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Abstract 
This study intends to examine the impact of a well known debate page in one of Sweden’s 

biggest newspapers, Dagens Nyheter. We have done this by analysing Ekot, Aktuellt, 

Göteborgs Posten and Västerbottens-Kuriren to see to what extent they “take” news from the 

debate page.  

The method used was content analysis and to describe some of our thoughts about how we 

placed the hits in different categories we chose eight of our hits to exemplify.  

The material from the newspapers, radio and television was examined to discover the 

potential impact from the debate page.  

To carry out this study we have mainly used theories about how media get influenced by each 

other’s news and how they do follow-ups and refer to the original media. Other theories of 

importance for our study are for example those about what kinds of events that become news 

and how media influences people’s thoughts about what’s important.  

One of the most important conclusions we were able to draw after carrying out our study was 

that the debate page in Dagens Nyheter has quite a small impact on what our chosen media 

reported on. The biggest impact was found in the newspapers, whereas radio and television 

very seldom referred to the debate page.  

To sum up, one can absolutely say that the debate page in Dagens Nyheter is powerful and do 

have impact on other media, but an article published on the page is not automatically 

discussed and debated in other media during the day.     
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1. Inledning 
Dagens Nyheters debattsida anses vara en av Sveriges mest inflytelserika och 

opinionsbildande forum. Varje dag läser runt 881 000 personer Dagens Nyheter (DN) och att 

bli publicerad på tidningens debattsida ses ofta som en garanti för nå ut och därmed också få 

en chans att påverka den allmänna dagordningen. 

En av många som framhåller tidningens debattsida som mäktig är Jesper Strömbäck, professor 

i journalistik: 

 

(…) Debattsidan i DN är ett sådant exempel. Många nyhetsinslag och artiklar görs utifrån vad 

som skrivits samma morgon på debattsidan. (Strömbäck 2000, s 155 ) 

 

Sedan vi började läsa journalistik och medieproduktion på Högskolan i Kalmar har vi gång på 

gång fått höra att debattsidan i DN är en mäktig och dagordningssättande plattform samt att 

Mats Bergstrand, redaktör för debattsidan, är en av Sveriges mäktigaste män. Även utanför 

vår kurslitteratur kan man läsa liknande saker: 

 

(…) Det finns inget sådant fora för demokratin som europeisk debattordning. Det är sannerligen 

inte som i Sverige där Dagens Nyheter har en debattsida som är den viktigaste i hela landet och 

där olika ståndpunkter kan brytas och skilda intressen mötas. Europa präglas istället av en 

massmedial mångfald. (Gidlund, Statens offentliga utredningar SOU 1998, s 145) 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Anna Wahlgren gjorde en D-uppsats på ämnet år 1998 och resultaten visade att majoriteten av 

artiklarna som publicerats på DN Debatt inte fick något genomslag i andra medier. Det fanns 

en genomslagskraft men den var relativt liten, speciellt i etermedier. Men hur ser det ut nu, 

snart tio år senare? 

Syftet med uppsatsen är att se i hur stor utsträckning våra utvalda medier använder sig av DN 

Debatt och hur de värderar nyheterna som de hämtar därifrån. Utifrån våra resultat hoppas vi 

kunna dra vissa generella slutsatser och även kunna diskutera vad resultatet betyder i ett större 

sammanhang. 

Vi har utgått från följande frågeställningar: 

 Vilken genomslagskraft har DN Debatt i andra medier? 

 Hur ofta och på vilket sätt hänvisar de undersökta medierna till DN Debatt? 
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 Hur värderas en nyhet tagen från DN Debatt? 

1.3 Avgränsningar 

För att begränsa oss har vi valt att titta på Aktuellts sändning 18.00 och Ekots sändning 17.45 

under en tidsperiod av sex veckor, parvis spridda över året. Vi har också titta på Göteborgs 

Posten och Västerbottens-Kuriren under samma tidsperiod; den 3-16 mars, 2 – 15 juli och 5- 

18 november. 

I sändningarna har vi valt bort sporten och vädret. När vi har undersökt tidningarna har vi valt 

att inte titta på utrikessidorna, sportsidorna och eventuella bilagor. Vi har dessutom inte tagit 

någon hänsyn till om artiklarna har producerats av den egna redaktionen eller tagits från TT 

(Tidningarnas Telegrambyrå). 

Vad det gäller val av metod har vi valt att använda oss av en kvantitativ innehållsanalys och 

valt bort olika former av kvalitativa metoder för att exempelvis tolka några av de träffar vi 

fått. Anledningen till detta är att vi endast velat göra en avgränsad studie där vi bara fokuserar 

på den eventuella genomslagskraften hos DN Debatt.  

Vi vill också tydliggöra att vår undersökning handlar om DN Debatts mediegenomslag och att 

undersökningens resultat således inte säger någonting om hur människor påverkas av direkta 

och indirekta nyheter därifrån. 

 
2. Bakgrund 
Enligt 1994 års pressutredning har media en viktig roll för att främja demokratin i samhället. 

Utredningen pekar på tre specifika uppgifter som den anser att media bör ägna sig åt; 

nämligen information, granskning och att vara ett forum för debatt.  

Men man kan samtidigt inte se detta som något krav på medierna, utan det utgör endast ett 

sätt att karaktärisera mediers roll i det demokratiska samhället. (Hadenius & Weibull 2003)  

 
2.1 Dagens Nyheter 

Tidningen grundades 1864 och är Sveriges största morgontidning. DN betecknar sig som 

oberoende liberal, säger sig själva vara landets enda rikstäckande morgontidning och ingår i 

Bonnierkoncernen. DN Debatt var under 1960-talet främst ett forum för kulturrelaterade 

debatter, men detta väckte interna protester då många inte ansåg den vara tillräckligt allmän 

och att alltför många vänsterdebattörer fick komma till tals.1974 startade konkurrenten 

Svenska Dagbladet motsvarigheten Brännpunkt som genast fick stort genomslag. Inte förrän 

tio år senare hade DN Debatt lyckats uppnå samma status.   
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Mellan år 1980 och 2000 utvecklades DN Debatt till Sveriges mest offentliga torg. Snart blev 

det uppenbart för många att DN Debatt var en av de bästa platserna för att starta en offentlig 

debatt eller en nyhetsspiral. (Hadenius, 2002)  

Under år 2006 hade tidningen en upplaga på 345 000 exemplar per utgivningsdag. Under 

samma period lästes tidningen av 881 000 personer varje dag.  

Idag har DN cirka 580 anställda och omsätter ungefär 1,7 miljarder varje år varav 65 procent 

kommer från annonser. Chefredaktör och ansvarig utgivare är Torbjörn Larsson. (www.dn.se, 

071204)  

 
2.2 Göteborgs Posten 

Göteborgs Posten (GP) kommer ut sju dagar i veckan och är Sveriges näst största 

morgontidning med 576 000 läsare varje dag. Upplagan per utgivningsdag var 245 700 

exemplar år 2006 (www.ts.se, 071123) och runt 40 procent av materialet i tidningen är 

annonser. 

Ungefär 500 personer jobbar för GP som omsätter cirka 1.3 miljarder kronor. Tidningens 

politiska tendens är liberal och den ingår tillsammans med över 25 andra dagstidningar och 

tryckerier i koncernen Stampen-gruppen. (www.stampen.com, 071214) 

Jonathan Falck är chefredaktör för allmänna redaktionen och ansvarig utgivare. (www.gp.se, 

071204) 

 

2.3 Västerbottens- Kuriren 

Västerbottens- Kuriren (VK) är en frisinnad, liberal dagstidning som startade år 1900 med 

utgivningsort i Umeå. Tidningen ingår i dag i koncernen Västerbottens-Kuriren AB som är 

det ledande mediebolaget i Norrland med två dagstidningar. Förutom sina egna tidningar 

trycker koncernen även Dagens Nyheter och Expressen. 

Upplagan är på 39 000 exemplar per dag och tidningen kommer ut sex dagar i veckan, 

måndag-lördag. Av allt materialet i tidningen utgörs 32 procent av annonser.  

Företaget har cirka 200 anställda, varav 60 är redaktionella medarbetare. 

Torbjörn Bergmark är chefredaktör och ansvarig utgivare. (Torbjörn Bergmark, personlig 

kommunikation, 071206) 

 

2.4 Aktuellt 

Aktuellt är ett nyhetsprogram i Sveriges Television, kanal 2. Programmet började sändas den 

2 september 1958 i kanal 1 och var det första nyhetsprogrammet i svensk TV.  



 7

I samband med starten av kanal 2 lades Aktuellt ner och började inte sända igen förrän efter 

en omorganisation tre år senare, 1972. 

År 2000 slogs SVT:s alla nyhetsredaktioner ihop till en, men alla nyhetsprogram behöll sina 

namn, studior, programledare. 

Den 19 november 2007 ersattes Aktuellts 18-sändning av Rapport. Tanken är bland annat att 

Aktuellt ska bli ännu tydligare i sitt uppdrag att fördjupa sig i vissa utvalda nyheter i sin 

numera enda sändning klockan 21.00. 

De senaste fem åren har Aktuellt tappat närmare 300 000 tittare, höstens toppnoteringar ligger 

på en miljon. I november 2007 hade Aktuellt runt 606 000 tittare varje vardagkväll 

Sveriges Television har 3000 anställda och redaktionschef och ansvarig utgivare är Eva 

Landahl. (www.sv.wikipedia.org och www.mms.se, 071210) 

 
2.5 Ekot 

Dagens Eko utgör Sveriges Radios nyhetsredaktion, de började sända den 1 oktober 1937. 

Dagens Eko producerar nyhetssändningar som sänds i P1 och P4 varje hel timme, i januari 

2007 ersattes Ekot dagtid i P3 med P3 Nyheter.  

”Kvart i fem-Ekot” klockan 16.45 är dagens huvudsändning och har runt två miljoner 

lyssnare. Totalt lyssnar närmare fyra miljoner människor på Sveriges Radios 

nyhetssändningar varje dag. 

I P4:s 25 lokala kanaler sänds även lokala nyhetssändningar som komplement till Ekots 

sändningar.  

Sveriges Radio har 1900 anställda och utöver detta tillkommer frilansare och andra 

medverkande. (www.sv.wikipedia.org och www.sr.se 071210) 

 

2.6 Public Service  

Sveriges Television, Sveriges radio och Utbildningsradion finansieras av tv-avgiften, en 

avgift som de svenska hushållen betalar. Tv-avgiften är för närvarande 1996 kronor per år 

(2007). Under år 2007 har SVT tilldelats 53,5 procent av avgiften, SR fick 34,8 procent och 

UR fick 4,6 procent. Resterande del av tv-avgiften går till Sveriges Radio förvaltnings AB, 

Radiotjänst och Granskningsnämnden. (Per Leander, personlig kommunikation, 071212) 

Riksdagen beslutar om hur Tv-avgiften ska fördelas och i public service-uppdraget ingår 

bland annat att bedriva en oberoende och saklig programverksamhet. Utbudet ska hålla hög 

kvalitet, samt ha bredd och djup. Programmen i radio och TV ska enligt avtal med staten 
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spegla den mångfald som råder i Sverige och det ska finnas något för alla. 

(www.radiotjanst.se, 071214) 

 

2.7 Tidigare forskning 

Centralt i vår forskning ligger tanken om hur medier använder sig av samma urvalsprinciper 

och även plockar nyheter från varandra. Vi har inte kunnat hitta så mycket relevant forskning 

på teorin som kallas intermedial dagordning eller på begreppet förgrenat inflytande (dendritic 

influence) som myntats av sociologen Warren Breed. (McCombs 2006) 

Vi har av praktiska skäl heller inte kunnat ta del av de internationella observationer som 

gjorts. Därför har vi använt oss av forskning som ligger i gränsområdet till vår egen och som 

bland annat berör frågan om debatten i samhället. 

 
2.7.1 Anker Brink Lund 

Anker Brink Lund, professor i media på Copenhagen Business School, har med undantag för 

branschtidningar och magasin studerat en veckas (november 1999) nyhetsflöde i alla 

nationella, regionala och lokala danska medier. Studien fick titeln ”The Genealogy of News – 

Researching Journalistic Food-Chains” och publicerades år 2001 i den vetenskapliga skriften 

Nordicom Review. Den centrala forskningsfrågan var ”vem lever på vem i den journalistiska 

näringskedjan”, man undersökte alltså hur olika medier lånar eller tar nyheter ifrån varandra. 

Det resultat som Anker Brink Lund kunde dra utifrån undersökningen var bland annat att 

nyhetsleverantörer arbetar i symbios och när det uppstår en svag länk kan det påverka 

nyhetsflödet längre bort i ledet. Nyhetsbyråer och tidningar innehar en nyckelposition i de här 

leden av nyhetsskapande men trots det klassar nyhetskonsumenterna tv-nyheter högre.  

Anker Brink Lund kunde även se hur danska public service kanaler (radio och television) 

försågs med upphovsnyheter av de kommersiella tidningarna men att Kulturdepartementet – 

precis som majoriteten av danskarna – anser att public service är den viktigaste källan för 

upphovsnyheter.  

”Commercially run newspapers provide the lions share of original news, i.e. public service for 

private money.”  (Brink Lund, Nordicom Review 2001, s. 41)  

 

Vidare menar Anker Brink Lund att det är viktigt att seriös journalistik får det erkännande 

som den förtjänar. I samband med en allt tydligare mediekonvergens kommer kanske inte de 

traditionella journalisterna vara de som främst tillhandahåller nyheter då allt fler vanliga 

människor kan agera journalister.  
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2.7.2 DN Debatt och Brännpunkt  

Anna Wahlgren har skrivit D-uppsatsen som publicerats vid Uppsala Universitet. Uppsatsen 

är en del i PISA-projektet, ett projekt med syfte att öka kunskapen om det moderna 

styrelseskicket.  

Uppsatsens syfte är att undersöka vilken betydelse de respektive debattsidorna har för 

samhällsdebatten. Det gör hon bland annat genom att undersöka vilken genomslagskraft de 

har och hur de följs upp i andra medier.  

En av slutsatserna hon drar är att genomslagskraften hos artiklarna på DN Debatt och 

Brännpunkt varierar stort. I slutsatsen skriver hon att det är förvånande att två så stora 

morgontidningar har så olika stor genomslagskraft. Hon konstaterar att DN Debatt har större 

genomslagskraft än Brännpunkt, men samtidigt att DN inte är någon automatisk 

opinionsbildare. Hon kan också slå fast att majoriteten av artiklarna som publicerats på DN 

Debatt inte får något genomslag i andra medier. Vad det gäller hur en debattartikel från DN 

Debatt följs upp kan Anna Wahlgren konstatera att de främst förekommer i ledare.  

Orsaken till att vi valt att använda oss av Anna Wahlgrens uppsats i vårt eget forskningsarbete 

är att den till stor del tar upp samma saker som vi. Den skrevs för snart tio år sedan och det är 

av den anledningen intressant att se om situationen fortfarande är den samma.  

Då hennes uppsats är en D-uppsats är den av naturliga skäl mer omfattande i sin frågeställning 

och empiri än vår. Vi kommer inte att undersöka lika många aspekter som hon gjort och har 

heller inte inkluderat Svenska Dagbladets Brännpunkt i vår studie.  

Vi har i likhet med henne undersökt genomslagskraften både i andra tidningar och i 

etermedier.  

 

3. Teori 
Nedanstående teorier har valts för att ge en grundläggande förklaring till vissa journalistiska 

tanke- och arbetssätt som används inom medievärlden. Vissa av teorierna kan även ge en 

förklaring och förståelse för de resultat som vi får av vår kvantitativa analys. Ett exempel på 

det är teorin om nyhetsvärdering. 

Teorierna ska även hjälpa oss att placera vår undersökning i ett större sammanhang vad gäller 

det offentliga rummet och demokratin. När medier gör samma eller liknande urval och även 

plockar nyheter från varandra minskar mångfalden. Detta i samband med att 

informationsflödet växer sig allt större gör att grunden för ifrågasättande och debatt blir allt 

mindre. 
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Samtidigt har antalet fragmenterade kanaler ökat vilket skulle kunna leda till ökad mångfald. 

Men man kan också se en risk för ökade kunskapsklyftor, där människor delas upp utifrån 

deras olika intressen och där de sedan inte kan debattera på grund av olika kunskapsnivåer. 

 

3.1 Dagordningsteorin 

Dagordningsteorin formulerades först av medieforskarna Maxwell McCombs och Donald 

Shaw i tidskriften Public Opinion Quarterly 1972: 

 

 “In choosing and displaying news, editors, newsroom staff, and broadcasters play an 

important part in shaping political reality. Readers learn not only about a given issue, but 

also how much importance to attach to that issue from the amount of information in a 

news story and its position. In reflecting what candidates are saying during a campaign, 

the mass media may well determine the important issues—that is, the media may set the 

"agenda" of the campaign. “  

(McCombs och Shaw, Public Opinion Quarterly, 1972, s 176) 

 

Dessa slutsatser kunde dras efter den så kallade Chapel Hill- studien som undersökte hur 

media påverkade osäkra väljare under presidentkampanjen i North Carolina 1968.  

I dagordningsforskningen är det centrala inte vilken åsikt människor har utan snarare vilka 

frågor som människor väljer att ha åsikter om. (McQuail 2005) 

Teorin om dagordningen innehåller flera olika aspekter, man skiljer vanligtvis på begreppen 

agenda-setting och agenda-buildning. Agenda-setting-funktionen handlar om mediernas 

påverkan på allmänhetens politiska dagordning. Medan agenda-building funktionen handlar 

om hur mediernas och allmänhetens dagordning tillsammans medverkar till att skapa den 

politiska elitens dagordning. (Nord, 1997) Men den aspekt som främst rör vår studie är den 

intermediala dagordningen som handlar om mediers påverkan på andra medier.  

 

3.2 Intermedial dagordning  

När det gäller mediernas dagordningssättande är vissa medier viktigare än andra eftersom 

deras val av nyheter har en dagordningssättande funktion gentemot andra medier. McCombs 

och Shaw kallar detta för intermedial dagordning.  

Generellt sätt är det riksmedierna som har en dagordningssättande funktion gentemot de 

lokala medierna. Men även bland riksmedierna finns en viss hierarki, eftersom vissa oftare än 

andra gräver fram nyheter, som andra medier följer upp eller refererar till. (Strömbäck, 2000) 
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En följd av intermedial dagordning eller intertextualitet är att samma historia och berättarform 

återfinns i många olika medier. (McQuail, 2005) 

Anker Brink Lund har i sin studie ”The Genealogy of News – Researching Journalistik Food 

Chains” sett hur nyhetsleverantörer arbetar i symbios. Han förklarar hur målet för större delen 

av medierna är att producera en så omfattande och heltäckande sändning/tidning som möjligt 

eftersom man vet att nyhetsflödet idag är väldigt stort och att de flesta inte hinner med att läsa 

mer än en tidning eller se en sändning. Problemet med att få fram ett så omfattande material 

är att det krävs resurser, finansiella och tidsmässiga, som många redaktioner inte har. Därför 

tar/lånar man nyheter från varandra, ibland med och ibland utan att ge kredit. (Brink Lund, 

2001) 

 

3.3 Medielogiken 

Den ursprungliga termen om medielogiken formulerades av David Altheide och Robert Snow, 

professorer i sociologi vid Arizona State University. Genom att göra det ville de ge en 

förståelse för vilken roll media spelar i människors liv. De har utvecklat sitt synsätt på 

medielogiken och vad det innebär genom att notera olika förändringar inom sitt egna 

forskningsfält samt i samtal med olika kollegor. (Altheide & Snow, 1979) 

 
” (…) media logic consists of a form of communication, the process through which media 

present and transmit information. Elements of this form include the various media and the 

formats used by these media. Format consist, in part, of how material is organized, the style in 

which it is presented, the focus or emphasis on particular characteristics of behaviour, and the 

grammar of media communication. Format becomes a framework or a perspective that is used 

to present as well as interpret phenomena.” (Strömbäck 2000, s 157) 

 
Detta betyder alltså att medielogiken fungerar som en ram som används för att presentera och 

tolka olika händelser och fenomen. I processen att skapa en nyhet utifrån en händelse kan man 

använda vissa normativa kriterier som vägledning. Strömbäck ger exempel på sådana 

kriterier: förenkling, polarisering, tillspetsning, intensifiering, konkretisering, personifiering 

och stereotypisering. Han menar också att händelser som passar in i mediernas format, dess 

organisation, interna arbetsvillkor, normer och behov av uppmärksamhet har i större 

utsträckning chans att bli nyheter än andra händelser. (Strömbäck, 2000) 
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3.4 Värdering av nyheter 

Håkan Hvitfeldt, professor i journalistik, är en av många som har forskat på nyhetsvärdering 

och kommit fram till att några av kriterierna för att en nyhet ska hamna på förstasidan (och 

därmed ha en hög nyhetsvärdering) är att den ska vara enkel, viktig eller relevant och negativ. 

Dessutom får den gärna handla om elitpersoner eller ha sådana som källor. (Hadenius & 

Weibull, 2003) 

När man forskar om till exempel en tidnings nyhetsvärdering utgår man som regel från en av 

tre olika infallsvinklar. Den första är hur mediet disponerar sitt innehåll, till exempel 

förhållandet mellan nyheter från olika geografiska områden eller olika ämnen. Men det kan 

också vara en fråga om vilka olika bevakningsområden som finns och hur dessa 

uppmärksammas. Slutligen kan det gälla vad man väljer att belysa i en bestämd händelse. 

Beroende på vilken infallsvinkel som väljs belyses endast den delen och man får ett begränsat 

forskningsresultat. Kommunikationsforskaren Henk Prakke har försökt att skapa en mer 

generell bild av nyhetsvärderingen där de olika infallsvinklarna inte är lika grundläggande. 

Han har gjort detta genom en modell: 

 
Källa: Prakke, Henk. Kommunikation und Gesellschaft (1969) i Hadenuis & Weibull (2003) 
 

Modellen visar hur nyhetsvärdet minskar i takt med att en händelses ”avstånd” ökar, både vad 

gäller tidsavstånd och geografiskt avstånd. Prakke talar också om ett ”kulturellt avstånd” som 

Tidsmässigt 
avstånd 

Rumsligt avstånd 

Perfekt 

Presens 

Imperfekt 

Centrum Omgivning Periferin

Kulturellt avstånd 

Engagemang 

Intresse 

Kännedom 
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innebär att människors intresse och engagemang påverkar nyhetsvärderingen. (Hadenius & 

Weibull, 2003) 

I vår undersökning har vi tittat på placeringen av inslagen och artiklarna för att se hur man 

bedömer nyhetsvärdet i dessa. 

 

”I radio- och TV-nyheter kan vi se nyheternas ordningsföljd som ett uttryck för prioritering, och 

i många fall blir de två till fyra viktigaste händelserna snabbt omnämnda i sändningens början. 

Storleken på artikeln/inslaget är också ett uttryck för prioritering. (Østbye, 2003, s 223) 

                                          

Den generella principen som gäller för placering är ”först och störst eller längst är bäst”. Men 

Erik Fichtelius skriver: En redaktion eller en reporter som tagit fram en egen nyhet prioriterar 

ofta denna nyhet framför andra. (Fichtelius, 1997) Man skulle kunna se det här som ett 

undantag från medielogiken och kan innebära att nyheter som plockas från DN Debatt får 

lägre prioritet. Detta är något man bör ha i åtanke när man läser diagrammen ”Placering” där 

vi valt att inte ta hänsyn till den aspekten. 

 

3.5.1 Begrepp 

 

3.5.2 Selektiv uppmärksamhet  

Begreppet handlar om att människor måste ha en förförståelse innan de till fullo kan ta till sig 

information, i annat fall riskerar informationen att bara bli lösa fragment (Höijer & Novak, 

1990) Dessutom tenderar människor att uppmärksamma den information som stämmer 

överens med deras egna attityder, övertygelser och intressen. (Strömbäck, 2000) 

 

3.5.3 Key – event  

Är den sortens händelser som inte bara blir stora på grund av medielogiska aspekter utan på 

grund av ett ovanligt stort allmänintresse, ofta grundat i en djupare kris eller oro. (McQuail, 

2005) ett bra exempel på det här är klimat- och miljöfrågan som länge varit en högprioriterad 

nyhet.   

 

3.5.4 Debatt 

Definitionen av ordet debatt är ”meningsutbyte, överläggning”. (Svenska akademins ordlista, 

2005) Utifrån dessa synonymer tolkar vi en debatt som en diskussion där minst två personer 

med olika åsikter kommer till tals.  
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3.5.5 Träff 

Med ordet ”träff” menar vi varje artikel eller inslag som, inom den tidsram som tidigare 

bestämts, på något sätt har använt sig av DN Debatt eller haft samma ämne som debattsidan.  

 

4. Undersökningens genomförande 
Vi valde att granska Aktuellt, Ekot, GP och VK för att se vad DN Debatt har för 

genomslagskraft i dessa medier. Till en början hade vi endast tänkt inkludera Aktuellt och 

Ekot men efter två testveckor utan några träffar bestämde vi oss för att utöka materialet. Vi 

ökade även antalet veckor från fyra till sex. Tidningarna har valts ut dels på grund av deras 

upplaga, men även geografiska spridning. En tidning med stor upplaga når ut till fler läsare 

och därmed blir genomslagskraften större. 

Aktuellt och Ekot valdes med tanke på deras stora genomslagskraft och spridning. Vi har 

analyserat Aktuellts sändning klockan 18.00 och Ekots sändning klockan 17.45. Tanken var 

att redaktionerna skulle ha möjlighet att göra inslag med egna vinklar. De valda sändningarna 

har en liknande placering både vad det gäller tid på dygnet och längd. Aktuellts sändningstid 

är 15 minuter och Ekots är 17 minuter, förutom på sommaren då det bara är 15 minuter.  

För att få ett så representativt urval som möjligt utgick vi ifrån de kommande två veckorna i 

november och spred därefter ut resten av tvåveckorsperioderna jämt över året. 

Efter de två testveckorna, som inte gav någon träff alls, bestämde vi oss också för att utöka 

tiden för när en nyhet skulle räknas som en träff. Alltså tiden mellan det att en artikel på DN 

Debatt kommit ut tills att den togs upp i något av de utvalda medierna. Eftersom tidningar har 

längre produktionsprocess än vad etermedier har bestämde vi att det var en träff om 

tidningarna tog upp en nyhet senast två dygn efter att DN Debatt hade haft samma nyhet. För 

etermedier sträckte sig granskningstiden till två 18-sändningar efter det att nyheten varit på 

DN Debatt vilket blir ungefär ett och ett halvt dygn.  

 

Vi började med att leta efter litteratur samt med att beställa material från Statens Ljud och 

Bildarkiv, GP och VK. De äldre artiklarna från DN Debatt hämtade vi från Presstext.  

Därefter gjorde vi ett kodschema och sedan inledde vi den empiriska undersökningen. 

För att få en hållbar undersökning gick båda igenom alla tidningar och alla sändningar. Efteråt 

stämde vi av kodscheman mot varandra. Vid eventuella skillnader diskuterade vi oss fram till 

en lösning. Vid ett fåtal tillfällen har vi behövt ringa och konsultera författaren till 



 15

debattartikeln för att få klarhet i om en nyhet haft sitt ursprung på DN Debatt eller om den 

redan fanns i omlopp.  

Parallellt med den empiriska undersökningen läste vi in oss på litteratur och tidigare 

forskning. Kodscheman sammanställdes sedan i diagram och till sist analyserade vi ett urval 

av träffarna i tidningar, radio och TV. Utifrån vår frågeställning valde vi att bara analysera 

vissa träffar och bortse från debattartiklarna i DN eftersom det är mer relevant att fokusera på 

hur redaktionerna prioriterar. 

 

4.1 Metod 

Vi har använt oss av en kvantitativ innehållsanalys eftersom vi arbetat med ett relativt stort 

material och vill kunna dra generella slutsatser av detta.  

Metoden bygger på snäva paradigm och vi har utgått från ett kodschema där vi ställt upp 

frågor utifrån:  

1. Nyheter som tas direkt från DN debatt 

2. Nyheter som har sitt ursprung i DN debatt 

 

4.1.1 Kvantitativ innehållsanalys 

Vid undersökning av ett större material använder man sig med fördel av en kvantitativ 

innehållsanalys. Metoden är en datainsamlingsteknik, utvecklad av samhällsvetenskapliga 

medieforskare, men även använd av humanistiska medieforskare. (Östbye, 2003) 

I metoden arbetar man med variabler, enheter och värden som fungerar som standardiserade 

frågor att ställa till innehållet. Utifrån resultaten ska man sedan kunna dra generella slutsatser.  

 

Några ord som brukar användas för att beskriva metoden är systematisk, objektiv och 

kvantitativ. Den systematiska aspekten av undersökningen utgörs av att forskaren ställer upp 

regler för hur undersökningen ska formuleras och hur materialet ska behandlas. Objektiv 

syftar till att undersökningen ska vara oberoende och att vilken forskare som helst ska kunna 

genomföra den och få samma eller likvärdiga resultat. Kvantitativ slutligen innebär att 

materialet beskrivs med siffror. Men det innebär inte att alla kvalitativa egenskaper måste 

utelämnas utan variabler och kategorier som fångar upp kvalitativa egenskaper kan användas. 

(Nilsson, 2000 och Östbye, 2003)  
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4.2 Material  

För att kunna hantera det empiriska materialet har vi använt oss av ett kodschema som hjälpt 

oss att avgränsa och fokusera våra frågor. De variabler vi valt att använda oss av återfinns 

nedan. Den kvantitativa analysen kombineras med en förklaring och genomgång av vissa 

representativa och utmärkande träffar, se kapitel 5.3. 

 

4.2.1 Kodschema 

 

Utfall 

1. Hänvisning 

2. Egen vinkel 

3. Bortfall 

4. Redan på agendan 

 

Hänvisning innebär att DN Debatt uttryckligen nämns i inslaget eller artikeln. Det finns ett 

undantag i den här variabeln, se rubrik Aktuellt 070312 i kap 5.3. Egen vinkel innebär att 

debattartikeln är utgångspunkt för inslaget, men att DN Debatt inte nämns. Under Bortfall 

räknar vi de tidningar och sändningar som inte innehåller några träffar. ”Redan på agendan” 

innebär ämnen som redan cirkulerar i media.  

 

 

Format - tidningar 

1. Notis 

2. Debattartikel 

3. Ledare 

4. Artikel 

5. Puff 

6. Krönika 

 

Format – etermedier 

1. Telegram 

2. Inslag 

3. Illat/Reporterprata 
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En notis är en kortare nyhetstext. Debattartikel är en text som skickats in till tidningen med ett 

ämne som författaren vill belysa, den är betydligt längre än en notis. Ledare skrivs oftast av 

någon anställd på tidningen i syfte att skapa opinion. Artikel är en vanlig text med ingress och 

rubrik  

Puff är en kortare text på förstasidan, oftast bara en till två meningar. En krönika skrivs 

antingen av en anställd medarbetare eller någon utomstående och brukar vara mer personliga.  

Ett telegram är en uppläst nyhet av studioreportern. Inslag görs av en reporter och måste 

innehålla intervju. Ett så kallat illat (illustrerat) telegram innehåller bara bilder och reporterns 

röst. En reporterprata består bara av reporterns röst.   

 

Placering –tidningar 

1. Första Sidan  

2. Ledare 

3. Debatt 

4. Inrikes 

5. Puff 

Placering – etermedier 

1. Löp 

2. Första nyhet 

3. Andra nyhet 

4. Tredje nyhet 

5. Fjärde nyhet 

6. Femte nyhet 

7. Övriga inslag 

 

Frågan om placering är viktig då den säger något om nyhetsvärderingen. Ju tidigare en nyhet 

kommer i en sändning desto viktigare är den. För tidningar gäller som princip att ju större 

utrymme en artikel ges desto större nyhetsvärde har den. Men även placeringen i tidningen 

och placeringen på sidan spelar en stor roll.   

När en nyhet tas upp i löpet eller ligger som en puff på förstasidan är det också en hänvisning 

om att redaktionerna prioriterar denna.  

 

Utrymme - tidningar 

1. 0 – 10 cm 
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2. 11 – 20 cm 

3. 21 – 30 cm 

4. 31 – 40 cm 

5. 41 – 50 cm 

6. 51 – 60 cm 

7. 61 – 70 cm 

8. 71 – 80 cm 

9. 81 – 90 cm 

Utrymme – etermedier 

1. 0 – 29 s. 

2. 30 – 59 s. 

3. 1.00 – 1.29 min 

4. 1.30 – 1.59 min 

5. 2.00 – 2.29 min 

6. 2.30 – 2.59 min 

7. Längre än 3 minuter 

 

Som tidigare nämnts så säger utrymmet en del om nyhetsvärdet, ju större utrymme desto 

högre nyhetsvärde. Vad man däremot bör ha i åtanke är att det ibland kan vara svårt att få tag 

på till exempel fakta eller intervjupersoner i samband med vissa nyheter. En följd av det blir 

att en nyhet som kan ha stort nyhetsvärde kanske ändå inte får så mycket utrymme.  

Vi har valt att använda spaltcentimeter som storleksmått för artiklarna, det görs genom att 

man multiplicerar längden på spalten med antalet spalter.  

 

4.2.2 Kritik 

När redaktionerna ges tid att göra egna nyheter under dagen dras automatiskt chansen ner för 

att det ska bli en hänvisning. Det är troligt att träffarna för hänvisning skulle ha blivit fler om 

vi till exempel valt tidigare sändningar. Man bör då även tänka på att stapeln ”egen vinkel” i 

diagrammen med rubriken Utfall därmed kan visa ett större utslag.  

 
Enligt Åsa Nilsson (2000) bör en kvantitativ undersökning kompletteras med ytterligare en 

eller flera metoder för att få en helhetsbild. För att göra detta har vi valt att komplettera vår 

kvantitativa metod genom att välja ut några träffar som vi anser vara representativa eller 
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utmärkande. Dessa har sedan fungerat som exemplifierade förklaringar på vårt resonemang 

vid insamlingen av data. De har också delvis legat som grund för slutdiskussionen. 

 

4.2.3 Validitet och reliabilitet 

Validitet handlar om trovärdighet och hur pass relevanta insamlade data och genomförda 

analyser är i förhållande till problemformuleringen. Med det menas att även om all data är 

korrekt kan undersökningen ha en låg trovärdighet för att problemformuleringen försöker 

besvaras med data som inte är tillämplig. Med andra ord kan man inte mäta en hund och dra 

slutsatser om en katt. 

Reliabilitet betyder tillförlitlighet och gäller kvaliteten under alla moment i en undersökning. 

Begreppet är speciellt aktuellt när undersökningen använder sig av en kvantitativ analys där 

skillnader i måttenheter och räkneresultat kan vara av stor betydelse. Förenklat kan man säga 

att reliabilitet handlar om hur exakt och konsekvent man behandlar sitt material. 

Om man använder mätinstrument bör man därför ta hänsyn till dess precision. (Östbye, 2003) 

 

Några möjliga felkällor i vår undersökning kan vara mätfel som uppkommit i samband med 

insamlandet av det empiriska materialet. För att minska risken för det har alla artiklar och 

sändningar kodats av oss båda. 

Det är svårt att undvika inslag av tolkning vid en kvantitativ innehållsanalys. Ett bra sätt att 

förhindra detta är tydliga och utförliga kodanvisningar för att minimera tolkningsutrymmet 

(Nilsson, 2000). Efter våra två testveckor upptäckte vi sådana tolkningsutrymmen och att det 

fanns ett behov av tydligare definitioner när det gällde kodschemats variabler. Även efter vi 

gjort de justeringarna fick vi en del träffar som vi inte var överens om och behövde diskutera.  

 

5. Resultat och analys 
Vi har analyserat Aktuellts sändning klockan 18.00 och Ekots klockan 17.45 samt GP och 

VK. Detta har gjorts under sex veckor, parvis spridda över året. 

Uppsatsens syfte är att se vilken genomslagskraft som DN Debatt har på de utvalda medierna 

och förhoppningsvis kunna dra generella slutsatser utifrån våra resultat. 

Vi har valt att redovisa resultat och analys i samma kapitel för att man lättare ska förstå hur vi 

har resonerat och arbetat både vid insamlandet av data och vid tolkningen av det. Först har vi 

valt att presentera resultatet i form av diagram, under dessa har vi skrivit en förklarande text 
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och ibland även påpekat infallsvinklar som vi anser att man bör ha i åtanke innan man drar 

någon slutsats utifrån diagrammen. 

I slutet har vi lagt analysen med exempel som vi anser vara antingen typiska eller utmärkande 

för vår studie. Anledningen till detta är att vi under insamlandet av data ibland har tolkat olika 

trots ett specificerat kodschema och vi vill därför förklara våra tankegångar. I analysen har vi 

även knutit an exemplens resultat till vår teoridel. 

Med ordet ”träff” menar vi varje artikel eller inslag som, inom den tidsram som tidigare 

bestämts, på något sätt har använt sig av DN Debatt eller haft samma ämne som debattsidan.  

 
5.1 Aktuellt och Ekot 
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Diagram 1. Utfall - etermedier  
Sammanlagt antal träffar och sändningar utan träff: 83 
 
Skillnaderna mellan Aktuellt och Ekot vad gäller träffar är väldigt liten. Totalt har vi 

analyserat 83 sändningar, 41 sändningar från Aktuellt och 42 sändningar från Ekot. Bortfallet 

från Aktuellt beror på att sändningen den 18 november inte lades upp på Internet på grund av 

upphovsrättsliga skäl.  

Diagrammet visar att man i de sändningar vi tittat på inte använder sig av DN Debatt i någon 

större utsträckning. Endast en gång har man uttryckligen hänvisat till DN Debatt, då i 

Aktuellt. Eftersom vi har valt sena sändningar bör man tänka på att redaktionerna har haft 

minst 12 timmar på sig att göra nyheten till en egen vinkel.  
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Diagram 2. Format - etermedier 
Sammanlagt antal träffar: 7 
 

Resultatet i diagrammet format är kanske inte helt oväntat med tanke på att vi analyserat sena 

sändningar då redaktionerna har haft möjlighet att hinna göra inslag av det som stod på DN 

Debatt.  

Under analysens gång har vi fått uppfattningen att Aktuellts 18-sändning inte innehåller 

många telegram. Däremot hade man kunnat tänka sig att Ekot skulle ha något telegram 

eftersom det där förekommer oftare i de sändningar vi lyssnat på.  

När det gäller etermedier är det lättare att dra en koppling mellan formatet och 

nyhetsvärderingen än vad det är att göra det när man talar om tidningar. Men det finns flera 

undantag till det här påståendet där man även bör ta hänsyn till utrymme och placering i 

sändningen. När det gäller tidningar är kopplingen mellan format och nyhetsvärdering inte 

alls lika klar, är det lättare att skriva en ledare än en artikel, eller en debattartikel istället för en 

krönika? 
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Diagram 3. Placering – etermedier 
Sammanlagt antal träffar: 11  
 
Diagrammet visar träffarnas placering i sändningarna vilket säger en del om 

nyhetsvärderingen. Det är fler träffar i Ekot än i Aktuellt och majoriteten av dem ligger tidigt i 

sändningen vilket vi tolkar som att nyheterna som är plockade från DN Debatt prioriteras 

högt. När det gäller Ekot förekommer även majoriteten av träffarna i löpet vilket är ytterligare 

ett tecken som tyder på att redaktionen tycker att träffarna är viktiga nyheter som bör lyftas 

fram. 
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Diagram 4. Utrymme – etermedier 
Sammanlagt antal träffar: 7 
 
Enligt Ekot ligger ett vanligt inslag någonstans mellan 56 sekunder och tre minuter, alltså kan 

man säga att medellängden är 2 minuter och 28 sekunder. Enligt Aktuellt har man två mått 

som man brukar sträva efter; för ett medellångt inslag gäller 2 minuter och 30 sekunder men 

de har också ett mått för ”vanliga längre inslag” som ligger runt 4 minuter och 30 sekunder. 

Utifrån diagram 4 kan man se att majoriteten av träffarna från Ekot ligger runt medellängden 

eller strax över medan aktuellts inslag ligger under. Men i detta fall vill vi inte gärna dra 

någon generell slutsats eftersom det rör sig om sju träffar. 
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5.2 Västerbottens-Kuriren och Göteborgs Posten 
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Diagram 5. Utfall – tidningar 
Sammanlagt antal träffar och tidningar utan träff: 86 
 
Även om skillnaden i träffar mellan de två tidningarna är större än mellan Aktuellt och Ekot 

är den fortfarande marginell. Detta kan bero på att bara 36 tidningar från VK analyserades till 

skillnad från 42 stycken från GP. Totalt sett var det 78 tidningar. Det man däremot kan 

konstatera är att tidningarna använder sig av DN Debatt i större utsträckning än vad Aktuellt 

och Ekot gör. 
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Diagram 6. Format – tidningar 
Sammanlagt antal träffar: 29 



 25

 
Mer än hälften av träffarna i GP är artiklar och hälften av dem i VK är ledare, en ganska stor 

skillnad. Vi kan bara spekulera i vad som avgör i vilken genre man väljer att placera nyheten. 

I bakgrunden till sådana beslut kan det finnas en journalists personliga intresse och vilja att 

själv komma med ett inlägg till debatten. Det kan också handla om praktiska saker som att 

man inte får tag i någon att intervjua och då väljer att antingen göra en notis eller en krönika 

av det. Det kan även finnas en redaktionell tanke om att nå ut till en viss typ av människor då 

materialet i tidningen används olika beroende på vem läsaren är.  

Till exempel läser män om politik och samhällsorienterade ämnen i större grad än kvinnor och 

yngre läser relativt lite och gärna lättare materia medan äldre människor generellt sett läser 

det mesta av innehållet. Ämnen som politik och ekonomi verkar intressera människor med 

högre utbildning i större grad. (Hadenius & Strömbäck 2003)  
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Diagram 7. Placering - tidningar 
Sammanlagt antal träffar: 29 
 

Placeringen är starkt kopplad till vilket format som nyheten har men våra diagram kan lätt ge 

en missvisande bild; vi har 11 träffar på olika ledarsidor men bara 8 stycken av dem är ledare 

(se diagram 6). Detta på grund av att det även kan förekomma både ledare, krönikor och 

debattinlägg på en ledarsida.  

Även här är det svårt att dra några slutsatser om nyhetsvärderingen, i efterhand har vi tänkt att 

man kanske även borde ha tittat på placeringen på de enskilda sidorna.  

Det man kan säga om nyhetsprioriteringen är att bara fyra stycken av 25 träffar har blivit 

omnämnda på förstasidan. Samtidigt bör man komma ihåg att de 25 träffarna har en väldigt 

stor konkurrens om en plats på förstasidan från resten av materialet i tidningen. 
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Diagram 8. Utrymme - tidningar 
Sammanlagt antal träffar: 25 
 
Att en nyhet får ett stort utrymme i en tidning är en tydlig anvisning om att den är högt 

prioriterad. Som diagrammen visar så har GP fler längre artiklar (5) än VK (1). Men innan 

man drar en slutsats om det måste man tänka på att vi bara har 9 träffar från VK och 16 

stycken från GP. En annan möjlig förklaring skulle kunna vara att GP har större utrymme och 

mer resurser. 

Andelen kortare artiklar är stor i båda tidningarna, men det beror till stor del på att 8 av 

träffarna var ledare och lite kortare. Vi vill också tillägga att förstasides- puffar inte har 

räknats med i diagrammet. 

 

5.3 Textnära analys 

Vi har valt ut åtta stycken exempel som vi anser vara antingen representativa eller 

utmärkande. Anledningen till det är att vi under insamlandet av data ibland har tolkat olika 

trots ett specificerat kodschema och vi vill därför förklara våra tankegångar. Man kan med 

fördel ha diagrammen i åtanke när man läser igenom exemplen nedan. 

 

Aktuellt 070312 

”Centerns nyliberalism är en fara för centern” (se bilaga 2) 

Det här inslaget är utmärkande eftersom vi bedömt den som hänvisning trots att DN Debatt 

inte nämns uttryckligen i inslaget. Däremot ser man i flera klippbilder hur Erik Ullenhag sitter 

och läser den debattartikel han själv skrivit och intervjuas om.  
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Vi tror att Aktuellt väljer att ta upp den här artikeln på DN Debatt av flera orsaker som alla 

har sin grund i medielogiken. Konflikter och elitpersoner lockar publik och här finns både 

och. Här handlar det dessutom om utspel inom alliansen, en allians som hela tiden lanserat sig 

som en enad front. Ämnet passar tacksamt in i medielogikens ramar och är därför antagligen 

även ett ämne som inte är svårt att producera eller svårt för publiken att förstå.  

 

Aktuellt 070308 

”Algblomning attackeras med 40-miljonersprogram” (se bilaga 2) 

Inslaget är valt eftersom det är representativt för kategorin ”redan på agendan”. Bakgrunden 

är att EU:s regeringschefer ska träffas i Bryssel och diskutera klimatfrågor, vilket vi utgår från 

att redaktionerna vet om sedan tidigare. Dessutom är händelsen av stor betydelse för Sverige 

och övriga EU-länder. Av de anledningarna kan man inte dra slutsatsen att Aktuellt skulle ha 

fått nyheten från DN Debatt.   

Under år 2007 har klimatfrågan varit en dominerande nyhet; det har förekommit i allt ifrån 

barnprogram till DN Debatt. Denis McQuail kallar den här typen av företeelse för key event 

(2005, sid 317) efter en originalidé av Fishman (1982). Ett key event, eller ett nyckelbegrepp, 

är den sortens nyhet som blir väldigt stor och då inte bara utifrån nyhetsvärderingens vanliga 

kriterier utan på grund av publikens gensvar och att nyheten har ett symbolvärde som står för 

något större.   

I det här exemplet kan man också se ett exempel på när publikens/medborgarnas gensvar i 

samband med mediernas rapportering har påverkat politikernas agerande. 

 

Ekot 071108 

”Statliga tandvårdsstödet ska fördubblas nästa år” (se bilaga 2) 

Inslaget är ett typexempel på hur man gör en egen vinkel av en plockad nyhet, i detta fall från 

DN Debatt. När inslaget sänds är regeringen i blåsväder på grund av flera snedsteg och står 

därför redan i rampljuset. Men troligtvis hade frågan ändå fått stor uppmärksamhet eftersom 

det är ett ämne som berör och engagerar många; det ligger nära tidsmässigt, geografiskt och 

”kulturellt” och därför värderas nyheten högt. Förslaget utgör även början på slutet av en lång 

debatt kring en fråga som alla vill ha ett svar på.  
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Ekot 070707 

”Vi säger gemensamt nej till att bilda storregioner” (se bilaga 2) 

Det här inslaget är ett exempel på en nyhet som redan förekommer i media. Debatten hade sin 

början i DN, men den 7 juli hade den redan varit igång ett tag och därför kan den anses som 

”redan på agendan”. 

Något annat som är anmärkningsvärt med den här nyheten är att den har återkommit vid flera 

tillfällen på DN Debatt, och faktiskt skapat en debatt, inte bara oemotsagda inlägg. Till 

skillnad från andra debattsidor agerar DN ofta bara debattväckare, själva debatten pågår 

någon annanstans än på sidan, eller inte alls. (Anna Wahlgren, 1998) 

Det här är en nyhet som berör många om den blir verklighet, men den framställs ofta på ett 

ganska svårbegripligt sätt, utan konkreta exempel på hur det kan påverka individen och det 

verkar inte som att det någon som riktigt tar till sig fråga. Och de medier vi har tittat på har 

inte värderat nyheten speciellt högt. Det hela kan ha att göra med selektiva processer, att 

ämnet sedan tidigare inte byggt någon grund i människors vetande, att de inte har någon 

förförståelse och att de därför inte riktigt kan ta till sig informationen. 

 

Göteborgs Posten 070304 

”Här bor sju personer – i två rum / Läget har blivit värre efter nya asyllagen” (se bilaga 3) 

Den 22 och 26 februari skrev GP om problem med flyktingmottagande i Göteborgsområdet. 

Därför tolkar vi de två artiklarna i GP fjärde mars som en egen uppföljning. Däremot kan man 

aldrig säga att det inte påverkat att DN Debatt hade ämnet på sin sida två dagar tidigare. 

Utifrån dessa fakta har vi streckat artiklarna som ”redan på agenda”.  

Debattartikeln i DN riktar sig huvudsakligen till kommunerna och de ansvariga där. I GP har 

man däremot personifierat och förenklat frågan genom att lyfta fram en trångbodd familj. Det 

här är ett typiskt exempel på hur man tar en stor fråga och enligt medielogikens ramar 

konkretiserar och personifierar den. Det fanns ingen tvekan om att GP prioriterade det här 

ämnet väldigt högt, förutom faktumet att vår analyserade artikel ingick i en serie så var det 

(inklusive bild) den största artikeln under hela uppsatsen.  

Det här fallet är lite unikt eftersom det faktiskt finns en möjlighet att skribenterna på DN 

Debatt har påverkats av de tidigare artiklarna i GP, men det är bara något vi kan spekulera i.  
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Göteborgs Posten 071109 

”Tyst om tandvård för äldre patienter” (se bilaga 4) 

Redan i ingressen står det klart att nyheten är hämtad från en pågående tandläkarstämma i 

Göteborg. Därför är det nästintill en självklarhet att det tas upp, oberoende av vad DN skriver. 

Av den anledningen klassificerar som vi nyheten som ”redan är på agendan”.  

Som vi sett i flera andra fall så har DN debatt publicerat artikeln dagen innan. Det är inte 

förvånande att varken debattartikeln i GP eller den i DN publicerades just då eftersom det 

pågick en tandläkarstämma mellan åttonde till tionde november. Frågan är varför GP har 

väntat med att publicera sin artikel en dag in i mässan. Men den frågan är svår att svara på och 

återigen publicerar DN Debatt först.  

 

Västerbottens-Kuriren 070713 

“Jobben viktigast av allt” (se bilaga 5) 

Vi har valt den här ledaren som ett exempel på en egen vinkel. Detta för att författaren i 

början av texten refererar till den aktuella rapporten, men bygger sedan sin text på egna 

reflektioner.  

Det var svårt att avgöra om skribenten fått idén från ett pressmeddelande eller från DN 

Debatt. Därför pratade vi med Louise Gerdemo Holmgren, presschef på Sif (Sveriges 

Industritjänstemannaförbund) Hon berättade att det till stor del handlade om vad det var för 

typ av nyhet, men en av rutinerna innefattar massutskick av pressmeddelande. Ofta kan detta 

sammanfalla med att de försöker få in en artikel om ämnet på DN Debatt. I de fallen DN 

Debatt är intresserade förs ofta en diskussion innan publicering medan pressmeddelanden 

skickas ut samma dag.  

Rapporten kommer bland annat fram till att var fjärde student funderar på att hoppa av sin 

utbildning på grund av ekonomiska problem. Ämnet har uppmärksammats vid flera tillfällen 

under många år men det verkar som att det är först nu, när Sif har gjort en rapport om det, 

som ämnet kommer upp på den allmänna dagordningen och man inser omfattningen av 

problemet.  

 

Västerbottens-Kuriren 070706 

”One flew over the Cuckoo’s nest” (se bilaga 6) 

Krönikan är vald eftersom vi anser den vara ett bra exempel på en hänvisning. Texten handlar 

om psykiskt sjuka och författaren på VK väljer att använda sig av debattartikeln genom att ta 
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upp delar av dess innehåll. Merparten av texten består av hennes egna reflektioner kring 

ämnet.  

En anledning till att artikeln publicerats på DN Debatt kan vara att det handlar om något som 

många har åsikter om och att det är ett ämne som känns ständigt aktuellt. Diskussionen kring 

psykiskt sjuka aktualiseras med jämna mellanrum och då ofta i samband med att ett 

vansinnesdåd inträffar. Och enligt Walter Lippmans kriterier för nyhetsvärdering får 

händelser och ämnen som spelar på människors känslor, i detta fall rädsla, ofta stor 

uppmärksamhet. (Hadenius & Weibull, 2003) 

 
6 Slutsatser och diskussion 
I vår slutdiskussion resonerar vi kring vad vi kommit fram till i vår studie och relaterar det till 

tidigare forskning och teori. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning kring DN 

Debatts påverkan. Vår studie omfattar sex veckors sändningar av Aktuellt och Ekot parvis 

fördelade över året samt motsvarande antal tidningar av Göteborgs Posten och Västerbottens-

Kuriren. För att underlätta har vi valt att redovisa våra slutsatser och tankar kring de olika 

frågeställningarna var för sig. Utöver det har vi även tagit upp några andra aspekter som vi 

tycker är intressanta att peka på.  

Vi hade en önskan om att kunna dra generella slutsatser utifrån det resultat vi fick fram men 

kan inte göra det eftersom träffarna, trots ett stort empiriskt material, har varit få. Däremot 

tycker vi oss kunna se åt vilket håll resultatet pekar. 

 

Vilken genomslagskraft har DN Debatt i andra medier? 

Vi gick in i arbetet med den här uppsatsen med förförståelsen och uppfattningen att DN 

Debatt är ett av Sveriges mäktigaste forum för debatt och framför allt för opinionsbildning. 

Anledningen till den uppfattningen är att vi, framför allt under vår journalistutbildning, matats 

med informationen att DN Debatt är agendasättare och att mycket som tas upp där blir 

föremål för diskussion och uppföljning i form av artiklar och inslag i olika medier under 

dagen.  

Efter att ha avslutat vår kvantitativa undersökning kan vi konstatera att resultatet pekar åt ett 

helt annat håll, vi fick inte så många träffar som vi trodde vi skulle få. DN Debatt har 

inflytande, men precis som Anna Wahlgren kunde konstatera är det långt ifrån alltid som ett 

inlägg där följs upp i andra medier och blir föremål för diskussion.  

Vad det kan bero på kan vi bara spekulera kring, men en tänkbar orsak skulle kunna vara att 

ämnen som tas upp på DN Debatt ofta är byråkratiska och svåråtkomliga för många. 
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Dessutom påverkas det hela även av vilka nyheter som konkurrerar. Händer det en stor 

katastrof som det rapporteras om under flera dagar blir det ofta mindre fokus på vad som 

skrivs på DN Debatt. De debattartiklar som genererar inslag eller artiklar i andra medier är 

oftast de som innehåller en tydlig konflikt eller någon form av avgörande i en pågående fråga, 

alltså ämnen eller händelser som till stor del passar in i medielogiken.  

Samtidigt bör man ha i åtanke att även om det handlar om ett lågt antal träffar så blir det ändå 

relativt många under ett år. Som ett exempel kan man räkna på Aktuellts tre träffar. Om vårt 

resultat är representativt skulle detta kunna innebär 26 träffar på ett år, vilket – i jämförelse 

med vilken annan tidning som helst – är ett ganska stort genomslag.  

 

Hur ofta och på vilket sätt hänvisar de undersökta medierna till DN Debatt? 

Efter att ha genomfört vår studie kan vi dra slutsatsen att DN Debatt har störst genomslag i 

andra dagstidningar. I likhet med vad Anna Wahlgren kunde konstatera i sin studie om DN 

Debatt och Brännpunkt så kan även vi se att de ämnen som får genomslag ofta kommenteras i 

ledare. Majoriteten av våra träffar är artiklar. 

Tidningarna har hänvisat till DN Debatt i fler fall än de har gjort något eget av nyheten, något 

vi fann lite överraskande. Vi tror att alla redaktioner strävar efter att omvandla en nyhet och 

göra den till sin egen men varför resultatet ser ut så här kan vi inte säga. Det kan handla om 

praktiska svårigheter som till exempel tidsbrist eller kanske en svårighet att utelämna DN:s 

namn på grund av att det är väsentligt, i vilket fall som helst är det ett intressant resultat. 

Precis som Anna Wahlgren såg i sin undersökning så har etermedier färre träffar än tidningar, 

i vår undersökning har vi bara fått sju träffar. Etermedierna har stor genomslagskraft och når 

ut till många, finns inte DN Debatt med där bör man definitivt ifrågasätta dess roll som allmän 

agendasättare.  

 

Hur värderas en nyhet tagen från DN Debatt? 

Som tidigare nämnts finns det många faktorer som påverkar att nyhetsprioriteringen blir lägre, 

att DN Debatt inte tar upp ämnen som klassas högt utifrån medielogiken är en. En annan 

faktor skulle kunna vara att redaktionerna prioriterar sådana nyheter som de själva arbetat 

fram.  

De flesta träffarna i Göteborgs Posten och Västerbottens-Kuriren är kortare artiklar eller 

kortare inlägg på ledarsidan. Bara fyra av de träffar vi fått omnämns även på tidningarnas 

första sida. I etermedierna är fördelningen ganska jämn mellan de träffar som placeras tidigt i 
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sändningen och omnämns i löpet och de som kommer längre ner. Längden på inslagen 

varierar mellan en till tre minuter.  

Utifrån det låga antal träffar vi fått i vår undersökning så är det svårt att dra en generell 

slutsats, men det pekar ändå åt att DN Debatt har en viss betydelse eftersom nyheter därifrån 

förekommer som inslag, artiklar eller ledare och inte som telegram eller notiser. Däremot går 

det inte att dra slutsatsen att en nyhet som har sitt ursprung på DN Debatt automatiskt får en 

plats på förstasidan eller ges ett stort utrymme. Detta trots att DN Debatt kan sägas vara en 

typ av elitkälla; alltså en sådan källa som ofta har företräde när den vill nå ut med sitt budskap 

enligt Hvitfeldts nyhetskriterier. 

 

Varför har DN Debatt rykte om sig att vara så mäktig? 

I vår undersökning har vi inte kunnat se ett klart samband mellan DN Debatts rykte som 

mäktig opinionsbildare och sidans faktiska inflytande i det dagliga nyhetsflödet. Till viss del 

kan det bero på att DN Debatt lever på gamla meriter; för några år sedan var utbudet av 

platser att synas och höras färre än idag. Nu är nyhetsflödet väldigt stort och det finns oändligt 

många fler vägar att gå om man vill ha ut ett budskap. DN Debatt är inte heller någon 

debattsida i den traditionella meningen att det ges utrymme för replik på de inlägg som görs. 

En ”vanlig” människa som har något att säga och vill få det sagt på DN Debatt har inte stor 

chans att bli publicerad, således kan sidan sägas vara ett forum för eliten. De som får sina 

artiklar publicerade på DN Debatt är till största delen en elit bestående av bland annat 

politiker och företrädare för olika större företag och organisationer. Troligtvis är det samma 

elit som främst läser debattsidan som också skriver på den. Det innebär att DN Debatt blir en 

sida öppen endast för en mindre grupp människor och att det som skrivs där når ut till en och 

samma grupp.    

En debattsida i en tidning är oftast den enda möjligheten som finns för en läsare att säga sin 

mening, nå ut och påverka. När debattsidan i DN är sluten och endast en elit får tycka och 

höras kan det i längden vara en fara för demokratin.  

I takt med att konvergensen inom medievärlden ökar minskar även antalet gemensamma 

forum för debatt. Det pågår ett flertal mindre debatter där alla som vill kan få komma till tals, 

men dessa kan ofta vara svår att hitta, är ofta fragmenterad och kan sakna diskussionsämnets 

placering i ett större sammanhang. Om då majoriteten stängs ute från DN Debatt försvinner 

ytterligare en plats som hade kunnat fungera som ett sådant forum. 
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6.2 Förslag på vidare forskning 

Under arbetet med vår uppsats har vi främst hittat forskning kring vem som kommer till tals 

på DN Debatt och om vilket inflytande debattsidan har på andra medier. Däremot har vi hittat 

väldigt lite forskning kring hur olika medier plockar nyheter från varandra, så kallad 

intermedial dagordning, och i vilken utsträckning man då hänvisar till källan. En fortsättning 

på den frågan skulle kunna vara att undersöka hur läsares/tittares världsbilder påverkas av den 

likriktning som förekommer i media.  

Att undersöka om det finns någon traditionell debattsida dit alla som vill har tillträde och 

sedan jämföra den med DN Debatt är ytterligare ett intressant forskningsområde. Förekommer 

andra val av ämnen och har det i så fall betydelse för påverkan på andra medier? 

En annan vinkel på ämnet skulle kunna vara att genom kvalitativa intervjuer undersöka hur de 

som skriver på DN Debatt resonerar. Vad anser de om debattsidans inflytande? Använder de 

sig av DN Debatt för att nå ut till den breda massan eller till en elit? 

Vi har endast undersökt ett mediegenomslag, inte ett allmänt genomslag. Vår undersökning 

säger ingenting om hur DN Debatt påverkar politiker, tjänstemän och vad som diskuteras 

kring fikabordet. Kanske skulle en sådan undersökning ge en mer rättvisande bild av DN 

Debatts makt.  
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