 

får folk intresserade. Är lusten och intresset väckt så fungerar lärandet av sig självt. Dessa 

exempel visar en spännvidd i synen på medier som lärande. Bakom dessa olika perspektiv 

enas deltagarna vid Japan Prize kring värderingar om målet med lärandet. Detta är växa som 

människa och bli mer engagerad i samhället och i förhållandet till andra medmänniskor.  
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Vad är utbildningsmedier? 

Vad säger forskarna om utbildningsmedier? Enligt filmforskaren Ann-Kristin Wallengren 

utgör tv- och radioprogram med en utbildande ambition en egen genre (Wallengren 2001: 

25f). De svenska utbildningsprogrammen byggde under 1960-talet på en auktoritär lärarroll, 

men sätter idag den ställföreträdande eleven i centrum. De har gått från auktoritär estetik till 

en form där vanliga människor kommer till tals i teman som t ex relationer eller migration. 

Programmen var – och är enligt Wallengrens åsikt i en tv-sänd debatt fortfarande – 

ideologiskt styrda och ett redskap för makten att tämja mediernas förmodat destruktiva 

inverkan på ungdomen (Ur Samtiden 2010).  

 

Historikern Bengt Sandin replikerar i samma tv-debatt att han inte ser utbildningsprogram 

som en egen genre utan att vilka program som helst kan användas för utbildning. Det är 

samma syn på lärande som Auckland ger uttryck för när jag intervjuar honom. Man kan ta 

vad som helst, t ex en såpopera eller ett dåligt underhållningsprogram, och ”skapa en lärande 

upplevelse utifrån det”. Utbildningsmedier bygger inte på något essentiellt bestämt innehåll 

eller särskilt pedagogiskt upplägg. Lärandet är ett instrumentellt agerande hos användaren. 

Auckland menar dessutom att publiken flyr om den adresseras som mottagare av utbildning. 

Holländaren Bult går längre och är emot alla moraliska pekpinnar från vuxna och menar att 

barn har tillräcklig “förståelse av värderingar” för att dra egna slutsatser. Det gäller bara att: 

”våga ge dem mer utrymme”. “Om det är från hjärta till hjärta och inte hjärna till hjärna[…]så 

har du den bästa utbildning du kan få”, säger han.   

 

Den officiella synen på utbildningsmedier vid Japan Prize utgår från individen, precis som de 

refererade tävlingskriterierna gör. Sakaue menar att bra utbildningsmedier ska leda till 

handling och ”att börja ett annat liv”. Utbildning är för henne att ”väcka intresse och stärka 

attityder”. Individperspektivet kontrasterar mot den svenska diskussionen om samhällets 

kunskapsklyftor, som framförallt bedrevs under 1970- och 80-talen. Olle Findahl har t ex 

diskuterat hur utbildningsmedier – precis som utbildningsväsendet i stort – tenderar att öka 

klyftorna i samhället, eftersom de som lär sig mest är de som redan kan mycket. Kunskaps-

nivå och utbildningsnivå är i och för sig inte samma sak, men de följer samma principer 

(Findahl 1988:70,77). En sådan mer kollektiv syn på lärande finns alltså inte vid Japan Prize, 

men återfinns t ex i NHK:s bearbetning av årets naturkatastrof. Filmen Surviving the Tsunami 

gjordes uttryckligen för att lära folk att lyssna till varningarna vid kommande jättevågor.   

 



 16 

6. Gemenskapen kring tävlingen 

Crossmediaforum 

Japan Prize hade 2011 cirka 170 deltagare varav de flesta var inskrivna vid Crossmediaforum. 

Detta genomförs parallellt med att jurygrupperna diskuterar kategorier och jämför tävlings-

bidrag högst upp i tv-huset. Crossmediaforum har en lounge med kaffe, te, rice crackers och 

choklad. Här finns tre värdinnor och en resebyrå. När jag en dag hade tandvärk följde en av 

värdinnorna med till tv-husets apotek och hjälpte mig att köpa rätt tabletter. I loungen visas 

utbildningsprogram vissa tider och det fanns också ett rum för självstyrda uppspelningar av 

program. För mig var det dock tillräckligt att delta i den stora filmsalongens aktiviteter, som 

leddes av en MC (master of ceremony). Det var ofta ganska glest i de mörkrosa fåtöljerna, 

vilket tyder på tämligen dålig uppslutning. Längst bak satt japanska studenter och i mitten 

deltagare från Asien och Afrika. På de första raderna satt moderatorerna som var från USA, 

Storbritannien, Nederländerna och Japan. Platserna innehades i stort sett oförändrat under 

veckan, men japanerna tenderade att flytta runt mer fritt. De japanska studenterna intar 

positionen av lärande och yttrar sig i stort sett inte alls, inte ens på direkta frågor från 

moderatorn. Den tekniska personalen är däremot uppmärksam på allt som händer och bad mig 

t ex att byta plats när jag skymde en kamera. De skötte ljus och ljud samt dokumentation med 

foto. Mottagaren för simultantolkning (engelska-japanska) skulle alltid lämnas vid dörren, 

vilket övervakades av forumets manlige ”producent”. Teknikerna var män (med något 

undantag) medan Master of ceremony och värdinnorna var kvinnor. Det antyder en 

genusuppdelning i det japanska arbetslivet.   

 

År 2011 byggdes Crossmediaforum upp kring teman och inte som tidigare kring ålders-

grupper. Efter en serie program hölls en paneldiskussion utifrån teman som t ex medborgar-

skap eller naturkatastrofer. Många av producenterna var då närvarande och bidrog med sina 

berättelser. Två kvällar anordnades Meet the experts (jag kallar dem här kvällsdebatter och 

skiljer dem på så vis från paneldiskussioner) där panelisterna haft mer förberedelsetid och där 

de framförde kortare föredrag, vilket gjorde dessa debatter mindre dynamiska än panel-

diskussionerna, där deltagarna ibland valdes ut i stunden. Både kvällsdebatter och panel-

diskussioner leds av utsedda moderatorer.  

 

Mångfald vad gäller nationell bakgrund och yrkesidentitet är uppenbar på Crossmediaforum 

och samhällskontext eller kultur återkom i samtalen, men mer överslätande för att undvika 

spänningar kring skillnader i beteende och kanske åsikter. När t ex Auckland var moderator 
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bjöd han in för att fylla de tomma stolarna i den uppställda halvcirkeln längst fram. Han 

poängterade att personer från länder som inte hade synts därframme var särskilt välkomna. 

När ingen kom mumlade han: ”Det kanske är något kulturellt”. Meredith Nierman från 

amerikanska WGBH Educational Foundation markerar att hon vill ha publikens delaktighet 

när hon ska leda en diskussion. ”Jag kommer att göra det här mer interaktivt än tidigare 

moderatorer”. Hon klagar sedan över den korta tiden. En kvart för en interaktiv diskussion är 

alldeles för lite! Japanen Ansei Yokota som var domare på 1990-talet håller med och tycker 

att 15 minuter är “nonsense”. ”Det behövs en timme”, säger han. Han vänder sig också mot 

att ”europeiska moderatorer lägger fram egna åsikter och tar upp halva tiden[…]bara för att 

stärka sitt ego”. Under ytan finns alltså vissa spänningar, men de tillåts inte att ta över. 

Moderatorerna strävade efter att hålla samtalsklimatet öppet och utan hierarkier. Samtidigt är, 

som Bourdieu (1998:69) påpekar, t ex en panelsammansättning i sig ett uttryck för ett 

budskap. Moderatorn har ju ett avgörande inflytande som samtalsledare. Kvällsdebatterna var 

ännu mer styrda av arrangören och de budskap denne ville förmedla. Men även deltagarna 

intar fasta positioner. Efter några dagar blir man sällan överraskad över någons åsikt. Det man 

får och förväntas säga avgörs delvis av den roll man har fått sig tilldelad. 

 

Japan Prize som ritual  

Durkheim såg ritualen som är sätt att stärka gemensamma föreställningar och utöva social 

kontroll inom en grupp (Anand & Watson 2004). Han talar också om den sociala eufori som 

uppstår vid stora möten. Turner och Geertz såg på 1960- och 70-talen ritualen som ett 

rättfärdigande och befästande av samhällets ojämlikheter, ett legitimerande av existerande 

positioner (Turner 2008; Geertz 1973). Couldry kallas sig ”neo-Durkheimian” och betonar att 

ritualer genererar, organiserar och får saker att hända (Couldry 2003:142). Han menar att 

medieritualer ofta handlar om att definiera just myter om medier. Medierituella är de hand-

lingar som görs i samband med överskridandet av en ritualiserad gräns till ”mediernas värld” 

(space), t ex vid guidningar av tv-hus (a.a.51,81,83). Och för att få tillträde till Crossmedia-

forum krävs att man i receptionen uppvisar ett invitationsbrev som där byts mot ett temporärt 

pass. Väl uppe på rätt våning i tv-huset byts detta mot ett konferenspass. Ytterligare 

initiationer och kontroller sker när man ska gå in i en tv-studio, som vid prisceremonin. Tiden 

för att hämta brickan för sittplats är begränsad till 20 minuter (jag råkar få med mig Niermans 

bricka och blir inte riktigt lugn förrän hon står på scenen).  
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Men Turner talar också om ritualen som ”status reversal”, där de vanligen mäktiga byter plats 

med socialt svaga, något som framförallt inträffar i ritualens liminala fas (Turner 2008:167). 

Under denna nivelleras människor till ett och samma utgångsläge och sociala hierarkier och 

kategorier upphävs. Det är ett tillstånd bortom tid och rum, med Turners ord ”betwixt and 

between” (a.a.95f,99). Liminalitet förklarar enligt medieantropologerna Coman & 

Rothenbuhler den uppslukande upplevelsen under en medieritual (Coman & Rothenbuhler 

2005:4). Denna erfarenhet redovisas av deltagarna vid Crossmediaforum. En jämlikhet rådde 

bland deltagarna och åsikter möttes med respekt. Den ödmjukhet och passivitet som enligt 

Turner (2008:95) präglar den liminala fasen känns igen. Man kan koppla av från vardagens 

prestigejakt och uppvisning i talang och effektivitet. Ett uttryck för detta var att titlar eller 

yrke inte stod angivet på namnskyltarna, däremot vilken (medie)organisation man kom ifrån.  

 

Till utjämningen i status bidrar också det faktum att många rest långt och kommit bort från 

sina invanda positioner. Japan Prize blir ett avbrott och som vid liknande konferenser och 

festivaler förekommer mycket socialiserande och festande. Jag själv prioriterade att vara med 

vid filmvisningar och debatter, men deltog i en karaokekväll samt den sista kvällens mottag-

ning. Karaoken följer en given ritual där var och en får välja en låt och sjunga till melodin. 

När detta var gjort gick vi utanför ordningen och några sjöng sånger från hemlandet utan 

ackompanjemang. När deltagaren från Nepal tog ton stämde en av japanskorna in. Japan är 

världens största biståndsgivare och hon hade arbetat i Nepal. Det visar att gemenskapen var 

som störst när den rituella ordningen frångicks och spontanitet släpptes in. När jag efteråt 

tittar på mina bilder slås jag av att domarna inte var med. De skulle också gå på karaoke, men 

måste ha varit i ett annat karaokerum. Uppdelningen mellan olika roller var så diskret att jag 

märkte den först efteråt.  

 

Roller och hierarkier 

De sociala rollerna vid Japan Prize är domare, tävlande, moderator och deltagare. Domare och 

tävlande hölls åtskilda för att undvika otillbörlig påverkan och läckor när vinnarna väl hade 

utsetts en bit in i veckan. Vid Japan Prize har domarna rollen av experter. Detta speglar en 

konservativ syn på tävlingar och kanske också den formalistiska arbetskultur som råder i  

Japan. Men domarna arbetar inom sina jurygrupper enligt konsensusprinicp. De tar enligt 

Sakaue gemensamma beslut enligt ordningen ”tänka, besluta, hålla med”. Domarna väljs ut av  

sekretariatet enligt en princip som Sakaue kallar ”glädje och tradition”. Sedan 1965 har Japan 

Prize byggt upp ett nätverk av kunniga mediemänniskor. Domarna föreslår i sin tur efter-
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trädare, företrädesvis bland yngre kollegor. Till varje Japan Prize inbjuds på så vis nya 

domare. En inte obetydlig andel utgörs av tidigare vinnare eller andra medverkande. Domarna 

är medieproducenter, forskare, aktivister mm. Bredd inom varje jurygrupp är eftersträvans-

värt, enligt Sakaue. Men detta innebär också att samma person kan inneha flera roller vid 

olika år och även under en och samma tävling. Nierman har t ex tidigare varit domare och 

bjöds i år in som moderator, men hon representerade också WGBH som tävlande. På pris-

ceremonin stod hon på scenen som både kategori- (Welfare) och Grand prix-vinnare. Rollen 

som tävlande, uttryckt t ex i tacktalet, blir då inte så tydlig utan Japan Prize framställs som en 

gemenskap där deltagarna kan inta olika roller. Det finns dessutom ett slags karriärväg där 

man först deltar vid Crossmediaforum, sedan blir domare och sedan kanske moderator. En 

genväg är som sagt att först bli vinnare.  

 

Den gemenskap som uppstår över rollgränserna är inte knuten till profession eller ett fält. 

Frågan är om det är en communitas i Turners mening. Han ser i varje samhälle en hierarkisk 

och en jämlik modell i vilken man kan mötas utifrån att vara människa (Turner 2008:177). 

Vid Japan Prize samlas olika professioner kring vissa värderingar och i den meningen finns en 

ideologisk gemenskap, men den är inte knuten till personer utan alla som (aktivt) träder in i 

sfären kring Japan Prize blir delaktiga i värdegemenskapen. Samtidigt finns det gränser för 

deltagandet. Det är strikt kontroll av att man är korrekt inbjuden och under veckan fanns ett 

rykte om en ”inkräktare”(intruder). Om communitas är upplevelsen av en universell och 

gränslös gemenskap kan inte Japan Prize räknas dit.  

 

Det rituella spelet mellan domare och tävlande utgör en del av Japan Prize, även om de sällan 

möts under veckan. Men när de tävlande inom divisionen tv-proposals presenterade sina bi-

drag kom de 16 domarna ner till Crossmediaforums visningssalong. Detta var det enda till-

fälle då deltagare i Crossmediaforum och domarna satt tillsammans förutom vid den avslutan-

de mottagningen, men det var uttryckligen enbart domarna som hade rätt att ställa frågor till 

de tävlande. Någon konstruktiv kommunikation blev det dock inte fråga om. De inskickade 

förslagen är så pass kortfattade att domarna missuppfattar innehållet från början. Flera 

tävlande har en politisk och aktivistisk agenda, medan domarnas utgångspunkt är medie-

mässig. Domarnas uppfostrande ton uttrycker kanske vilja att uppmuntra och stödja ”ny-

börjarna”, medan man ju själva utsetts – och i många fall ser sig som – experter. Man kan 

också se händelsen som en anomali i Japan Prize’ organisering. I övrigt hålls ju jurygrupper 

och Crossmediaforum skilda åt. Här korsades vägarna, men då uppstår ett möte som inte 
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riktigt stämmer med tävlingens anda. En domare berättar att utfrågningen inte speglar den 

reflekterande stämning som rådde bland jurygrupperna. Efteråt diskuterade de om att införa 

en workshop kring pitch-teknik och mentorskap för det vinnande bidraget. Utfrågningen hade 

blivit som en ”pitch-session för tv i allmänhet”.
6
 Den vinnare som senare korades var den som 

vid utfrågningen ansetts vara bäst på att kommunicera sitt förslag, vilket trots allt antyder 

utfrågningens utslagsgivande roll.  

 

Tävling och prisceremoni 

Tävlingar har vinnare och förlorare och dessa får sin position inom fältet förändrad i och med 

utslaget. Bourdieu menar att medierna inte har några bra och funktionella belönings- och 

meriteringssystem, som t ex universiteten, som har en ”inneboende rättvisa” (Bourdieu 

1998:76). Ett fält behöver belöningar och negativa sanktioner för att behålla kvaliteten och 

skydda sin ”stad” (a.a.108). Clifford Geertz’ studie om balinesisk tuppfäktning kan verka 

långsökt men visade hur tävlingar återskapar en social ordning. Communitas kan finnas i 

religiösa festivaler som involverar en hel by, men tuppfäktningen är ett särintresse för män 

som vill satsa och ta risker inom de sociala hierarkierna. Tuppfäktningen, där männen 

innerligt identifierar sig med sina tuppar, är en ”simulering av den sociala matrisen” (Geertz 

1973:436). Var man står kring arenan och hur mycket och på vilka tuppar man satsar beror på 

social ställning. Tuppfäktningen: 

 

”provides a metasocial commentary upon the whole matter of assorting human beings into fixed 

hierarchical ranks and then organizing the major part of collective existence around that 

assortment. Its, function if you want to call it that, is interpretive: it is a Balinese reading of a 

Balinese experience, a story they tell themselves about themselves”. (Geertz 1973:448) 

 

Även om Japan Prize är liminalt och relativt icke-hierarkiskt ser jag paralleller i att etablerade 

positioner bara delvis förflyttas och att tävlingen är ett kommenterande och berättande kring 

ett tema: utbildningsmedier. Viss likhet finns också i förhållandet mellan person och tävlings-

bidrag, där personen identifieras sig med ett visst bidrag. Det kan vara producenten eller 

upphovsmannen, men lika ofta representeras tävlingsbidragen vid Japan Prize av någon annan 

person i arbetslaget, kanske någon som är bra på engelska eller hade möjlighet att resa. 

Bolagen och medieorganisationerna som skickar in bidragen kan liknas vid de balinesiska 

familjerna, byarna och klanerna, men att gå in på hur de stora mediebolagen förhåller sig till 

                                                 
6
 E-post från Mia Ahlgren 2011-12-21. 
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varandra och till Japan Prize går utanför denna uppsats. Kort kan ändå sägas att här råder 

styrkeförhållanden utifrån prestige inom fältet. Brittiska BBC och japanska NHK åtnjuter t ex 

stor respekt. Men i tävlingen är det formellt varken producenter eller bolag som tävlar utan 

den enskilda medieproduktionen i form av t ex en film.  

 

En annan medietävling är skivbolagens internationella Grammy-gala som studerats av Anand 

& Watson (2004). De frågar sig vilka som agerar inom fältet och hur vissa aktörer “placerar 

sig själva i privilegierade positioner” (Anand & Watson 2004). De ser ritualer som ”sense-

making” och medietävlingar som ”skapar formationer av koalitioner och dominansmönster” 

(a.a.). Pristävlingarna utvecklar alltså fältet och organiserar hierarkierna inom det, men 

skillnaden är här att Grammy syftar till var Bourdieu kallar konsekrering av vissa personer, 

medan Japan Prize ytterst syftar till gemenskap och lärande kring temat utbildningsmedier.  

 

Prisutdelningen är kulmen på Japan Prize. Jag fick först veta att det inte fanns plats för mig, 

men fick dagen innan det nödvändiga invitationsbrevet som jag utanför tv-studion kunde byta 

mot pass och bricka med mitt stolsnummer. Vilka som fick och inte fick inbjudan är för mig 

oklart. Ceremonin äger rum i en stor tv-studio och sänds den följande söndagseftermiddagen 

kl 16, vilket antagligen är en dålig sändningstid tittarmässigt. Domarna satt vid runda bord, 

medan publiken satt längst bak i räta rader. NHK håller som andra public servicebolag nu-

mera en ganska oglamorös profil för att inte reta licensbetalarna med onödiga excesser. Man 

ser inga frasande långklänningar, men klädseln är korrekt och diskret. Dresscode i inbjudan  

var ”semi-formal or business”. Själv hade jag tidigare under dagen fått en kommentar om 

skorna, eftersom jag under veckan haft oskicket att gå runt i tv-huset i sandaler. Jag bytte till 

kostym och tillhörande skor strax före ceremonin. Men min slips skulle jag se till att få helt 

slät, påpekade en av värdinnorna vänligt. Att gå in under en klädkod och delvis uniformera 

sig är för övrigt ett av Turners tecken på liminalitet (Turner 2008:106). Ritualen handlar inte 

om att peka ut och celebrera personer utan snarare utbildningsmedierna i sig.  

 

Två unga Masters of ceremony tillika programledare från NHK ledde ceremonin på ett ledigt 

sätt, men ändå i en underhållningstradition. De var också länken till publiken och kommen-

terade vinnarbidragen ur en utomståendes perspektiv, ”det där var ju inte så dåligt”. NHK:s 

barnkör sjöng rent och disciplinerat, bland annat en känd sång från ett av NHK:s mångåriga 

musikprogram, vilket anknyter till andra medierade ritualer i det japanska samhället. Barnen 

var underhållare och delade t ex inte ut pris i förskolekategorin. I Found One! hade en sexårig 
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flicka agerat i över hundra program, men hon var inte inbjuden (det är i och för sig aldrig 

aktörerna som belönas). Prisutdelarna var ministrar och höga tjänstemän i stat eller 

stadsförvaltning. Tidigare år har kronprinsen medverkat, men han och hans gemål var i år 

upptagna med begravning i Saudiarabien.  

 

Naturkatastrofen den 11 mars med jordbävning, tsunami (upp till 40 meter hög) och 

kärnkraftshaveriet i Fukusima stod som en fond till Japan Prize 2011. Särskilt omnämndes 

dessa omstörtande händelser under prisceremonin. Flera tog upp den i sina tacktal och Grand  

prix-vinnaren Freedom riders från USA kommenterades av ceremonimästarna med att: ”några 

få människor kan förändra världen”, och att det är ”viktigt att inse det i Japan i år”. Vid 

mottagningen efteråt avslutar generalsekreterare Hiroko Sakaue med konstaterandet att de 

lyckades och klarade av att genomföra Japan Prize, trots omständigheterna. Stoltheten och 

även glädjen över att kunna hålla Japan Prize var tydlig. Tävlingen kan således ses som en 

organisationsritual, där det för NHK ligger en inneboende nödvändighet i att årligen arrangera 

tävlingen. Diskussioner fördes under året om att kanske genomföra tävlingen på distans.  

 

En lärande gemenskap 

När jag frågade deltagarna om behållningen med Japan Prize återkom flera till gemenskapen. 

Subramaniam nämner nya vänner (“professionella människor som verkligen bryr sig om tv 

med utbildningsmässiga mål och innehåll”). Muchungu nämner ”nätverket” han fått, medan 

Danjie vill ha finansiering till sin organisation Africa-Entrepreneurship för en radio- eller tv-

kanal med utbildningsinriktning, ”det skulle bli Afrikas första”. Hans förra film blev ju möjlig 

genom vinst i Japan Prize och han är tacksam:  

 

”Thanks to Japan Prize[…]I discovered that we in our society, we are still behind[…]in 

educating our people. That is why there are so many evil things, and bad things happening in 

our society.[…]Now – how can I contribute as a media person, as someone who has heard the 

good news?” 

 

För deltagarna finns det alltså subjektiva uppfattningar och regionala hänsyn (inom Asien, 

Latinamerika, Afrika t ex) till medverkan. Vinnarna i ungdomskategorin, Veronica Fiorito 

och Maite Echave från Argentina, nämner att Brasilien och Colombia tidigare vunnit och att 
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det nu var Argentinas tur.
7
  ”Vi har visat att vi i Latinamerika kan producera innehåll som är 

universellt”, sa Fiorito.  

 

Kodaira anser att utbytet av information och idéer är minst lika viktigt som själva tävlandet.
8
 

Jag håller med. Japan Prize är inte i första hand en turneringsritual utan en medieritual i 

Couldrys mening. Hans definition om handlingar som ramar in eller föreslår kopplingar till 

vidare medierelaterade värden är relevant för Japan Prize. Där råder en gemenskap kring just 

övergripande värderingar om utbildningsmedier, värderingar som deltagarna accepterar, går in 

under, anammar och celebrerar. 

 

Det Tiene såg som effekter av priserna var att de: ”gynnar ansträngningar hos sådana som 

visar sig ha den talang och genialitet som krävs för att skapa innovativa och effektivt 

instruktiva tv-program”. Stjerne menar i samma anda att vinsten är en uppmuntran och ett 

tecken på att man är på rätt väg. Tiene trodde också att priset kan hjälpa producenterna att 

inom de egna medieorganisationerna (som t ex nationella mediebolag) få både erkännande 

och finansiering. Utbildningsmedier har nämligen sällan någon hög status inom bolagen.  

 

Tiene kallar också Japan Prize för en: ”högnivå-workshop för ledande inom fältet”. 

Innovativa pedagogiska förhållningssätt och nya produktionstekniker delas. Han skriver att 

flera nya samarbeten länder emellan och olika besöksresor planerades under hans vistelse vid 

Japan Prize, och så skedde antagligen även 2011. Stjerne säger att hon knutit kontakter, sett 

trender och fått idéer. Hon har också fått feedback på egna idéer och visar efteråt katalogen 

(Japan Prize Secretariat 2011) för olika redaktioner på Sveriges Television. Det är inte bara 

utbildning för mediemottagare som förbättras genom Japan Prize, utan medieritualen i sig 

medför utbildning, fortbildning och personlig tillväxt även hos deltagarna själva.  

 

Deltagarna, oavsett roll under Japan Prize, håller efteråt kontakten, bland annat via Facebook. 

I denna postliminala fas används de kunskaper om utbildningsmedier som förvärvats i Tokyo. 

Här finns förstås en möjlighet att en stärkt världsvid gemenskap kring ett fält som 

utbildningsmedier leder till ökad likriktning och konformitet inom medieproduktionen. Vi har 

sett hur kulturskillnader undertrycks och universella drag lyfts vid Japan Prize. Att lära av 

                                                 
7
 Jag tror inte de menar att domarna tänker så. Det enda jag själv tyckte var lite märkligt var att vinnaren i 

kategorin Continuing Education kom från samma land som juryledaren. 
8
 E-post från Sachiko I Kodaira 2011-12-12. 
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andra är också ett sätt att lära sig hur man ska bete sig i en viss social praktik. Det är vad Säljö 

menar att allt lärande ytterst handlar om, men det är också vad Bourdieu menar när han talar 

om symboliskt förtryck.  

 

7. Slutsatser 

Från att ha varit strikt fokuserat på medier för klassrumsbruk har Japan Prize utvecklats och 

anpassats till nya teknologier och nya uppfattningar om lärande. Utbildningsmedier 

(educational media) är ett svårfångat koncept, men NHK värnar idén att det går att definiera 

utbildningsmedier utifrån ett visst innehåll och anser sig ha ett ansvar att år efter år genomföra 

Japan Prize, som en medietävling som bedömer pedagogiska aspekter i medieproduktion.  

 

Själva vinsten och tävlandet är inte det viktigaste med Japan Prize utan detta är mer av ett spel 

och den prestige vinsten medför är sekundär. Det är inte som vid andra tävlingar personer som 

står mot varandra utan medieproduktioner. Det är verket som står i centrum och celebreras, 

inte producenten och därför blir den konsekrerande effekten av personen begränsad. 

Tävlingen görs visserligen ”from within the media”, men inte ”with the media in mind”. 

Snarare görs den bakom media. Det viktiga är att utveckla och förbättra fältet, att diskutera 

och konsolidera, att bryta och pröva åsikter och inte minst medieinnehåll. I själva verket 

består utbildningsmedier av flera överlappande fält. Deltagarna kommer med olika 

professionella identiteter (barn-tv-producent, dokumentärfilmare, spelmakare osv) och går vid 

Japan Prize in under konstruktionen utbildningsmedier. Det som förenar dem är istället vissa 

medierelaterade värden; som ett seriöst och människoförbättrande förhållningssätt till 

medieproduktion. Tron är att medieinnehåll kan förbättra människan och inspirera henne till 

goda handlingar, men det är en uppfordrande snarare än uppfostrande hållning.  

 

Synen på lärande bygger på universella principer om personlig tillväxt och har utgått från 

barns utveckling, men appliceras här även på vuxna. Målet är individens växande som 

ansvarsfull människa och medborgare. Här har Japan Prize förändrats från ett tidigare mer 

tekniskt bedömande av medier till ett idag mer dynamiskt. Synen på medier har vidgats så att 

mottagaren idag ses som mer aktiv och styrande. Däremot har Japan Prize behållit en 

konservativ uppbyggnad av tävlingen med experter som domare. Deltagarna skolas ofta in i 

en kedja av roller, från deltagare, tävlande, kanske vinnare, domare och moderator. Många 

återkommer i nya roller och varje år tillkommer nya personer som dras in i en atmosfär och 

ett diskussionsklimat kring mediers potential och utbildande förmåga. Framförallt knyts 
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människor inom medieproduktionens olika professioner närmare varandra genom de nätverk 

och vänskapsrelationer som upprättas vid Japan Prize, men även forskare, studenter och 

medieaktivister inkluderas i gemenskapen. Den euforiska delen av ritualen uppstår genom att 

likasinnade människor möts i fester och socialiserande. Liminalitet är relevant för att beskriva 

detta avskilda rum där människor från vitt skilda områden och delar av världen går in i en 

social (o)ordning där de ordinarie positionerna ställs åt sidan och där ödmjukheten är viktig.  

 

Japan Prize är en medieritual i Couldrys mening. Formaliserade handlingar i form av tävling 

och diskussioner tjänar till att dra gränser kring en viss typ av medieproduktion och begreppet 

utbildningsmedier. Handlingarna ramar in medierelaterade kategorier, kopplade till medie-

relaterade värden. Men denna lärande gemenskap kan ur ett annat perspektiv ses som ett 

symboliskt förtryck som konformerar fältet och styr in medieproduktionen enligt vissa 

värderingar.  

 

Att i medieantropologin hitta paralleller i andra övergripande professionella värdegemenskap-

er är en framtida forskningsfråga, liksom att utröna om ett mediesänt Japan Prize skulle alstra 

samma värdegemenskap i vidare kretsar.  
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