
Heliga, manliga enfald. – En studie av mångfald i svensk medierad offentlighet 

 1

Innehållsförteckning 
 
1. Inledning................................................................................................................................. 3 

1.1 Teoretisk utgångspunkt och fokus.................................................................................... 4 
2. Metod och material................................................................................................................. 9 
3. Demokrati och offentlighet .................................................................................................. 15 
4. Mediernas normativa funktioner och värden ....................................................................... 18 

4.1 Mångfald ........................................................................................................................ 18 
4.1.1 Innehållsmångfald ................................................................................................... 19 
4.1.2 Aktörsmångfald....................................................................................................... 20 

4.2 Klass, genus & hegemoni............................................................................................... 21 
4.3 Makt ............................................................................................................................... 23 

5. Nyhetsproduktion ................................................................................................................. 25 
5.1 Medielogik ..................................................................................................................... 25 

5.1.1 Nyhetsvärdering ...................................................................................................... 26 
5.1.2 Nyhetskategorier ..................................................................................................... 27 
5.1.3 Nyhetsnätet.............................................................................................................. 28 
5.1.4 Resursplanering....................................................................................................... 29 

6. Ämnesmångfald ................................................................................................................... 31 
6.1 DN-debatt ....................................................................................................................... 31 
6.2 Dagens Nyheters inrikesartiklar ..................................................................................... 33 
6.3 Ämnesmångfald hos arena och aktör ............................................................................. 34 
6.4 Sammanfattning ............................................................................................................. 36 

7. Aktörsmångfald.................................................................................................................... 37 
7.1 Genus.............................................................................................................................. 37 

7.1.1 DN-debatt ................................................................................................................ 37 
7.1.2 Nyhetsartiklar .......................................................................................................... 38 
7.1.3 Genusmångfald hos arena och aktör ....................................................................... 38 

7.2 Yrkestillhörighet............................................................................................................. 40 
7.2.1 DN-debatt ................................................................................................................ 40 
Frekvens ........................................................................................................................... 40 
Procent.............................................................................................................................. 40 
7.2.2 Nyhetsartiklar .......................................................................................................... 42 
Frekvens ........................................................................................................................... 42 
Procent.............................................................................................................................. 42 
7.3 Sammanfattning ......................................................................................................... 43 

8. Mångfalden i DN.................................................................................................................. 44 
8.1 Kvinnliga och manliga skribenter och deras yrken........................................................ 44 
8.2 Kvinnliga och manliga källor och deras yrken............................................................... 46 
8.3 Genus, klass och ämnesval............................................................................................. 48 
8.4 Sammanfattning ............................................................................................................. 54 

9. Mångfald och medielogik..................................................................................................... 55 
9.1 Nyhetsvärderingens effekter .......................................................................................... 55 
9.2 Nyhetskategorier och genus ........................................................................................... 56 

9.2.1 Journalisternas kön.................................................................................................. 56 
9.2.2 Källornas kön .......................................................................................................... 57 

9.3 Nyhetsnät, resursfördelning och ämnesmångfald .......................................................... 57 
9.4 Sammanfattning ............................................................................................................. 59 

10.  DN, eliten och demokratin ................................................................................................ 60 



Heliga, manliga enfald. – En studie av mångfald i svensk medierad offentlighet 

 2

11. Slutdiskussion..................................................................................................................... 63 
11.1 Konklusioner ................................................................................................................ 66 
11.2 Vidare forskningsfrågor ............................................................................................... 66 

Litteratur och källor.................................................................................................................. 67 
Litteratur............................................................................................................................... 67 
Television ............................................................................................................................. 71 
Internet ................................................................................................................................. 71 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Heliga, manliga enfald. – En studie av mångfald i svensk medierad offentlighet 

 3

 

1. Inledning 
 
Den första delen i det här arbetet inleds med en diskussion om varför jag har valt just detta ämne för min studie. 
Därefter följer teoretisk utgångspunkt och fokus, problemdiskussion, mål och syfte samt frågeställning. Vidare 
presenteras Dagens nyheter och dess debattsida, DN-debatt, och sist förevisas studiens disposition. 
 
 
Denna uppsats är en vidareutvidgning av min c-uppsats och frågan inställer sig direkt. Varför 
anser jag att mångfaldsbegreppet är så viktigt att det förtjänar inte bara en, utan två, uppsatser 
från mig? Svaret blir jag skyldig Voltaire. Han har sagt:  
 

Jag hatar dina åsikter, men skulle kunna ge mitt liv för att du ska få framföra 
dem.1  

 
En viktig ingrediens i en demokrati är fri åsiktsbildning och för att den ska kunna fungera i 
praktiken krävs att offentlig debatt förs i ett forum tillgängligt för alla medborgare – det 
offentliga rummet. Vare sig jag gillar personen och hans eller hennes åsikter är det, enligt 
mig, av största vikt att de når ut i offentligheten. Det är i det fördolda som demokratifientliga 
strömningar växer. Därför blir också mångfaldsbegreppet vitalt. Många olika ämnen måste 
diskuteras och det genom så många olika röster som möjligt. Demokrati är inte ett politiskt 
mål som kan uppnås en gång för alla utan en rörelseriktning som måste underhållas för att den 
skall vara livskraftig. En deliberativ demokrati kräver att medborgarna är aktiva och att de 
deltar i sammanhang där de kan göra sina röster hörda. För att denna typ av demokrati skall 
fungera krävs att en persons eller en grupps åsikter inte får stå oemotsagda utan att fler röster 
ställs emot varandra i en diskussion eller debatt. Att medborgare kommunicerar med varandra 
är det som gör en demokrati livskraftig. Peter Dahlgren menar dock att demokratins hälsa mer 
och mer är beroende av hälsan hos samhällets kommunikationssystem, även om demokratin 
inte skall reduceras till en fråga som bara berör medierna. Han menar att dynamiken i 
demokratin är intimt sammankopplad med kommunikationspraktiker, och idag är det i stort 
sätt liktydigt med medier.2 
 
För att belysa min ståndpunkt om att det är viktigt att alla röster är offentliga skulle jag vilja 
föra fram två exempel. Den offentliga debatten sker idag alltså framför allt i medierna.  
Vikten av att samtala och att ha en vital debatt om demokratiska värden kan nedanstående två 
historier fungera som exempel på. Att de dessutom fördes i medier gör de ännu bättre som 
exempel. Det första rör det rättsliga efterspelet efter Pastor Åke Greens predikan om 
människans förfall. Det andra är ett exempel som jag tidigare använt, men som jag tycker är 
så talande att det förtjänar att återanvändas. 
 
Pastor Åke Green fälldes i Tingsrätten för hets mot folkgrupp för att han bland annat hade 
sagt att homosexualitet var en cancersvulst på samhällskroppen. I Hovrätten blev han sedan 
friad. Yttrandefriheten vägde här tyngre än lagen om hets mot folkgrupp. Jag är inte på något 
sätt homofobisk och flera av mina bästa vänner är homosexuella. Jag har alltid förespråkat 
alla människors lika rätt till att välja hur de vill leva sina liv. Trots detta så tyckte jag att det 
var en seger för demokratin när Åke Green friades. Anledningen är min fasta övertygelse om 
att åsikts- och yttrandefriheten måste värnas i alla lägen. Alternativet är nämligen att Åke 
                                                 
1 SOU 2000:1:77 
2 Dahlgren, 1995:2 
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Green och hans gelikar för fram sina åsikter utanför offentligheten. Dessa får då möjlighet att 
få fäste eftersom det inte finns någon som bemöter dem. Det är min fasta tro att ju 
obehagligare och dummare en åsikt är desto mer tjänar vi alla på att den förs fram i ljuset. Det 
är i det fördolda och förljugna mörkret som till exempel rasism och homofobi frodas och får 
möjlighet att växa sig stark.  
 
Miljöpartisten Gustav Fridolin försökte i en TV-debatt hävda att Åke Greens åsikter var för 
farliga för att få framföras. Som bevis på detta berättade han att han hade hittat pastorns 
predikan på Sverigedemokraternas hemsida. Jag menar dock att detta argument inte håller. De 
som har rasistiska eller homofobiska åsikter har dem, vare sig de är Sverigedemokrater eller 
bokstavstrogna bibeltolkare. Det som är väsentligt är att vi vet om att de hyser dessa åsikter. 
Vetskapen ger oss möjlighet att bemöta och avslöja deras irrläror samt se till att de inte 
oemotsagda kan använda dem för att övertyga andra människor.  
 
Vad jag med denna historia försöker berätta är alltså att mångfalden måste sträcka sig ut över 
ämnen som kanske inte är politiskt korrekta, eller till och med obehagliga och odemokratiska, 
och att till och med Pastor Greens röst mår bäst av att höras i en öppen offentlighet. Ett 
offentligt rum som är öppet för alla befrämjar debatt och därmed demokrati. Mitt andra 
exempel är en historia om en verklig händelse som inträffade vid förrförra valet.  
 
Norrtälje och Södertälje är två ungefärligt jämnstora kommuner, de ligger på ungefär samma 
avstånd från huvudstaden, de har båda två en lokal tidning och på båda orterna fanns mycket 
aktiva Sverigedemokrater. I själva verket var det någon slags avknoppning från Sverige-
demokraterna, som ansåg att det gamla partiet hade för lite handlingskraft. Vid förra valet var 
medlemmarna i denna politiska grupp mycket flitiga. De skrev insändare, de affischerade och 
de fullkomligt överöste städerna med flygblad. De båda chefredaktörerna valde dock helt 
olika sätt att hantera detta problem. Chefredaktören i Norrtälje bestämde sig för att ta in alla 
insändare men publicerade också ett svar, där han vederlade fakta och bemötte osanningar. 
Chefredaktören i Södertälje valde en annan väg. Han menade att odemokratiska partier inte 
hade i hans tidning att göra. I Södertälje fick propagandan på flygblad och annat material 
alltså stå oemotsagd. Resultaten blev anmärkningsvärda. 
I Norrtälje blev partiet nästan utraderat och i Södertälje fick de flera mandat i 
kommunfullmäktige.3  
 
Detta handlar nu om ett främlingsfientligt, odemokratiskt parti, men det väcker ända insikt om 
vikten av att ha en mångfaldsnorm i offentligheten.  
 
 

1.1 Teoretisk utgångspunkt och fokus 
 
I denna studie har jag min utgångspunkt i kritiska teorier. Dessa teorier pekar på vikten av att 
ge medialt tillträde till olika grupper och intressen i samhället och då kanske främst till 
marginaliserade grupper som arbetarklass och kvinnor. Enligt ett kritiskt perspektiv kan 
mediemångfald vara ett medel för att nå ett samhälle där de dominerande intressenas 
hegemoni ersätts med en demokrati där även marginaliserade gruppers röster och intressen 
kommer till tals.4 Kritiska medieteorier har som regel sin grund i den marxistiska ideologin 

                                                 
3 Mediemagasinet, SVT ,030213 
4 Jönsson, 2004:24 
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och kan snarast sägas fokusera på vilka hinder och problem som medierna medför för 
samhällets utveckling och förändring. Medierna anses gynna de styrande i samhället genom 
att utnyttja de styrande klassernas intressen och åsikter, medan de alternativa idéer som skulle 
kunna leda till en förändring av samhällsordningen, nekas tillträde. Enligt det kritiska 
perspektivet består mediernas faktiska bidrag framför allt i att skapa och tillfredsställa falska 
behov, samt upprätthålla den rådande maktstrukturen.5 
 
Denna studie handlar om medier och mångfald och utgår från frågan om nyhetsmediernas roll 
i offentligheten och demokratin. Det är, i detta arbete, den deliberativa modellen av demokrati 
som diskuteras.  Fokus ligger på den norm eller det värde som är kopplat till mediernas roll i 
det offentliga rummet och kan genom detta sägas anknyta till den forskartradition som kallas 
”utvärderingsforskning”. Med detta avses den forskning som syftar till att utvärdera 
mediernas verksamhet mot bakgrund av olika värden.6  
 
 
1.2 Problemdiskussion 
 

”From the standpoint of the public sphere, there is a need for continual monitoring 
of what goes on in the media, analysing specific cases and routine 
representation.7”  

Peter Dahlgren 
 
Vem kommer till tals i den medierade offentligheten och vilka ämnen är det som diskuteras? I 
en deliberativ demokrati är det viktigt att det råder mångfald både när det gäller röster och 
ämnen i debatten. Hur ser det då ut i verkligheten i Sverige idag? Detta är en fråga som 
intresserar mig och därför beslöt jag mig för att undersöka en del av det offentliga rummet, 
närmare bestämt Dagens Nyheter. Att valet föll på denna tidning och dess debattsida har 
många orsaker. Valet av Dagens Nyheter berodde på dess storlek, utgivningsort och 
betydelse. Valet av debattsidan grundar sig i att tidningars offentliga rum framstår tydligare 
på de sidor där andra än tidningens medarbetare får komma till tals. 
 
Det finns också en uppsjö av röster som alla uttrycker Dagens Nyheters stora inflytande på 
agenda-setting i Sverige. Forskare har tidigare beskrivit debattredaktören på DN som en av 
Sveriges mäktigaste personer, trots att han är i stort sett okänd för allmänheten. De menar att 
det finns en viss hierarki bland medierna och att vissa mer än andra blir refererade till 
och/eller uppföljda av andra medier. DN-debatt pekas ofta ut som den som kanske har störst 
betydelse för nyhetsflödet i Sverige och man menar att många inslag i televisionen och 
artiklar i tidningar görs utifrån vad som på morgonen har skrivits på DN-debatt.  
 
Varför är det då så viktigt att få veta vem som debatterar och vad som debatteras i det 
offentliga rummet? Peter Dahlgren har sagt: ”En medierad offentlighet måste lyfta fram 
sociala grupper och rörelser, möjliggöra en dialog av konkurrerande röster och släppa fram 
marginaliserade och utestängda”.8  Mitt svar är att det handlar om makt. Vem har egentligen 
makt över vad som ska anses vara viktigt i samhället? Detta kommer jag att försöka utveckla 
vidare i mitt teorikapitel.  
 
                                                 
5 McQuail,2000:76ff, Jönsson,2004:23 
6 Jönsson,2004:12 
7 Dahlgren,1995:16 
8 Palm,2002:45 
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Göran Palm menar att marknaden inte arbetar slumpmässigt utan tenderar att systematiskt 
utesluta de röster som saknar ekonomisk makt eller ekonomiska resurser; att stärka och 
befästa positioner hos de grupper som redan är etablerade på mediemarknaden; att gynna de 
röster som är minst kritiska till det rådande systemet; att missgynna de kritiska rösterna 
eftersom de inte har resurser för att skapa effektiv kommunikation till en bredare publik.9 
Detta resonemang har han främst hämtat ifrån Golding & Murdock samt Herman & 
Chomsky. Vidare anser Palm att eliternas makt och positioner innebär att de får rollen som 
”primary definers” av vad som ska betraktas som viktigt och att medierna genom att ge dem 
denna roll reproducerar den dominerande ideologin och legitimerar rådande 
maktförhållanden.  
 
Vad innebär det då för demokratin om dessa medborgerliga rättigheter inte finns, om 
jämlikhet inte råder i det offentliga rummet? Jag kommer inte att undersöka etnicitet i min 
studie, främst beroende på att det är svårt att avgöra frågor om etnicitet när man bara har 
tillgång till namn och titel. Genus och klass är däremot två variabler som jag kommer att 
intressera mig för. Tidigare studier har visat att det inte råder jämlikhet på DN-debatt. Jag 
ställer frågan om det har förändrats eller om siffrorna är de samma idag. Det som i övrigt 
skiljer min studie från tidigare gjorda i ämnet, förutom det faktum att jag inte bara undersöker 
debattsidan utan också källorna och ämnena i nyhetsartiklarna, är att jag intresserar mig för 
vilka konsekvenser brister i mångfald i det offentliga rummet kan ha på demokratin.  
 
 
1.3 Mål och Syfte 
 
Mitt mål är att undersöka mångfalden i Sveriges största dagstidning, Dagens Nyheter, under 
ett år för att försöka utröna vilka som är primary definers i den svenska medierade 
offentligheten samt vilka ämnen dessa människor för fram, eller ombeds uttala sig om, och i 
förlängningen försöka att se vilka implikationer detta kan ha på demokratin. 
 
Mitt syfte är att undersöka mångfalden i det offentliga rummet, att kartlägga och analysera hur 
ämnen, klass och kön är representerat, för att på så sätt kunna bidra till fördjupad kunskap om 
den svenska medierade offentligheten.  
 
 
1.4 Frågeställning 
 
Hur kan vi förstå den svenska medierade offentligheten genom en analys av Dagens Nyheters 
nyhetsartiklar och tidningens debattsida utifrån statistiska data och teorier om mångfald i 
kombination med teorier om produktionsvillkor? 
 
 
1.4.1 Delfrågor 
 
Del 1 – 
1. Vem tar plats i Dagens Nyheters offentliga rum, DN-debatt? 
Vilka yrkesgrupper och klasser är representerade? 
Hur jämlikt är män och kvinnor representerade? 
 

                                                 
9 Palm, 2000: 69, 84, Golding & Murdock, 2000, Herman & Chomsky, 1988 
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2. Hur ser ämnesmångfalden ut på DN-debatt?  
Vad spelar klass och kön för roll på ämnesvalen? 
  
3. Vad kan man se för skillnader beroende på vilken veckodag artiklarna publiceras på DN-
debatt? 
 
Del 2 – 
4. Vilka källor är representerade i Dagens Nyheters nyhetsartiklar? 
Vilka yrkesgrupper och klasser är representerade? 
Hur jämlikt är män och kvinnor representerade? 
Har journalistens kön någon inverkan på könsmångfald? 
 
5. Hur ser ämnesmångfalden ut i Dagens Nyheters nyhetsartiklar? 
Spelar ämnet någon roll för valet av källa när det gäller klass och kön? 
 
Del 3 - 
6. Kan mediernas produktionsvillkor erbjuda någon förklaring till eventuell brist på 
mångfald? 
 
Del 4 - 
8. I fråga om brist på mångfald när det gäller klass, kön och/eller ämne i Dagens Nyheter, 
vilka konsekvenser innebär det för demokratin? 
 
 
 
1.5 Dagens Nyheter  
 
Mitt studieobjekt är Dagens Nyheter (DN). Tidningen startades 1864 av Rudolf Wall och var 
från början liberal. Länge ansågs tidningen vara det ledande statsliberala organet i Sverige, 
men 1973 togs beteckningen ”liberal” bort och ersattes av ”oberoende”. Detta var en följd av 
en allmän trend i svensk och internationell press. Tidningarna skulle vara oberoende av olika 
maktgrupperingar och självständiga i sin granskning. 1998 återgick man dock till den liberala 
beteckningen och kallar sig sedan dess för ”oberoende liberal”. I DN: s måldokument står det 
bland annat:  
 

”DN är oberoende, står fri från partier, organisationer och ekonomiska maktsfärer. 
DN: s politiska hållning är liberal. Tidningen redigeras i liberal och frisinnad 
anda. Under en period av omskakande förändringar har DN att med ny skärpa 
hävda det öppna samhällets grundläggande värden, däribland upplyst förnuft och 
toleransklimat. Oberoende liberal är den mest täckande beteckningen för denna 
position, som är förankrad i DN: s tradition alltsedan starten 1864” .10 

 
DN är Sveriges största morgontidning och läses dagligen av cirka en miljon människor. 
Tidningen ingår i Bonnierkoncernen, ett av norra Europas ledande medieföretag, och ansvarig 
utgivare är Jan Wifstrand. Sedan hösten 2004 utkommer tidningen i tabloidformat.11 DN: s 
mål är att göra en bred kvalitetstidning som fungerar som Sveriges viktigaste sociala och 

                                                 
10 Hadenius,2002:443 
11http://www.dn.se/Dnet/jsp/polopoly.jps?d=602&a=2713.  2004-12-14 
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demokratiska torg.12 Att vara ett viktigt demokratiskt torg är inget litet åtagande. För detta 
krävs att en mångfald av röster och ämnen deltar i debatten så att olika bilder av verkligheten 
förs fram. Journalister har makt att i sin rapportering skapa verklighet genom sin beskrivning 
av densamma. På debatt- och insändarsidor får dock andra än tidningens egna medarbetare 
komma till tals och i och med detta framstår tidningens roll som offentligt rum tydligast just 
där. Debattsidorna har kommit att få en speciell karaktär där till exempel samhällsproblem 
och vetenskapliga rön diskuteras medan insändarsidorna ofta återspeglar känslor och 
tyckanden hos så kallat ”vanligt folk”.13 En del av denna studie fokuserar på debattsidan och 
jag ska därför fördjupa mig lite närmare i just denna. 
 
Under 1980- och 1990-talen utvecklades DN-debatt till Sveriges mest offentliga torg. 
Redaktören för DN-debatt anses som en av de främsta opinionsbildarna i landet. Idag innehas 
den posten av Mats Bergstrand. Målet för DN-debatt är att komma med artiklar som inne-
håller nyheter och fördjupning. I DN: s policy ingår att man inte gör kommentarer eller 
nyhetsuppföljningar samma dag som debattartikeln publiceras. På detta sätt tänker man sig att 
försäkra sig om att DN-debatt är debattinitierande. Och taktiken fungerar väl. Artiklarna på 
DN-debatt följs ofta upp av andra medier och därigenom når budskapen ut långt utanför DN-
debatts läsekrets. Vill man starta en nyhetsspiral är DN: s debattsida den bästa ingången. Det 
som tidigare meddelades på presskonferenser eller i tal av politiker och representanter för 
arbetsmarknadens parter offentliggörs allt mer ofta på DN-debatt.  1998 skrev riksdagens då-
varande talman, Birgitta Dahl, ett debattinlägg i DN där hon klagade över att riksdags-
ledamöterna föredrog andra platser än riksdagen för debatter.14 Ironin har kanske aldrig nått 
högre höjder.  
 
 
 
1.6 Disposition 
 
Denna rapport är upplagd enligt följande;  
Kap. 1 –  I detta kapitel presenteras ämnet och dess bakgrund. Här finns också 

problemdiskussion, teoretisk utgångspunkt, syfte och frågeställning, samt en 
presentation av tidningen Dagens Nyheter. 

Kap. 2 –  I metodkapitlet presenterar jag metodval. Tillvägagångssätt gås igenom och 
sedan behandlas databearbetning, metodproblem, reliabilitet och validitet, samt 
generaliserbarhet och begreppsdefinitioner. 

Kap. 3-5 –  Kapitlet tar upp de teorier jag har valt att arbeta med i den här rapporten. Jag går 
igenom teorier om demokrati och offentlighet, mediernas normativa funktioner 
och värden, teorier om mediernas produktionsvillkor, mångfald samt makt. 
Begreppet mångfald diskuteras ur två perspektiv, dels innehållsmångfald och 
dels aktörsmångfald. Det senare begreppet diskuteras utifrån klass- och 
genusteori samt begrepp som hegemoni.  

Kap. 6-9 – Empirin och analysen presenteras i tre steg. Först undersöker jag 
ämnesmångfalden i den totala korpusen. Därefter studerar jag aktörsmångfald i 
den samma följt av ett kapitel där jag undersöker, i en del av korpusen, om 
produktionsvillkoren kan erbjuda några förtydliganden 

                                                 
12http://www.dn.se/Dnet/jsp/polopoly.jsp?d=602&a=4514.  2004-12-14 
 
13 Lindström, 1996:23 
14 Hadenius, 2002:417f 
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Kap. 10 –   I detta kapitel försöker jag att göra en teoretisk konstruktion av den ”Elitgrupp” 
som utkristalliserar sig i detta offentliga rum. 

Kap. 11 –   I det sista kapitlet formulerar jag en konklusion och försöker sammanfatta och 
föra saken vidare i en normativ diskussion. 

 

2. Metod och material 
 
I detta kapitel redogör jag för arbetets metodansats. Först diskuterar jag metodval, varefter jag beskriver mitt 
tillvägagångssätt och mitt material. Därefter följer en genomgång av de metodproblem som jag har haft följt av 
diskussioner om reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Sist i kapitlet presenteras några definitioner av 
begrepp. 
 
 
2.1 Metodval 
 
Är kvinnor och män likvärdigt representerade i nyheterna? Ignoreras tredje världen i förmån 
för händelser som sker i västvärlden? Vilka sakfrågor i inrikespolitiken har företräde i 
nyhetspresentationerna? Dessa och många liknande frågor besvaras väl med en kvantitativ 
innehållsanalys. Schröder menar, till och med, att det är denna analys uppgift att ta tag i dessa 
frågor å det demokratiska samhällets vägnar, för att influera den politiska och den offentliga 
debatten om hur medborgarna och deras frågor skall porträtteras i medierna.15  
 
I denna studie har jag att använt mig av kvantitativ innehållsanalys, med vissa kvalitativa 
inslag. Valet av ett kvantitativt angreppssätt grundar sig i frågeställningarna som syftar till att 
utvärdera ett relativt stort material för att få en överblick över mångfalden i det svenska 
offentliga rummet. Innehållsanalys definieras av Bernard Berelson som ”a research technique 
for the objective, systematic, and quantitative description of the manifest content of 
communication”.16 Jag skall försöka att bena upp denna definition i dess beståndsdelar samt 
relatera det till denna studie. Med objektiv avses här att analysen ska vara oberoende av den 
individ som utför den samt av den tidpunkt då den utförs. Detta förutsätter ett på förhand 
uppgjort kategorischema som allt material kodas efter, vilket fungerar som grund för 
innehållsanalysen.17 Jag har i denna analys av Dagens Nyheter använt mig av det 
kategorischema som skapades vid 1989 års maktutredning. Systematisk innebär att allt 
relevant innehåll analyseras utifrån alla relevanta innehållskategorier. Detta betyder att varken 
urvalet av analyserat innehåll eller de använda analyskategorierna får vara godtyckliga. 
Kategorischemat skall således skapas efter studiens frågeställning och teoribildning.18 Utifrån 
min frågeställning med vidhängande underfrågor har jag valt de variabler som det har varit 
intressant att mäta olika variabelvärden på. Kvantitativ innebär att man numeriskt anger i 
vilken grad eller utsträckning de olika kategorierna/variabelvärdena är representerade i det 
undersökta materialet.19 I denna studie har jag valt att mäta antalet artiklar i varje kategori. 
Det manifesta innehållet avser att analysen skall bygga på innehåll som är klart framträdande, 
uppenbart och tillgängligt för varje läsare.20 I detta fall utgörs det manifesta innehållet av 
texten i de artiklar jag ska undersöka för att avgöra om mångfald råder. Enligt Berelson 

                                                 
15 Schröder, 2002:100 
16 Berelson, 1952/71:18 
17 Rosengren & Arvidsson, 2002:360f 
18 ibib:361 
19 ibid:361 
20 ibid:362 
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förutsätter innehållsanalys att det finns en relation mellan avsikt och innehåll, och att det är av 
vikt att söka detta samband för att på så sätt kunna se konsekvenserna.21 Innehållsanalys 
används för att systematiskt beskriva det fokus som olika grupper har på olika ämnen.22 Man 
kan skilja på tre olika typer av innehållsanalyser inom medieforskningen. Dels finns det 
beskrivande analyser, dels komparativa och dels förklarande. Komparativa analyser kan dels 
vara jämförelser av medieutbudet mot en på förhand uppställd norm och dels kan det vara 
jämförelser i tid och rum.23 Syftet med denna studie är att granska utbudet mot en norm, 
närmare bestämt mångfald. Men jag gör också ett antal jämförelser i tid, då jag undersöker 
hur resultatet har sett ut i tidigare studier. Marie Lindström, som är biträdande sekreterare vid 
Rådet för mångfald inom massmedierna, gjorde 1995 en undersökning av DN-debatt.24 Hon 
lånade sina kategoriindelningar från 1989 års maktutredning och jag tänker att i min tur också 
använda mig av desamma för att på så sätt kunna åstadkomma kumulativitet och göra 
jämförelser bakåt i tiden. För att kunna göra jämförelser mot normen mångfald och i tid 
analyseras dock materialet först i deskriptiva former.  
 
 
2.2 Tillvägagångssätt 
 
Studiens syfte är att studera ämnes- och aktörsmångfalden i det offentliga rummet och 
frågeställningarna behandlas empiriskt genom kvantitativa innehållsanalyser. 
Min metod kan delas i 3 delar.  
 
Den första delen består av en kvantitativ innehållsanalys. Med denna metod har jag analyserat 
348 stycken DN-debattartiklar. Jag har tidigare, i inledningen, motiverat mitt val av DN-
debatt. Artiklarna har kategoriserats på följande sätt.25 
 
1. Vilket ämne artikeln handlar om – Med en kombination av DN: s ämnesmärkning och en 
genomläsning av artikeln har jag kategoriserat artiklarna i 16 olika ämnesgrupperingar. Dessa 
är, som nämnt ovan, lånade av Lindström och 1989 års maktutredning. 
2. Vilket kön författaren har – Tre kategorier har använts, man, kvinna och lika antal man och 
kvinna. När det har varit tre eller fler författare till artikeln har majoriteten fått avgöra. 
3. Vilket yrke författaren har – Här har jag återigen använt mig av Lindströms och 
Maktutredningens kategoriseringar och författarna är således indelade i elva yrkeskategorier. I 
de artiklar som har fler än tre författare har den som stått som upphovsman fått avgöra 
yrkestillhörigheten.  
4. Hur många författarna är – Antalet var spritt från en författare till 125 stycken. Jag har delat 
in detta i sju kategorier. 
5. Vilken veckodag artikeln publicerades  
 
Lindström har en ämneskategori som hon benämner ’sociala frågor’. I denna ingår också 
frågor som rör psykiatri och psykiatrisk vård. Med tanke på en rad händelser som har skett 
sedan Lindström gjorde sin undersökning har jag valt att särskilja ämnet ”Psykiatri” från de 
övriga sociala frågorna. De händelser som jag tänker på är till exempel morden i Knutby, 
mordet på Anna Lind och det stora antal andra brott som har begåtts av psykiskt sjuka 
människor i Sverige. Det har varit en ganska omfattande debatt kring detta ämne och jag är 
                                                 
21 Berelson, 1952/71:18 
22 ibid:99 
23 Sahlstrand, 2000:230 
24 Lindström, 1996 
25 för detaljerat kategorischema – se bilaga 1 
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intresserad av att se om det visar sig på DN-debatt. Jag har också tagit bort en kategori som 
Lindström använde. 1995 var Mona Sahlin så på tapeten att hon fick en helt egen kategori. I 
maktutredningen var inte denna kategori aktuell och så inte heller idag. Jag är även tveksam 
till den andra kategorin som Lindström lade till, Filosofi, och väljer istället att ha med en 
kategori som jag kallar ”Etik och moral”. Detta med anledning av den diskussion som har 
följt avslöjandet om Skandias affärer, med mera.  
 
Den andra delen består också den av en kvantitativ innehållsanalys, men nu av de artiklar som 
publicerats på Dagens Nyheters inrikessidor. Inalles är det 1194 artiklar som jag har 
undersökt. Artiklarna har i stort sett kategoriserats efter den modell jag använde då jag 
undersökte DN-debatt. Vissa skillnader föreligger dock. 
 
1. Vilket ämne artikel handlar om – Här har jag gjort på samma sätt som ovan. Vissa 
ändringar har dock gjorts för att anpassa indelningen till materialet. ”Psykiatri” ingår här 
under kategorin ”Sociala frågor”, ”Etik och moral” har fått ge vika för en egen kategori för 
efterspelet av mordet på Anna Lind och jag har även känt mig nödgad att lägga till en kategori 
som handlar om olyckor, bränder och naturkatastrofer samt en som benämns ”övrigt”. Jag har 
försökt att hålla nere denna sista så mycket som möjligt, men det finns ändå en del artiklar 
som ogärna finner sig i att, på ett någorlunda enkelt sätt, passa in i någon kategorisering. 
2. Vilket kön författaren har – Även här har ovanstående metod används. 
3. Vilket kön de synliga källorna har – Här har fyra kategorier använts, för det första man, 
kvinna eller lika antal man och kvinna. Jag har dock också i denna variabel även med de 
artiklar som saknar källa, alltså där det varken finna manlig eller kvinnlig representation.  
4. Vilken genusdominans det finns i artiklarna när det gäller de synliga källorna - Varje artikel 
har delats in i ovanstående kategoriseringar och således fått en representation när det gäller 
genus. När det har varit tre eller fler källor i artikeln har majoriteten, i samband med hur stort 
utrymme de givits, fått avgöra. 
5. Vilket yrke källan har – Här har jag utgått ifrån Lindströms och Maktutredningens 
kategoriseringar, men materialet ledde mig till att göra vissa modifieringar. Kategorin ”Övriga 
yrken” har delats upp eftersom jag upptäckte vissa mönster i mitt material. Jag har här särat ut 
vissa yrkesgrupper, då det var uppenbart att dessa kom att synas väldigt tydligt i min korpus. 
Dessa är ”Lagens företrädare” (poliser, jurister och så vidare), ”Sjukvårdspersonal” samt 
”Militärer”. Vissa andra kategorier har slagits ihop.26 
6. Hur många källor som använts – Här har antal källa per artikel undersökts. Materialet är 
indelat i sex olika kategorier. 
 
Den tredje delen har vissa kvalitativa inslag. Här har jag gjort en mer nära läsning av 104 
stycken nyhetsartiklar för att i en analys kunna ställa dem mot olika teorier om medielogik. 
Urvalet till denna korpus gjordes genom att jag valde den månad som var mest lik det 
sammanlagda värdet i den totala korpusen av nyhetsartiklar. 
 
I denna nya korpus har jag, förutom den indelning som gjordes på den totala korpusen, också 
delat in artiklarna enligt följande: 
 
1. Vilka av Stuart Allans nyhetsvärderingskriterier kan sägas gälla för varje artikel. (se kapitel 
5.1.1) 
2. Tillhör artiklarna kategorierna ’hard-’ eller ’soft news’ enligt definiering som återfinns i 
kapitel 5.1.2. 

                                                 
26 för detaljerat kategorischema – se bilaga 2 
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3. Hur fördelar sig de manliga och de kvinnliga författarna på ’hard-’ respektive ’soft news’-
artiklarna. 
4. Hur fördelar sig de manliga och de kvinnliga källorna på ’hard-’ respektive ’soft news’-
artiklarna. 
5. Gällande ’hard news’-artiklarna – hur fördelar sig dessa över ämneskategorierna.  
Finns det någon korrelation till genus? 
 
2.3 Material 
 
Den första delen av empirin består av ett års DN-debattartiklar, 031020-041019. Där har jag 
avgränsat mig till att fördjupa mig i endast huvudartikeln. Det innebär att min korpus består 
av 348 stycken artiklar.  
 
Den andra delen av mitt material består av de artiklar som är publicerade på Dagens Nyheters 
inrikessidor under samma tidsperiod. För att få ner materialet till hanterbar storlek har jag 
gjort ett urval bestående av en vecka per månad under det angivna året. Jag inledde med den 
första veckan under perioden och tog sedan samma vecka under de återstående månaderna.  
Denna korpus kom slutligen att bestå av 1194 artiklar. Jag har här avgränsat mig från notiser 
eftersom det inte förekom synliga källor i dessa.  
 
Orsaken till att jag har valt att undersöka ett år är att jag anser att jag då får en tillräckligt bra 
korpus att arbeta med. Med färre artiklar än vad ett år ger skulle generaliserbarheten ha 
minskat. 
 
För att kunna undersöka samband mellan mångfald och produktionsvillkor har jag även ett 
tredje korpus. Denna del av mitt material består av en veckas inrikesartiklar. Jag har gjort 
urvalet efter den vecka som var mest lik resultatet från hela korpusen.  
 
 
 
2.4 Bearbetning och analys 
 
Mitt textmaterial är hämtat ifrån Mediearkivet, Presstext samt från Dagens Nyheter. 
Materialet är kodat med hjälp av Lindström och 1989 års Maktutredning.27 Jag har använt mig 
av statistikprogrammet SPSS för att bearbeta mina data. Detta program har varit till stor hjälp 
genom enkelheten i att plocka fram frekvenstabeller så att jag har kunnat se hur enheterna 
fördelar sig över variabelvärdena.28 Dessa tabeller har jag sedan använt som underlag till de 
bivariata korstabeller jag behövde för att närma mig mitt huvudintresse; hur det ser ut ur ett 
mångfaldsperspektiv. Jag har valt att redovisa mina resultat i procent eftersom det öppnar 
vägen för de jämförelser som jag vill göra med tidigare gjorda studier. Det kan vara på sin 
plats att nämna att eftersom procent är avrundat till heltal kan totalprocenten variera mellan 
99 och 101 procent. På en del ställen har jag dock valt att i tabellerna redovisa procenten i 
decimalform för att visa på att det trots allt förekom representation på variabelvärdet. 
 
Analysen av materialet sker i flera steg. Först analyseras empirin mot mångfaldsbegreppet, 
dels ämnesmångfald och dels aktörsmångfald. I det första fallet undersöks de olika delarna 
var för sig och sedan tillsammans. I det senare fallet studerar jag först materialet, i sina delar 

                                                 
27 Lindström, 1996, Pettersson & Carlberg, 1990 
28 Boken Statistisk verktygslåda av Djurfeldt et al har varit mig behjälplig i detta avseende 
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och i sin helhet, genom ett genusperspektiv och undersöker sedan klassbegreppet med hjälp 
av teorier om hegemoni, kapital och habitus. I den första delen av min empiri, analysen av 
DN-debatt, gör jag även en jämförelse med tidigare gjorda studier. Därefter ställs mångfalden 
eller bristen på mångfald mot teorier om produktionsvillkor. Det sista steget är att genom att 
identifiera en elitgrupp, av aktörer och deras ämnen, göra en analys av vad detta kan få för 
implikationer på offentligheten och demokratin. 
 
 
 
2.5 Metodproblem, reliabilitet och validitet 
 
Denis McQuail menar att en risk med innehållsanalys är att forskaren snarare lägger på ett 
meningssystem än upptäcker det i innehållet.29 Jag har försökt att undvika detta genom att 
använda ett analysschema som tidigare studier av samma utgångsmaterial på ett framgångsrikt 
sätt har brukat. Dessa kategoriindelningar stämde i stort in på de operationaliseringar jag 
behövde för att besvara mina frågor. Detta, kopplat till den relevans som jag menar finns i 
min teoretiska ram, blev ett bra sätt att uppnå validitet i min undersökning. Trots tidigare 
undersökningars framgång med detta kategorischema så uppstod vissa problem. Speciellt när 
materialet skulle kodas under variabeln ’ämne’. Till exempel kunde jag ställas inför frågan 
om en artikel handlade om ’arbetsmarknad’ eller om ’invandrarpolitik’. Många av de artiklar 
som berörde arbetsmarknad hade också en vinkling på invandrares problem. Ytterligare ett 
problem var att bostadsfrågor ofta var sammankopplade med trafikproblem. För att lösa dessa 
problem använde jag mig av Dagens Nyheters egna beteckningar i kombination med egna 
läsningar av artiklarna. På så sätt kunde jag sortera in dem under det variabelvärde som bäst 
stämde överens med artikelns innehåll. För att stärka reliabiliteten lät jag också en kollega 
läsa de artiklar som var problematiska när det gällde ämnesindelning. Detta arbetssätt använde 
jag mig också av när det gällde den läsning och indelning som den tredje delen av min metod 
bestod av.  Hennes kategorisering stämde dock bra överens med min. Bjereld, et al, menar att 
man på detta sätt kan höja reliabiliteten genom den intersubjektivitet som då uppstår.30 Ett 
annat problem rörde debattartiklarnas författares yrkestillhörighet. Här hörde svårigheterna 
dock inte samman med kategorischemat som sådant. DN anger tydligt vilken position 
författarna innehar. Problemet var istället förknippat med de artiklar som hade en mängd 
underskrifter. Detta löste jag genom att använda mig av den, av DN, angivna 
upphovsmannens yrke.  
 
 
 
2.6 Generaliserbarhet 
 
Förutom den generalisering som jag kan göra utifrån mina resultat kan generaliserbarheten i 
denna studie också visas genom att teorier pekar ut empirin som relevant. Många är de röster 
som påvisat att Dagens Nyheter är ett av de viktigaste offentliga rummen i Sverige. De data 
som jag samlar in om denna offentlighet stämmer väl in med de teoretiska begrepp som 
redovisas i teorikapitlet och dessa i sin tur ger förklaringar till de resultat jag har fått fram. 
Empirin fungerar alltså som ett exempel på teoriernas användbarhet och studien blir genom 
detta generaliserbar och generellt giltig.31 

                                                 
29 McQuail, 2000:237 
30 Bjereld, et al, 2002:111 
31 Dannefjord, 1999:25 
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2.7 Begrepp 
 
I detta arbete kommer jag att använda mig av vissa begrepp som kan ha olika definitioner 
beroende på vem det är som använder det. Här nedan ges den definition som är aktuell i denna 
studie. 
 
Primary definers – När vissa individer eller grupper tillåts att dominera en kontext brukar 
man hänvisa till dessa som primary definers. Med detta menas att de definierar hur 
verkligheten ser ut och att denna definition sedan blir norm i samhället.32  
 
Mångfald – I denna studie definieras mångfald som en mängd objekt, där objekten är olika 
eller av olika karaktär. Fokus ligger på ett innehållsrelaterat mångfaldsbegrepp.33 
 
Pluralism – Detta begrepp handlar om olika åsikter, grupper och intressen i ett samhälle och i 
mediesammanhang hur dessa speglas och får tillträde i medierna.34 Detta är relevant i för-
hållande till mediernas opinionsförmedlarfunktion och tanken är att medierna speglar och ger 
tillträde till olika åsikter och intressen i samhället. McQuail skiljer mellan ”media pluralism” 
och ”message pluralism”, där det förstnämnda står för att det finns många mediekanaler och 
det sistnämnda innebär att medieinnehållet präglas av mångfald.35 I detta arbete är det den 
sista typen av pluralism som primärt intresserar mig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
32 Allan, 1999:71 
33 Jönsson,2004:35 
34 ibid:36 
35 McQuail,1992:164, Jönsson,2004:37 
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3. Demokrati och offentlighet 
 
I detta första teorikapitel startas redovisningen av den teoretiska ram, med en diskussion om demokrati och 
offentlighet. Det ramverk som presenteras i detta och de två efterföljande kapitlen kommer jag sedan att 
använda för att analysera mina resultat.  
 
 
Demokratiteori handlar om hur ett demokratiskt samhälle kan och bör fungera. Det finns ett 
antal olika demokratimodeller som framför allt kan ses som idealtyper. Demokratiutredningen 
lyfter fram sju olika modeller: den elitistiska, den populistiska, den liberala, den 
kommunitära, den deltagande, den mångkulturella och den deliberativa.36 Den deliberativa 
demokratimodellen är den som tydligast fokuserar på mediernas roll och betydelse, och är 
därför den som är mest anpassad till dagens samhälle. Detta är en form av demokrati som 
behandlar alla medborgare som självständiga varelser som kan ta in information och åsikter, 
och utifrån dessa forma egna uppfattningar och göra egna val. Den deliberativa 
demokratimodellen handlar primärt om självständig åsiktsbildning och vikten av att engagera 
den enskilde medborgaren i denna process. För att åsiktsbildningsprocessen skall fungera 
krävs att en stor mängd information görs tillgänglig. John B Thompson menar att det är just i 
denna process som medierna har en allt större funktion att fylla.37 När man studerar offentlig 
debatt är det vid sidan av den överordnade deliberativa teorin också intressant att se på den 
mångkulturella demokratimodellen. I denna modell är det olikheterna i ett pluralistiskt 
samhälle som står i centrum. Mångfald kan i en demokratidiskurs kopplas till ett pluralistiskt 
samhälle där många olika röster och åsikter skall höras.38 Detta återkommer jag till längre 
fram i kapitlet. 
 
Den svenske medieforskaren Peter Dahlgren har, som jag skrev i inledningen, påtalat att 
demokratins välmående är beroende av kommunikationens eftersom den demokratiska 
dynamiken är så intimt förknippad med hur och var vi kommunicerar. Mediernas betydelse 
för det offentliga samtalet blir allt större och idag är det till och med relevant att tala om 
offentligheten som medierad.39 Offentlighet som begrepp kan dock vara svårt att definiera. 
McQuail beskriver det som: ”The conceptual ’space’ that exists in a society outside the 
immediate circle of private life and the walls of enclosed institutions an organizations 
pursuing their own (albeit sometimes public) goals. In this space, the possibility exists for 
public association and debate leading to the formation of public opinion and political 
movements and parties that can hold private interests accountable”.40 Han tillägger att 
medierna idag är nyckelinstitutioner för offentligheten, och att dess kvalitet är beroende av 
mediernas kvalitet.  
 
Resonemanget om offentlighet grundar sig i Jürgen Habermas verk, Borgerlig offentlighet 
från 1962. Ett klargörande är på sin plats. När jag talar om Habermas offentlighet menar jag 
framför allt ”the political public sphere” och inte den bredare kulturella offentligheten som 
innehåller litteratur och konst.41 Habermas menar att utvecklingen av en handelskapitalism på 
1500-talet tillsammans med nya institutionella former av politisk makt skapade förut-
                                                 
36 SOU,2001:1:21f 
37 Thompson,2001:225 
38 Jönsson,2004:18 
39 Dahlgren,1995:2 
40 McQuail,2000:502 
41 Habermas,1998:47ff 
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sättningar för en ny sorts offentlighet i det tidigmoderna Europa. Mellan å ena sidan offentliga 
myndigheter (staten) och å andra sidan det civila samhället uppstår en ny sfär, ”the public 
sphere”. I denna offentlighet, som alltså inte består av staten utan av enskilda individer, kan 
medborgare träffas för att diskutera hur staten agerar och hur det civila samhället skall 
regleras. Habermas tillskriver den periodiska pressen, bredvid salonger och kaffehus, särskild 
betydelse i framväxten av borgerlig offentlighet.42   
 
Habermas idealbild av offentligheten är ett ”det sociala livets kungarike” där utbyte av 
information och åsikter om allmängiltiga frågor kan ske så att allmän opinion kan bildas. 
Eftersom storleken på det moderna samhället inte tillåter att alla medborgare fysiskt befinner 
sig på samma plats har massmedia idag övertagit rollen som huvudinstitution för 
offentligheten. Offentligheten existerar, med andra ord, i det aktiva debatterandet mellan 
medborgare och det är via denna diskurs som opinioner genereras, vilka i sin tur påverkar 
statens policies och utvecklar samhället.43  
 
Habermas teorier om offentlighet har kritiserats från många håll, men jag sällar mig till Peter 
Dahlgren och andra i åsikten att offentlighetskonceptet fortfarande är giltigt. Jag ställer mig 
således, i detta arbete, bakom Dahlgrens definition:  

 
”The political public sphere constitutes a space - a discursive, institutional, 
topographical space – where people in their roles as citizens have access to what 
can be metaphorically called societal dialogues, which deal with questions of 
common concern: in other words with politics in the broadest sense. This space, 
and the conditions for communication within it, are essential for a viable 
democracy”.44  

 
En fungerande offentlighet tillfredsställer de kommunikativa kraven på en levande demokrati. 
En del av kritiken mot Habermas är dock ändå viktigt att beröra. Dahlgren delar in 
invändningarna i fyra grupper: invändningar som rör medieinstitutioner, medierepresentation, 
sociala strukturer och sociokulturell interaktion.45 Det är främst de bestridanden som handlar 
om representation som intresserar mig i denna studie. Representation i offentligheten handlar 
om sådana grundläggande saker som vad som porträtteras i medierna och hur.  
 
Invändningar har också gjorts mot Habermas för att han inte tar hänsyn till historiska om-
ständigheter. Man menar att även om den borgerliga offentligheten byggde på principen om 
allmänt tillträde, begränsade sig den i praktiken till de individer som hade tillräckligt med 
bildning och pengar för att delta. Kvinnor uteslöts av andra skäl. Offentligheten ställdes mot 
den privata sfären där den förstnämnda uppfattades som förnuftets domän, där männen hade 
unikt goda förutsättningar för att delta medan kvinnorna, som antogs vara mer benägna för 
tanklöst prat, ansågs bättre lämpade för hemlivet.46 Många kritiker menar därför att det 
Habermas beskrev inte var en genuin offentlighet utan bara en övning i borgerligt själv-
bedrägeri, där en liten privilegierad ekonomisk och politisk elit av män kommunicerade med 
varandra.47 Vilken är då skillnaden mot idag? Att det är en elit som debatterar är nog lika 
självklart idag som då, men skillnaden ligger i att fler passivt kan delta. Eliten pratar inte 

                                                 
42 Thompson,2001:92 
43 Dahlgren,1995:8 
44 ibid:9 
45 ibid:11 
46 Thompson,2001:96 
47 Dahlgren,1995:10 
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längre till varandra utan till alla medborgare. I denna studie tänker jag undersöka vad eliten i 
Sverige idag består av för yrkesgrupper och jag vill också se hur långt vi har kommit från 
faktumet att eliten är enkönad. Det som gör offentlighetsteorin central i denna studie är att den 
problematiserar frågan om hur vi kommunicerar i ett demokratiskt samhälle och mediernas 
roll i denna kommunikation. Detta leder mig vidare in på nästa begrepp, nämligen åsikts-
bildning. 
 
Ett demokratiskt styrelsesätt bygger på fri åsiktsbildning. Det innebär att människorna måste 
ha förmåga att ta till sig information, självständigt bedöma och kunna ompröva sina ställ-
ningstaganden om nya fakta tillkommer. Dessutom behöver medborgarna kunna diskutera 
sina ståndpunkter med andra innan de fattar sina beslut. I demokratiutredningen, En uthållig 
demokrati, står det:  
 

I samspelet mellan människor behöver kunskaper, erfarenheter och åsikter kunna 
utvecklas så att konflikter kan blottläggas och lösas i en fortgående dialog. Att 
denna kommunikation fungerar väl är av central betydelse för demokratin. Genom 
att åstadkomma mötesplatser och offentliga rum där alla ges möjlighet att delta, 
vara delaktiga och ha inflytande i opinions-bildningen skapas förutsättningar för 
en upplyst förståelse i gemensamma angelägenheter.48  

 
Petersson och Carlberg menar att autonom åsiktsbildning ingår som ett konstitutionerande 
element i själva definitionen av demokratibegreppet.49 Fri åsiktsbildning kännetecknas av ett 
ömsesidigt beroende mellan yttrandefrihet och informations- och tankefrihet. Friheten att 
självständigt och fritt få yttra och sprida åsikter mister sin mening utan friheten att själv-
ständigt och fritt få bilda och inneha åsikter. Det pågår en ständig kamp om att påverka 
människors åsikter och den viktigaste vägen för att bilda opinion för en sak går idag genom 
massmedier.50 Med opinionsbildning menar jag att man lyfter fram sina argument i öppen 
dager. Att man öppet försöker påverka andras sätt att tänka; skapa opinion i en viss fråga. 
Tanken är sedan att det ska stå var och en fritt att analysera argumenten och i egna debatt-
inlägg, eller vid möten med journalister bemöta ståndpunkterna. 
 
Begreppet offentlighet eller offentligt rum används idag primärt för att beskriva var och hur 
det offentliga samtalet äger rum. Vi har redan konstaterat att det i dag till stor del sker i 
medierna och därför skall vi, i de följande kapitlen, se lite närmare på mediernas roll.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
48 SOU,2000:1 
49 Petersson & Carlberg, 1990:9 
50 Lindström, 1996:11, Asp, 1995 
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4. Mediernas normativa funktioner och värden 
 
I detta andra teorikapitel fortsätter jag att redogöra för min teoretiska ram genom att resonera kring mediernas 
normativa funktioner och värden. Därefter följer en diskussion kring klass, genus och hegemoni och kapitlet 
avslutas med en studie av maktbegreppet. 
 
 
Demokratimodellerna och idealtyperna för det offentliga samtalet kan sägas vara normer för 
hur det goda demokratiska samhället skall se ut och hur det ska fungera. Som vi redan har 
konstaterat utgör, i dagens samhälle, medierna det medel som krävs för att bidra till den goda 
demokratin och det fungerande offentliga samtalet. Tankarna om att medierna faktiskt spelar 
och bör spela en viktig roll i ett demokratiskt samhälle har resulterat i en rad förväntningar 
och krav på mediernas verksamhet och utbud.51   
 
Att fungera som ett forum, där medborgarna kan komma till tals, är en viktig uppgift för 
medierna i en demokrati. 1972 års svenska pressutredning, som formulerade funktionerna för 
massmedierna, menade att medierna vid sidan av informations-, kommentators- och granskar-
rollen bör främja en kommunikation inom och mellan olika grupper och individer i samhället. 
För att medierna skall kunna fungera som offentligt rum, där en mångfald av åsikter släpps 
fram, är forumfunktionen oerhört viktig. Denna funktion kan inte ersättas av mediernas 
uppgift att informera allmänheten. Det är skillnad på att berätta om någons åsikter och att låta 
individer och organisationer själva få formulera och framföra sina åsikter. För medierna inne-
bär det att bredvid rollen som aktör också fungera som arena. På denna arena ska andra 
aktörer än mediernas egna anställda erbjudas plats för att nå ut med sina budskap.52  
 
Att nyhetsmedierna anses ha en betydelsefull roll för demokratin och det offentliga samtalet 
har också föranlett uppkomsten av vissa normativa värden eller ideal för dessa mediers verk-
samhet. Det handlar då ofta om normer kring vilket syfte medierna bör fylla och hur den kan 
och bör agera för att fylla detta syfte. Den brittiske medieforskaren Denis McQuail är en av 
dem som ägnat sig mest åt att teoretisera kring medier, värden och normer.53 Han identifierar 
några övergripande värden att använda vid utvärdering av mediernas verksamhet. Dessa 
värden är frihet, jämlikhet, mångfald, informationskvalitet, social ordning/solidaritet och 
kulturell ordning.54 I denna studie skall vi lite närmare studera ett av dessa värden, nämligen 
mångfald. 
 
 

4.1 Mångfald 
 
Mångfald ses som ett centralt värde som är kopplat till såväl frihet som jämlikhetsprinciperna. 
Ofta utgår mångfaldsprincipen från en tanke om att medierna skall spegla och tillgodose olika 
intressen i det pluralistiska samhället. Mångfald är därmed ett normativt begrepp som dock 
även kan användas för att beskriva och förklara mediernas innehåll. Mediemångfald kan, 

                                                 
51 Jönsson, 2004:21 
52 Lindström, 1996:18f 
53 Jönsson, 2004:23 
54 McQuail, 2000:166ff 
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enligt McQuail, uppnås på tre olika sätt: 1) genom att medierna i sitt innehåll och sin struktur 
speglar omvärldens mångfald, 2) genom att medierna ger tillträde till och utgör ett forum för 
olika åsiktsriktningar, samt 3) genom att medierna erbjuder valmöjligheter och ett varierat 
utbud.55   
 
Mediernas roll i en deliberativ demokrati består i att upplysa och engagera medborgarna så att 
potential att delta i debatten ges till så många som möjligt. John B Thompson har sagt att 
odlandet av mångfald och pluralism i medierna är ett väsentligt villkor för utvecklingen av en 
livskraftig deliberativ demokrati. ”Deliberationen får sin näring ur kollisionen mellan kon-
kurrerande uppfattningar; inget är mer destruktivt för den deliberativa processen än en 
orkestrerad opinion som inte tillåter några avvikelser”.56  
 
Tanken om mediernas spegling av mångfalden i samhället och frågan om att lämna tillträde 
till olika grupper och intressen, utgår bland annat från den pluralistiska tanken att samhället 
består av en rad olika grupper med olika intressen och behov.57 McQuail menar att de kriterier 
efter vilka befolkningen kan delas in är otaliga. Som exempel kan nämnas: kön, ålder, klass 
utbildning och så vidare. Hans ”alternativa dimension” innefattar politisk, geografisk samt 
socio-kulturell mångfald, och denna dimension kan sägas avse en spegling av olika ämnen 
och områden, som representation och tillträde för olika intressen och aktörer i samhället. Den 
politiska mångfalden avser mångfald av ämnen och hur olika grupper kommer fram i 
medierna. Den socio-kulturella dimensionen utgår ifrån en tanke om att samhällen vanligen 
erbjuder en rad olika identifikationsmöjligheter utifrån olika kriterier och att alla individer 
tillhör flera grupper. Differentieringskriterier kan vara till exempel klass och kön. Socio-
kulturell mångfald innebär att dessa olika grupper får utrymme i medierna.58  
 
 

4.1.1 Innehållsmångfald 
 
Walter Lippman definierade ”public agenda” som en uppsättning ämnen där det som rör 
välbefinnandet hos en stor grupp människor är beroende av samspel, samarbete eller åtmin-
stone stillatigande medhåll. Han menade vidare att denna uppsättning ämnen till stor del 
ligger utanför direkta och egna erfarenheter:  
 

” For the real environment is altogether too big, too complex, and too fleeting for 
direct acquaintance. We are not equipped to deal with so much subtlety, so much 
variety, so many permutations and combinations. And although we have to act in 
that environment, we have to reconstruct it on a simpler model before we can 
manage it. To traverse the world, men must have maps of the world”. 

Lippman menade att det var medierna som tillhandahöll dessa världskartor.59  
 
När det gäller vad som debatteras blir detta därför intressant när man se på teorier om 
mediernas dagordningsfunktioner. Den grundläggande idén bakom denna teori är att medierna 
har makt att påverka vad människor anser är viktiga frågor. Maxwell McCombes 
sammanfattar idén enligt följande: 
                                                 
55 McQuail, 2000:170f 
56 Thompson,2001:318 
57 Jönsson,2004:34 
58 McQuail,1992:150ff 
59 McCombes, et al, 1995:282 
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“The idea of agenda-setting influence by the media is a relational concept specifying a 
positive - indeed, casual – relationship between the emphases of mass communication and 
what members of the audience come to regard as important. In other words, the salience of an 
issue or other topic in the mass media influences its salience among the audience.”  
Massmedierna bestämmer således agendan, vilken uppmärksamhet olika sakfrågor får i den 
politiska debatten. De frågor och ämnen som medierna prioriterar, blir också de frågor och 
ämnen som publiken tycker är viktiga. Mediernas betydelse ligger således inte så mycket i att 
de bestämmer vilka åsikter människor har utan vad man har åsikter om.60 
 
Forskningen om agenda-setting fick sitt genombrott på 1970-talet genom en studie av 
Maxwell McCombes och Donald Shaw. Deras tes var att det finns ett tydligt samband mellan 
mediernas och publikens dagordning. De politiska frågor som press, radio och TV ägnar störst 
uppmärksamhet, anser också allmänheten vara de viktigaste politiska frågorna för dagen. 
Medierna kan därmed sägas vara ’dagordningsskapande’, i den mån att de styr publikens 
dagordning. Denna tolkning har dock fått kritik. En invändning är att vår kunskap om de 
bakomliggande orsakssambanden är ganska bristfällig. En annan är att en sådan tolkning 
tycks förutsätta att journalister och medier agerar oberoende och opåverkade av 
samhällsförhållanden och den allmänna opinionen. Under de senaste 20 åren har synen på 
dagordningsfunktionen successivt breddats från den ganska smala inriktningen på relationen 
medier – publik och mediernas dagordningsskapande till att gälla hela dagordningsprocessen, 
”agenda-building”.61 Detta processperspektiv, som är utvecklat av Lang och Lang, tar fasta på 
hur den politiska dagordningen byggs upp i ett samspel. På ena sidan i interaktionen står 
beslutsfattare och andra politiska aktörer, partier, organisationer, myndigheter samt medierna i 
deras egenskap av aktör och arena. På den andra sidan står den allmänna opinionen.62 Kent 
Asp menar att makten över den politiska dagordningen är betingad av det konsensus- och 
konfliktmönster som existerar mellan aktörer utanför medierna. Inom samhällssektorer och i 
politiska frågor där det finns en uttalad intressegemenskap och enighet mellan de inblandade 
aktörerna är mediernas möjlighet att påverka dagordningen liten.63   
 
 

4.1.2 Aktörsmångfald 
 
Varför är det viktigt att veta vem det är som debatterar? Göran Palm citerar, i sin bok: I 
nationens och marknadens intresse, Graham Murdock som säger att medborgarskap kräver 
tillgång till relevanta symboliska resurser. Murdock ställer upp fyra villkor för att med-
borgerliga rättigheter ska bli tillgodosedda i en medierad värld.64 Dessa villkor är: 
 
- Medieoffentligheten måste vara en öppen arena för representation  
- Den ska vara öppen för bredast möjliga representation.  
- Mediet måste balansera mångfald i information och upplevelser med kunskap. 
- Medieoffentlighet måste vara öppen och tillgänglig för alla (Klass, genus och etnicitet) 
 
I det här arbetet intresserar jag mig främst för klass och genus och kommer här nedan att 
diskutera dessa variabler i förhållande till hegemonibegreppet. 
                                                 
60 Asp, 1986:48 
61 Sjölin, 1994:173 ff 
62 Sjölin,1994:173 ff, Denham,2004:53 
63 Sjölin,1994:173ff 
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4.2 Klass, genus & hegemoni 
 
Enligt Marx konstitueras klass genom fem grundläggande dimensioner: struktur, formation, 
kultur, medvetenhet och kamp.65 I denna studie är det främst det han kallar klasskulturer som 
är aktuellt. Marx menade att varje klass genererar en distinkt uppsättning av känslor, tankesätt 
och åsikter om livet utifrån dess kollektiva erfarenhet. Dessa styr sedan hur medlemmarna i en 
viss klass handlar och tänker i sina försök att bringa reda i sin situation. Vidare menade han 
att man föds in i sin klass och att man sedan, genom kontinuerlig prägling av traditioner och 
uppväxtmiljö, får en för-givet-tagen startpunkt för åsikter, omdömen och handling.66  Inför en 
situation med en växande medelklass som inte så enkelt kunde placeras in i Marx dikotomi, 
bourgeoisie och proletariat, väckte den tyske sociologen Max Weber tanken att det kanske 
inte var så enkelt, utan att klass och samhällsposition istället bestämdes av vilka tillgångar 
aktören medförde till ”förhandlingsbordet”. Han menade att kunnande och formell utbildning 
kunde omvandlas till valuta när jobb eller belöningar skulle omförhandlas.67 Anthony 
Giddens har vidgat Webers definition ytterligare till att inkludera ”all forms of relevant 
attributes which individuals may bring to the bargaining encounter”.68   
 
Pierre Bourdieus teorier är en syntes mellan Marx och Weber. Han tar Webers tankar om 
marknadskapaciteten och omvandlar dem till Marx retorik om kapital. Enligt Bourdieu finns 
det tre typer av kapital: ekonomiskt, socialt och kulturellt kapital.69 Ekonomiskt kapital kräver 
inte något förtydligande, det handlar om just det som sägs, ekonomiska och materiella 
tillgångar. Socialt kapital innebär de sociala kontakter och förbindelser individen har med 
personer som kan vara av vikt för att hjälpa honom eller henne i livet. Med kulturellt kapital 
menas den sortens kompetens som tillgångar i form av språkbruk, kunskaper, erfarenheter och 
värderingar ger och som leder till hur individen uppfattar och tänker samt hur han eller hon 
talar och för sig.70 Att människor har olika mängd kulturellt kapital menar Bourdieu beror på 
att de erfarenheter som en viss klass har producerar en slags generaliserade scheman, eller 
tanke- och handlingsramar, som påverkar individens sätt att uppfatta omgivningen och som 
samtidigt fungerar som ett slags raster genom vilket han eller hon tolkar omgivningen. Detta 
klassbaserade meningssystem kallar Bourdieu för habitus. Genom sitt habitus utvecklar 
individen livsstilar, smaker och praktiker som hänger samman med hans eller hennes 
livsbetingelser. Varje generation för vidare sitt habitus till nästa genom vardagligt tal, 
familjeritualer och grannskap. På detta sätt reproducerar klasserna sig själva.71 Bourdieus 
klasstruktur är ett multidimensionellt utrymme där klasser definieras, först beroende på hur 
mycket kapital de har, sedan av hur kapitalet är komponerat och sist av hur de viktar sitt 
kapital över tid i ett försök att maximera sina fördelar. Men Bourdieu talar också om ett fjärde 
slags kapital, symboliskt kapital. Med detta menar han det som av centrala kulturella 
institutioner, som skolor och museum, igenkännes som värdefullt. Hög status och makt i 
samhället kommer inte allena av innehav av ekonomiskt kapital utan också av tillgång till 
mycket kulturellt kapital, och då i form av rätt sorts kapital, det vill säga symboliskt. Olika 
habitus väger olika mycket när det kommer till vad de kulturella institutionerna i samhället 
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anser vara värdefullt.72 Men vilka bestämmer då vad som ska anses vara mer värdefullt än 
annat? Jag skall försöka reda ut detta nedan i en diskussion om hegemoni, men först skall vi 
se lite närmare på en annan faktor som kan göra det svårt att nå ut i offentligheten, nämligen 
kön. 
 
Vi får dock börja med att reda ut begreppen lite. Vad är genus och vad är kön? Enligt 
O’Sullivan är genus den kulturella definitionen av man och kvinna och har inget med naturen 
att göra. Det finns dock en skillnad mellan könen, en biologisk, fysiologisk skillnad. På denna 
vilar en, genom lång tid utarbetad, kulturellt formad struktur av skillnader som används för att 
klassificera och skapa mening i sociala relationer mellan människor. Som att det till exempel 
kan ses som naturligt för män att dominera och hävda sin rätt och att kvinnor av naturen är 
passiva och känslosamma. Hon menar vidare att när skillnader mellan könen uppfattas som 
meningsfulla handlar det om genus och inte om kön. Skillnader mellan könen är en 
fysiologisk skillnad som är biologiskt bestämd, genusskillnader är kulturellt bestämda. Vi 
socialiseras in i vissa genusmönster och relationer beroende på kulturella regler och koder i 
vår sociala och historiska situation. Denna socialisationsprocess är inte bestämd av naturen. 
Många feministiska forskare menar att patriarkatet får ta ansvar för att det i de flesta 
samhällen och kulturer är så att män har mer makt och auktoritet än kvinnor och att män 
utövar makt över kvinnor. Patriarkatet är den manligt strukturella, systematiska och historiska 
dominansen över, och utnyttjandet av, kvinnor. Patriarkatet är ett system där vår egen 
uppfattning om oss själva och vår känsla av genustillhörighet (alltså känslan av att vara 
kvinna eller man, och vad det i så fall betyder) får mening från historiska strukturer av system 
som ger män makt över kvinnor.73 Men det finns även avvikande åsikter. German, en 
socialistisk feminist, menar att förtryck av kvinnor inte beror på patriarkatet som sådant utan 
istället har sina orsaker i klassamhället och familjens roll när det gäller att reproducera 
arbetskraft.74  
 
McQuail skriver att det finns en mängd kritiska, feministiska teoretiska perspektiv på 
medieinnehåll. Något som de flesta är överens om är att medieinnehåll aldrig kan bli en sann 
avbild av verkligheten. De feministiska forskarna menar att den viktigaste frågan är att ut-
mana den underliggande sexistiska ideologin som är förhärskande i medieinnehållet. De 
studier som görs är därför främst tolkande och kvalitativa.75 Det finns dock feministiska 
studier som är kopplade till aktörsmångfald i den medierade offentligheten. Dessa handlar 
främst om politiskt och kommunikativt deltagande, eller snarare bristen på det samma, för 
kvinnor i både nutida och i historiska perspektiv.76  
 
På 1960-talet ökade Feminismen medvetandet om att genus och dess relationer till det 
offentliga var ett problem värt att diskutera. Kvinnorörelser visade att det fanns gränser för det 
offentliga och att kvinnor hade begränsat tillträde. Som jag har beskrivit tidigare var just detta 
en av de kritiska synpunkter som framfördes mot Habermas ”public sphere”. Kvinnornas sfär 
var den privata och inte den offentliga. En av Feminismens huvudfrågor blev därför att skapa 
tillträde för kvinnor och deras frågor i den offentliga sfären. Man menade att det varken var 
kön eller funktionen att reproducera nya arbetare utan istället det faktum att kvinnor inte hade 
tillträde till offentligheten som gjorde att de sågs som andra klassens medborgare.77  
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Idealet för medieoffentligheten är att den skall vara öppen för alla, oavsett klass, genus eller 
etnicitet.  Varför är den då inte det? Vi hamnar alltså åter på frågan om vad som bestämmer 
vad som skall anses värdefullt och vad som inte är det. Begreppet ’hegemoni’ myntades av 
den italienske, kritiske teoretikern Antonio Gramsci på 30-talet. Dessförinnan hade hegemoni 
först och främst betytt den dominans som ett land kan ha över ett annat, speciellt i vänskapliga 
allianser. Gramsci lade dock in en ny betydelse i termen. Med sitt begrepp hegemoni avser 
han en styrande ideologi som för samman idéer om hur mediekultur hjälper till att bevara ett 
klass/könsdelat och klass/könsdominerat samhälle. Hegemoni refererar till ett interrelaterat 
sätt att tänka som genomsyrar ett samhälle på ett sätt som får etablerad maktordning och 
etablerade värden att synas naturliga och därmed bli förgivet-tagna. Den styrande ideologin 
existerar i en icke ifrågasatt konsensus. Hegemoni kan sägas vara en konstant hävdad 
definition av en social situation genom diskursiva metoder snarare än genom politisk och 
ekonomisk maktutövning. Genom att medierna ger större utrymme till makthavarna i 
samhället bidrar de till att bevara hegemonin. Kritiska forskare hävdar att medierna stöder den 
styrande elitens värden, normer och åsikter som i sig leder till reproduktion av social, 
ekonomisk och politisk makt i det gängse samhällets hierarki.78 
 
Mediemarknaden arbetar inte slumpmässigt utan tenderar att systematiskt utesluta de röster 
som saknar ekonomisk makt eller ekonomiska resurser. Den tenderar också att stärka och 
befästa positioner hos de grupper som redan är etablerade på mediemarknaden, att gynna de 
röster som är minst kritiska till det rådande systemet och att missgynna de kritiska rösterna, 
eftersom de inte har resurser för att skapa effektiv kommunikation till en bredare publik.79 
Thomas Mathiesen menar att statliga och olika institutionella eliter har näst intill monopol på 
att definiera verkligheten. De har också nästan exklusiv ensamrätt till att bestämma vilka 
samhällets problem är.80 Göran Palm skriver att eliternas makt och positioner innebär att de 
får rollen som ”primary definers” av vad som ska betraktas som viktigt och att medierna 
genom att ge dem denna roll reproducerar den dominerande ideologin och legitimerar rådande 
maktförhållanden.81 Primary definers är en term som kan användas på flera olika plan. Till 
exempel kan man säga att regeringen är ett slags primary definers, populärkultur kan sägas 
vara ett annat. Framför allt brukar man plocka ut medierna som helhet och säga att de är 
primary definers i den svenska offentligheten. I denna studie befinner jag mig dock på ett 
inommedialt plan, och koncentrerar mig på begreppet på individnivå.  
 
När man i ämnet offentlighet också tar upp frågor om vad och vem som bereds tillträde 
handlar det i realiteten om makten i samhället.  

 

4.3 Makt 
 
Steven Lukes beskriver, sin bok Power - A radical view, maktbegreppet som en hierarki med 
tre nivåer.82  Maktens första nivå är de arenor där det öppna, direkta beslutsfattandet kan 
uppfattas som en kamp om viktiga sakfrågor. Vem/vilka tar initiativ? Maktens andra nivå 
handlar om makten att avgöra vad som skall anses vara viktiga frågor, alltså kontrollen över 
                                                 
78 McQuail,2000:97, Meyers,2004:96, Ives,2004 
79 Golding &Murdock,2000:77ff, Palm,2002:69 
80 Mathiesen,2002:110f 
81 Palm,2002:84 
82 Lukes, 1974, Maktutredningen SOU 1990:44, Palm 2002:39 
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beslutsarenans agenda. Vilka frågor ska in på agendan och vilka ska bort? Maktens tredje nivå 
handlar om vad som överhuvudtaget skall uppfattas som sakfrågor. Här handlar det om 
processer som styr människors tankar och medvetanden. Den som har möjlighet att kom-
municera påståenden hur något är eller hur något bör vara kan utöva makt över tänkandet och 
på så sätt definiera verkligheten. Den första nivån kommer jag i det här arbetet att undersöka 
genom att helt enkelt se vem det är som förekommer på DN-debatt och som källor i 
nyhetsartiklarna. Vilken klass tillhör de och vilket kön har de? Jag kommer med andra ord att 
försöka identifiera den elit som härskar i detta offentliga rum. Den andra nivån tydliggörs i 
detta arbete genom att se på vilka ämnen det är som förekommer i Dagens nyheter under ett 
år. Vilka frågor förs in på agendan? Den tredje nivån sammanfaller med det som jag tidigare 
har diskuterat ifråga om hegemoni.  
 
John B Thompson skiljer på fyra huvudtyper av makt: ekonomisk, politisk och symbolisk 
makt samt tvångsmakt. Det är den tredje makttypen, symbolisk makt, som är intressant i 
denna studie. Den kan kopplas till Lukes’ tredje nivå. Det är en kulturell form av makt som 
uppstår genom produktion, överföring och mottagande av meningsfulla symboliska former. 
Detta symboliska innehåll kan jämställas med vad Bourdieu betecknar som kulturellt kapital. 
Den prestige, erkänsla och respekt som kommer med att vara förmedlare av detta symboliska 
innehåll är det som Bourdieu menar när han säger symboliskt kapital. Thompson menar att 
när individer använder sitt kulturella och symboliska kapital till att gripa in i handlingen får 
det olika slags konsekvenser. Det får andra människor att reagera på vissa sätt och inte på ett 
annat, tro eller inte tro, bekräfta sitt stöd för ett förhållande eller resa sig i kollektiv revolt. 
Denna förmåga att få andra människor att handla eller tycka på ett visst sätt kallar han för 
symbolisk makt.83  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
83 Thompson, 2001:23ff 
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5. Nyhetsproduktion  
 
I detta avslutande teorikapitel diskuterar jag olika produktionsdiskurser, så som nyhetsvärdering, 
nyhetskategorier, nyhetsnät och resursplanering.   
 
 
I denna uppsats är det de synliga, muntliga källorna som är i fokus. På DN-debatt använder de 
sig av sin egen röst och i nyhetsartiklarna utgör journalisten det medium eller den kanal som 
källan i form av sändare går igenom för att nå sin mottagare, sin publik. Anledningen till att 
jag valt att se processen genom just detta perspektiv är att mitt huvudintresse främst handlar 
om vem eller vilka det är som definierar verkligheten i Sverige. Det är alltså inte själva 
sakfrågan i ämnet som är intressant, utan vem det är som säger något i fråga om vilket ämne. 
Vilka källorna är och i vilka ämnen de yttrar sig är det som ligger i fokus för mitt försök att se 
vilka som är ”primary definers” i vårt samhälle. I framför allt fallet med nyhetsartiklarna ser 
jag dock ett problem i att nå mina ”definierare”, eftersom journalisten och mediet kan sägas 
skymma sikten. Detta föranleder mig att närmare undersöka vilka faktorer som kan styra 
mediernas och journalisternas val av ämnen och därmed vidhängande källor. 
 
R.V Ericsson, med flera, har hävdat att källorna och journalisternas relation till dessa utgör 
grunden för den verklighetsbild som nyheterna förmedlar. De menar att verklighetsunderlaget 
för nyheter inte finns i vad som sker i verkligheten utan att detta underlag finns i sociala och 
kulturella faktorer hos källan och hos journalisten.84 
 
Jag har i inledningskapitlet redogjort för vilka kriterier DN-debatt har för att publicera en 
artikel, men när det gäller den andra delen av min korpus, nyhetsartiklarna, kan det vara på sin 
plats att diskutera vissa av de produktionsvillkor som gäller för journalister idag. Hur blir 
nyheter till? Vad, av alla händelser i världen, väljs ut för att bli medierade nyheter? Vad en 
nyhet är, kan nästan ses som en metafysisk fråga. Den är svår att besvara och journalister och 
medieinstitutioner svarar ofta att det handlar om känsla. Analyser av medieinnehåll har, enligt 
McQuail, inte besvarat frågan särskilt väl. 1922 fokuserade Walter Lippman sin forskning på 
den process som handlar om insamlandet av nyheter, eftersom han ansåg att det var ett 
sökande efter den objektiva, klara signalen som signifierar en händelse.85  Här nedan skall jag 
se på ett par olika faktorer som påverkar denna process.  
 

5.1 Medielogik 
Att behandla verklighetens råa material och förvandla det till den produkt vi kallar nyheter 
kräver någon slags standardisering. Detta av den enkla anledningen att allt som händer helt 
enkelt inte får plats. Denis McQuail menar att allt medieinnehåll följer standardiserade format 
som har sina rötter i traditionen, vare sig den är skapad av medierna själva eller om den styrs 
av yttre kulturella betingelser, av idéer om publikens smak och intressen, samt av de ramar 
som tid och plats ger. 1979 började två forskare, David L Altheide och Robert P Snow, att 
använda termen medielogik för att sammanfatta ”the systematic nature of pre-existing 
definitions of what a given type of content should be like”. Det handlar alltså om en 
uppsättning regler som styr hur ett visst innehåll skall behandlas och presenteras så att man 

                                                 
84 Ericson, et al, 1989:337  
85 McQuail, 2000:337f 
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optimalt utnyttjar ett givet mediums särskilda egenskaper. Begreppet har senare kommit att 
omfatta andra organisatoriska betingelser som existerar i medierna och som har sin effekt på 
slutprodukten.86  
 
Medielogiken för nyhetsartiklar är ett vitt fält att forska i, och i denna uppsats kommer jag 
därför att begränsa mig till vissa begrepp. Jag kommer att se på vilka kriterier som sätts upp 
för nyhetsvärdering och jag kommer att se på olika nyhetskategoriseringar. Därefter kommer 
jag att gå igenom teorier om produktionssätt och produktionsvillkor. Anledningen till att jag 
gjort detta urval är att jag finner att jag kan nå längre in i mitt material om jag kan ställa det 
mot dessa teorier. 
 

5.1.1 Nyhetsvärdering 
Många olika forskare har räknat upp kriterier för vad som kan räknas som nyhetsmässigt. 
1940 gjorde Robert Park denna lista: ”timely, unsystemathic, perishable, unusual, interesting 
for the audience, not a substitute for knowledge och predictable”. 1956 listade Warren Breed 
följande: “saleble, superficial, simple, objective, action centred, interesting, stylized och 
prudent”.87 Enligt en annan forskare, S. Hall, kan man säga att de finns tre grundläggande 
regler för nyheters synlighet.  För det första skall nyheten hänga samman med ett skeende 
eller en händelse, för det andra måste nyheten vara färsk och för det tredje måste storyn vara 
nyhetsmässig eller hänga samman med en viktig sak eller person. För Hall är nyheterna själva 
ansvariga för att över tid skapa den kunskap och konsensus som nyhetsvärde känns igen 
igenom.88 I denna uppsats kommer jag dock att använda mig av Stuart Allans 
värderingskriterier för att i förlängningen se om jag kan spåra dessa i min korpus.  
 
Den brittiske forskaren, Stuart Allan, menar att följande faktorer är signifikanta när det gäller 
att värdera en händelse för att se om den är nyhetsmässig.89  
Konflikt – Varje story har två sidor och när dessa sidor står i konflikt mot varandra kan det 
skapa en känsla av omedelbarhet som potentiellt kan bli intressant genom dramatisering. 
Relevans – Det ska finnas ett samband mellan händelsen och publikens liv och erfarenheter. 
Närhet är en relaterad faktor. 
Läglighet – Nya händelser favoriseras, speciellt de som skett under det senaste dygnet 
eftersom de kan övervakas allt eftersom de utvecklas. 
Förenkling – Innebörden av händelsen ska vara relativt otvetydig. Mångfald av tolknings-
möjligheter skall hållas ner till ett minimum. 
Personalisation – Emfas läggs på mänskliga aktörer. 
Oförutsägbarhet – En händelse som går ut över det vanliga är troligen ny och fräsch. Ett 
gammalt ordspråk säger: Hund biter man är inte någon nyhet – man biter hund är det. 
Kontinuitet – En händelse skall passa in i en kontext. Publiken ska kunna känna igen ”typen” 
av händelser. 
Komposition – En blandning av olika typer av händelser måste behandlas varje dag. 
Referens till elitnationer – Prioritet ges till händelser som sker i länder som ses ha direkt 
inverkan på publikens välfärd. Denna faktor blir ofta till fördel för USA och till nackdel för 
länder i tredje världen. 
Referens till elitpersoner – Händelser som rör politiker, kungafamiljen, sportidoler, 
företagsledare och så vidare se som mer nyhetsmässiga än de som rör vanligt folk. 
                                                 
86 McQuail, 2000:296, Palm & Rohdin, 2000:24 
87 McQuail, 2000:338 
88 Ibid:338f 
89 Allan,1999:62 
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Kulturell specifikation –  Händelser som överensstämmer med meningsbetydelser som delas 
av nyhetsmedarbetarna och deras publik får företräde.  
Negativitet – Dåliga nyheter har företräde framför goda nyheter.  
 
Andra faktorer spelar dock också in i urvalet. McQuail menar att dessa faktorer är människor, 
plats och tid.90 För att kunna se på dessa faktorer behöver vi dock först veta hur nyheter 
kategoriseras eftersom detta påverkar produktionen. 
 

5.1.2 Nyhetskategorier 
Journalister brukar dela in nyheter i fem olika kategorier: Hard, soft, spot, developing och 
continuing.91 Det är naturligtvis inte några täta skott mellan dessa typer av nyheter och ofta 
överlappar de varandra, eller värderas olika av olika nyhetsorganisationer. Nedan skall jag 
dock kort försöka att ge några enkla definitioner och exempel på respektive kategori. 
 
Hard news kan definieras som händelser som potentiellt kan analyseras eller tolkas, och som 
innehåller faktiska presentationer av skeenden som kan bedömas som nyhetsmässiga.92 
Exempel kan vara ett utspel av statsministern, framläggandet av statsbudget, en stor katastrof, 
mord, bankrån, och så vidare. Soft news rör sig mer på human interestområdet.93 Gaye 
Tuchman säger att exempel på soft news kan vara en story om en busschaufför som varje 
morgon hälsar vänligt på sina kunder eller ett reportage om hur några ungdomar hyr en 
annonsplats för att gratulera sina föräldrar på deras bröllopsdag.94  
 
För att göra en distinktion mellan hard och soft news kan man säga att hard-newsstorys är 
intressanta för människor och att soft-newsstorys är intressanta för att de handlar om 
människor, eller att hard news handlar om den information som människor behöver för att 
vara medborgare medan soft news handlar om mänsklig svaghet och ”the texture of human 
life”.95 En annan, enklare, definition kan vara att hard news handlar om viktiga saker, medan 
soft news handlar om intressanta. 96 
 
Spot news kan ses som en underkategori till hard news. Händelsen skall dock vara mycket ny, 
omedelbar och ”nykläckt”. Oftast rör det sig om ämnen som är i konflikt med antingen 
naturen, teknologin eller brottsbalken. Ett exempel kan vara bränder. Även developing news 
kan ses som en underkategori till hard news. Här handlar det framför allt om händelser där 
fakta kommer i dagen pö om pö. Story utvecklas dagligen eftersom journalisterna lär sig mer 
och mer om händelsen. Ett exempel kan vara en rättegång.97  
 
Continuing news är en serie av storys om samma händelse som inträffar över en tidsperiod. 
Ett tydligt exempel kan vara när ett nytt lagförslag ska tas fram, ett annat kan vara en 
valrörelse och ett tredje bevakningen av ett krig.98 
 

                                                 
90 McQuail, 2000:278ff 
91 Tuchman, 2002:262 och McQuail, 2000: 282 
92 Tuchman, 2002:262 
93 Hughes (1940), 2002:262 
94 Tuchman, 2002:262 
95 Mott (1952), 2002:262f 
96 Tuchman, 2002:263 
97 McQuail,2000:282, Tuchman, 2002:263 
98 ibid:264 
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När vi nu vet vilken typ av händelser som potentiellt kan bli nyheter och hur journalister delar 
in dem i olika kategorier, kan det vara intressant att förstå mer om hur organisationen 
överhuvudtaget får tag på sina nyheter.  

 

5.1.3 Nyhetsnätet 
Tidigare nämnda Gaye Tuchman har utvecklat ett koncept som hon kallar ”news net” och hon 
menar att nyhetsarbete är en institutionaliserad metod som äger rum i ett organiserat 
sammanhang. Nyheter är alltså inte bara något som finns därute, utan något som blir till i en 
organiserad kontext.  
 
Tuchmans studie99 visar hur nyhetsorganisationer lägger ut ett nät som sammanflätar tid och 
rum på ett sätt som möjliggör identifikation av händelser som kan ses som nyhetsmässiga. 
Hur de byråkratiska trådarna av detta nät är knutna styr vilken typ av nyheter som fastnar och 
vilken typ som slinker emellan. Nyhetsnätet sträcker sig runt vissa centrala institutioner där 
sannolikheten är stor att nyhetsmässiga händelser inträffar och Tuchman identifierar tre 
interrelaterade metoder att sprida nyhetsreportrar för att maximera nätets uppfångnings-
förmåga.100    
 
Det första är något hon kallar ”geographic territoriality”. Denna metod kan ses som den 
viktigaste och handlar om att varje nyhetsorganisation styckar in världen i distinkta delar med 
territorialt ansvar. I min studie skulle detta territorium bestå av Sverige, då min korpus består 
av inrikesnyheterna. Den andra kallar hon ”organizational specialization”. Denna metod 
handlar om att ”beats” läggs ut som binder samman de organisationer som kontinuerligt 
skapar nyheter i ett specifikt territorium. Exempel kan vara ”the crime beat”, som inkluderar 
polisstation, domstol och fängelse. I denna undersökning kommer jag att se om denna 
organisatoriska verklighet kan hjälpa till att förklara varför innehållet ser ut som det gör. Den 
tredje metoden är ”topical specialization” och som rör frågan om vilka ämnen som passerar 
redaktörens bord. Vanligtvis hör olika ämnen hemma i olika avdelningar av tidningen. 
Tillgången på plats styr efterfrågan på artiklar inom respektive ämnesområde.101  
 
Att använda sig av Tuchmans tre metoder kräver naturligtvis en hel del förhandlingar och 
mycket flexibilitet, eftersom var och en drar nyhetsnätet åt olika håll. Det finns också andra 
saker att ta hänsyn till. Som till exempel att vara kostnadseffektiv. En nyhetsorganisation 
kanske inte har råd att lägga ut pengar på en story som aldrig blir av. Det är också angeläget 
att beakta implementeringen av nya teknologier, som alla har varierande rytm när det gäller 
tid och rum, för att kunna öka hastigheten, flexibiliteten och därmed professionalismen. Det är 
också viktigt att få nyhetsorganisationens vardagliga produktionsschema att fungera. Att ha 
förmågan att rutinisera osäkerhet är också en viktig faktor. Detta hänger samman med de 
praktiska behoven i att förutse nyhetshändelser så att resurserna går att fördela.102  
 
Den sista angelägenheten här ovan leder oss vidare till att se på McQuails tredje faktor, 
nämligen tid. Hur påverkar tidsåtgången urvalet av nyheter och hur kan organisationen arbeta 
för att fördela sina resurser på bästa sätt? 

                                                 
99 Tuchman, G, 1978. Making News: A study in the constuction of reality.Free Press, New York 
100 Allan, 1999:65f, Palm, 2002:33 
101 Allan, 1999:65f 
102 ibid:67f 
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5.1.4 Resursplanering 
Nyhetsnätet producerar alltså oftast mer storys än vad nyhetsorganisationen kan behandla. 
Var och en av dessa händelser tar från organisationens tids- och personalresurser.103 Det finns 
också en teknisk aspekt att ta hänsyn till. Tuchman menar att nyhetspersonal måste kunna 
förutse vilka krav potentiella händelser ställer på deras resurser och att en lösning kan ligger i 
att byta ut journalisternas kategorier mot typologier.  
 
En kategori refererar till klassifikationen av objekt i förhållande till ett eller flera 
karaktäristika, som bestäms av den som klassificerar. ”Typifikation” handlar om 
klassificering i vilken det centrala är de relevanta karaktäristika som behövs för att lösa en 
viss uppgift. Dessa karaktäristika, i detta fall tidsaspekten, skapas i den vardagliga aktiviteten 
och placerar klassifikationen i en vardaglig kontext. 
 
Om vi nu ser på journalisternas kategorier som ”typifikationer” kan det sammanfattas i 
följande tabell, som är gjord av G. Tuchman.104  
 
 

 
 
 
Typification 

 
How is  
event  
scheduled? 

 
Is  
dissemination 
urgent? 

Does  
technology  
affect  
perception? 

 
Are future  
predictions  
facilitated? 

Soft news 
 
Non scheduled 

 
No 

 
No 

 
Yes 

Hard news Unscheduled or
prescheduled 

 
Yes 

 
Sometimes

 
Sometimes 

Spot news Unscheduled Yes No No 
Developing news Unscheduled Yes Yes No 
Continuing news Prescheduled Yes No Yes 

                   Anmärkning. Practical issues in typifing news 
    
 
En icke schemalagd (nonscheduled) nyhetshändelse är en företeelse vars spridning 
nyhetsarbetarna själva bestämmer över. En schemalagd (prescheduled) händelser rör ett event 
som har annonserats tidigare. Den tredje typen av händelse går inte att schemalägga över 
huvud taget (unscheduled) eftersom den inträffar oväntat. Dessa karaktäristika påverkar hur 
arbetet skall organiseras.105  
 
De flesta hard news-storys rör schemalagda händelser, till exempel presentation av 
statsbudget, eller den typ av händelser som sker oväntat, till exempel bankrån. De som arbetar 
i nyhetsorganisationen har ingen möjlighet att påverka när dessa skeenden inträffar. När det 
gäller soft news är läget det motsatta. Nyhetsföretaget kan nästan alltid kontrollera tids- och 
arbetsflöde när det gäller denna typ av nyheter. Men allt handlar inte bara om att 
schemalägga, man måste också fördela resurser efter förutsägelser. Spot news-händelser går 
inte att förutsäga och måste behandlas snabbt. Inträffar en brand klockan tre på natten måste 
det finnas möjligheter att ändå få tag på information och inträffar branden tre mil bort måste 
det finnas tillgång till transportmedel. Restiden måste också tas i beaktande när det gäller 
tiden för deadline. Inträffar spot news-händelsen strax innan tidningen skall gå i tryck finna 
                                                 
103 Tuchman, 2002:260 
104 ibid:265 
105 ibid 



Heliga, manliga enfald. – En studie av mångfald i svensk medierad offentlighet 

 30

det en annan tidsaspekt att ta hänsyn till. Olika tekniker tar också olika lång tid. Film kan 
plåtas, editeras och sändas på under en timme, medan tryckteknologi kan vara mer besvärlig 
och tidskrävande. En TV-stations fördelning av sina resurser skiljer sig därför från en 
organisation som sysslar med papperstidning. En Internettidning skiljer sig å sin sida från 
båda de andra exemplen. Här behöver det inte finnas mer paus mellan händelsen och 
publiceringen än vad det tar att skriva ner nyheten. Arbetet med spot news och developing 
news handlar om att handskas med den information som förutser händelserna innan de sker.  
Detta är svårt eftersom information av detta slag är minimal eller icke-existerande på grund av 
dess oförutsägbarhet. Motsatsen gäller continuing news. Dessa är oftast schemalagda och ger 
därför organisationen möjlighet att kontrollera arbetet. Det innebär att de har möjlighet att 
reglera arbetsbördan och frigöra personal som tar hand om det oförutsedda. 
Nyhetsorganisationens förmåga att behandla continuing news på ett rutinmässigt sätt genom 
att förutse framtida resultat ger organisationen möjlighet att handskas med oväntade 
händelser.106     
 
Jag kommer att återkomma till detta resonemang i kapitel 9, då jag försöker se om, och i så 
fall på vilket sätt, medielogiken kan sägas ha påverkat resultaten i mitt empiriska urval. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
106 Tuchman,2002:265ff 
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6. Ämnesmångfald 
 
I detta och i kommande fyra kapitel presenteras de huvudsakliga resultaten av min undersökning. I denna första 
del föreställs resultaten gällande ämnesmångfalden på DN-debatt och på Dagens Nyheters inrikessidor. När det 
gäller debattartiklarna gör jag också en jämförelse med tidigare studier. Vidare reder jag ut vilka ämnen som 
förekommer för att se om jag kan identifiera en Lippmansk världskarta. 
 

6.1 DN-debatt 
 
Jag ska börja med att undersöka vilka ämnen det är som förs fram i den del av det offentliga 
rummet som utgörs av Dagens Nyheters debattsida, DN-debatt. Tidigare undersökningar har 
visat att det finns en tendens som visar att ett eller ett par ämnen dominerar utrymmet. I det 
ideala fallet har vi ett offentligt rum där en mångfald av ämnen diskuteras, men hur ser det 
egentligen ut på DN-debatt? 
 
 
Tabell 1. Ämnesområden på DN-debatt (angivet i procent) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 
                                                
 

Anmärkning. Tabellen visar hur de undersökta debattartiklarna fördelar sig på ämnesområden. Decimalform 
används för att påvisa förekomst av representation på variabelvärdet. n=348 
 
 
Vi kan se att det framför allt är fyra ämnesområden som dominerar. 14 procent av artiklarna 
rör ’Författnings-, förvaltnings- och rättsfrågor’, 16 procent behandlar ’Utbildnings-, 
forsknings-, kultur- och mediefrågor’ och 11 procent tillhör gruppen ’Ekonomiska och 
finansiella frågor’. Den fjärde gruppen handlar om ’Sociala frågor’, 14 procent, och om man 

 

 Ämnesområden 

 

Procent 
 Utbildnings-, forsknings-, kultur- och mediefrågor 16 
 Författnings-, förvaltnings- och rättsfrågor 14 
 Sociala frågor, inkl. vård, hälsa och kriminalvård 14 
 Ekonomiska och finansiella frågor 11 
 Internationella frågor och invandrarfrågor 9 
 Det politiska spelet, ideologier 8 
 Arbetsmarknadsfrågor 8 
 Folkrörelse-, idrotts-, ungdoms-, jämställdhets-  och  religionsfrågor 7 
 Försvars-, säkerhets- och   nedrustningsfrågor 4 
 Psykiatri 3 
 Miljö- och energifrågor 3 
 Etik och moral 1 
  ndustri- och näringslivsfrågor 1 
 Trafik-, transport- och kommunikationsfrågor 0,6 
 Plan-, bostads-, byggnadsfrågor 0,6 
 Jordbruks-, livsmedels- och skogsfrågor 0,6 
 Total 101% 
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lägger till de artiklar som handlar om ’Psykiatri’ stiger summan till 17 procent. Anledningen 
till att jag valde att redovisa ’Psykiatri’ för sig var att jag ville se om den debatt, som har 
försiggått i medierna med bakgrund av de många uppmärksammade brott som begåtts av 
psykiskt sjuka under de senaste åren i Sverige, skulle vara frekvent debatterat i detta 
offentliga rum. Endast 3 procent berörde dock frågor som kunde härledas till denna debatt. 
Det ger en delad elfteplats som gör att detta ämne är på samma nivå som ’miljö och 
energifrågor’. Frågor som rör psykiskt sjuka människor som begår brott är alltså inte på något 
sätt dominerande i detta offentliga rum. 
 
De frågor som inte får så stort utrymme på DN-debatt är ’Trafik-, transport- och 
kommunikationsfrågor’, ’Plan-, bostads- och byggnadsfrågor’ samt ’Jordbruks-, livsmedels- 
och skogsfrågor. Alla dessa kategorier hamnar under 1 procent. Inte heller ’Etik och moral’ 
har någon särskilt framstående plats på DN-debatt. 
 
Vilka ämnen som är mest frekventa har skiftat ganska mycket sedan de tidigare 
undersökningarna. 1989 dominerades debatten i DN av rättsliga frågor, som hela 30 procent 
av artiklarna handlade om. Den andra stora frågan detta år var miljö och energi, som var 
representerat i 13 procent av artiklarna. 1995 dominerades debatten av de sociala frågorna. 26 
procent rörde denna kategori av ämnen.107 
 
På DN-debatt kan vi alltså konstatera att det är fyra ämnen som dominerar utbudet: 1) Sociala 
frågor, inkl. psykiatri, 2) Utbildning, forskning, kultur och medier, 3) Författning, förvaltning 
och rätt och 4) Ekonomi och finans. Visst kan man påpeka att dessa fyra grupper av frågor i 
sig är innehållsrika och att de täcker in mycket av det som kan anses viktigt i ett samhälle. 
Samtidigt kan jag inte låta bli att ifrågasätta varför övriga frågor blir så styvmoderligt 
behandlade.  
 
Vi börjar med att studera de frågor som jag särskiljde i jämförelse med tidigare studier. 
Många människor skulle nog säga att det senaste årets debatt i mångt och mycket har handlat 
om psykiskt sjuka personer som begår brott och vårdens oförmåga att ta hand om dessa. När 
mina studiekollegor fick höra vilket ämne jag hade valt för min uppsats var detta en tanke 
som de flesta av dem uttryckte. Detta visade sig dock inte stämma på DN-debatt. Endast 3 
procent av artiklarna berörde detta ämne. Orsaken till detta kanske ligger i DN: s intentioner 
för debattsidan. Deras mål är, som jag har nämnt tidigare, att artikeln antingen skall vara en 
nyhet eller en fördjupning. Kanske är det istället så att debatten om psykiskt sjuka brottslingar 
istället har förts i de mer populistiska tabloiderna. De artiklar som ändå fanns på DN-debatt 
kan sägas vara fördjupningar av ämnet. En annan fråga som jag instinktivt bedömde som 
vanligt förekommande i medierna under det senaste året var etik och moral. Inte heller detta 
visade sig stämma. Endast 1 procent av alla artiklar handlade om frågor som berörde detta. 
Jag återkommer till tankar om varför det ser ut på detta sätt när jag ser på vilka personer det är 
som skriver på DN-debatt. Även när det gäller de övriga frågorna som inte får särskilt stor 
andel av utrymmet kan förklaringar finnas i författarnas yrkestillhörighet och kön.  
 
Om man ser på problemet över tid så verkar mångfaldsnormen ha slagit igenom bättre idag. 
Vid maktutredningen 1989 hade det största ämnet, rättsfrågor, en andel på hela 30 procent. 
Nästan en tredjedel av artiklarna handlade alltså om en fråga. Spridningen var lite bättre 1995 
då Lindström gjorde sin undersökning. Vid denna tid var andelen för den största frågan, den 
socialt relaterade kategorin, cirka en fjärdedel. Idag ser vi att fyra ämnen ligger ganska nära 
                                                 
107 Alla jämförelser med tidigare forskning, dvs 1989 års maktutredning och 1995 års studie är hämtade ur 
Lindström,1996 
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varandra, mellan 11-17 procent, och att inget enskilt ämne tillåts dominera debatten. Men om 
man betänker att det finns 16 olika kategorier av ämnen så får dessa fyra tillsammans dock en 
väldigt stor andel, över hälften av artiklarna. 
 
Det man kan konstatera är att även om de frågor som dominerar är olika under de tre 
undersökningsåren så är det inte någon slags jämvikt som råder. Det kan ju vara intressant 
som tidsdokument över vilka frågor som var heta ett visst år. Men mer intressant är, att det 
alltid tycks vara ett eller en grupp ämnen som dominerar debatten och att mångfalden därför 
inte är så stor, även om den blir bättre och bättre. 
 
Mer intressant kan vara att se hur ämnena på debattsidan fördelar sig om man jämför med de 
journalistiska artiklarna under samma period är spridda över de olika ämnesområdena. Nedan 
skall jag därför undersöka just detta. Blir normen mer framträdande om man analyserar de 
yrkesverksamma nyhetsarbetarnas produktion? 
 
 

6.2 Dagens Nyheters inrikesartiklar 
 
Först skall vi se vilka ämnen det är som får företräde i denna del av det offentliga rummet. 
Inrikesredaktionen bör täcka alla kategorier, utom möjligen internationella frågor och det är 
därför intressant att se om samma tendens för vissa ämnen att dominera även återfinns i detta 
material. 
 
 
Tabell 2. Ämnesområden i Dagens Nyheters inrikesartiklar (angivet i procent) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 

Anmärkning. Tabellen visar hur de undersökta nyhetsartiklarna fördelar sig på ämnesområden. n=1194 

 

 Ämnesområden 

 

Procent 
 Författnings-, förvaltnings- och rättsfrågor 23 
 Utbildnings-, forsknings-, kultur- och mediefrågor 14 
 Sociala frågor, inkl. vård, hälsa och kriminalvård 14 
 Internationella frågor och invandrarfrågor 5 
 Försvars-, säkerhets- och   nedrustningsfrågor 5 
 Trafik-, transport- och kommunikationsfrågor 5 
 Miljö- och energifrågor 5 
 Ekonomiska och finansiella frågor 5 
 Folkrörelse-, idrotts-, ungdoms-, jämställdhets-  och  religionsfrågor 4 
 Plan-, bostads-, byggnadsfrågor 4 
 Olyckor 4 
 Det politiska spelet, ideologier 3 
 Industri- och näringslivsfrågor 2 
 Anna Lind-mordet 2 
 Arbetsmarknadsfrågor 1 
 Jordbruks-, livsmedels- och skogsfrågor 1 
 Övrigt 3 
 Total 100% 
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Spridningen verkar inte vara mycket bättre i detta forum. Här kan vi se att det är tre 
ämnesområden som dominerar. Nästan en fjärdedel av artiklarna handlar om ’Författnings-, 
förvaltnings- och rättsfrågor’. 14 procent rör ’Utbildnings-, forsknings-, kultur- och 
mediefrågor’ och lika många tillhör gruppen ’Sociala frågor’. De frågor som får lite utrymme 
är framför allt ’Jordbruksfrågor’ och ’Arbetsmarknadsfrågor’ som får 1 procent vardera.  
 
Detta är dock på intet sätt anmärkningsvärt att kategorin ’Författnings-, förvaltnings- och 
rättsfrågor’ får så stor andel av totalen då brott och straff finns under denna rubrik. Många 
nyhetsartiklar berör dessa frågor eftersom de anses ha stort nyhetsvärde. Jag kommer att 
återvända till detta i kapitlet som handlar om produktionsvillkor och nyhetsvärdering. 
 
Om det rådde total jämvikt i min tabell skulle varje ämneskategori ligga runt 6 procent. En hel 
del av ämnena ligger dock rätt nära. Fem kategorier ligger på 5 procent vardera och ytterligare 
tre ligger på 4 procent. Det som rör ’Internationella frågor och Invandrarfrågor’, ’Försvar-, 
säkerhets- och nedrustningsfrågor’, ’’Folkrörelse-, idrotts-, ungdoms-, jämställdhets- och 
religionsfrågor’, ’Trafik-, transport- och kommunikationsfrågor’, ’Plan-, bostads- och 
byggnadsfrågor, ’Miljö- och energifrågor’, ’Ekonomi och finansfrågor’ samt ’Olyckor’ ligger 
alltså ganska nära snittet.  
 
Om vi börjar med den sistnämnda kategorin så är det noterbart att, trots allmänt tyckande om 
att nyheter bara består av jämmer och elände, kategorin ’Olyckor’ knappt når upp till snittet. 
En förklaring till detta kan vara min avgränsning från notiser. Hade dessa varit med resultatet 
förmodligen varit annorlunda eftersom många av dessa just rör denna kategori.  
 
I det tidigare avsnittet nämnde jag förväntningar som jag och mina studiekollegor hade på 
resultatet av en sådan här undersökning. Här kan jag inte låta bli att kommentera ytterligare 
ett par sådana. Efter 11 september har terrorism blivit ett samtalsämne för gemene man. Dessa 
frågor finns i mitt material under rubriken ’Säkerhetsfrågor’.  Denna kategori ligger som sagt 
på 5 procent och eventuellt kan det tyckas lågt. En annan noterbar siffra är den för ämnet som 
rör mordet på Anna Lind. Visserligen skedde själva dådet innan undersökningsperioden, men 
förundersökning och rättegång finns med i materialet. Kanske är det samma svar här. 
Tabloidpressens löpsedlar lurar oss i vad som är en stor eller liten fråga. Av dessa 1198 
artiklar från Dagens Nyheter berörde endast 2 procent denna fråga.  
 

6.3 Ämnesmångfald hos arena och aktör 
 
Om vi undersöker den totala korpusen finner vi en del likheter samt även en del skillnader. Vi 
kan konstatera att de tre av de ämnen som fick störst utrymme på DN-debatt även får det i de 
journalistiska artiklarna. Tre av ämnena kvarstår som dominerande även om den fjärde, 
’Ekonomi’ är betydligt mindre på inrikessidorna än i debattartiklarna.  På DN-debatt utgjorde 
de fyra största ämnesområdena tillsammans 58 % av totalen. Mångfalden ser inte bättre ut i de 
journalistiska alstren, där 51 % handlar om de tre största områdena. En anmärkningsvärd 
skillnad är värd att notera. På DN-debatt kommer de två ämnesgrupperna ’Trafik-, transport- 
och kommunikationsfrågor’ samt ’Plan-, bostads- och byggnadsfrågor’ inte ens upp i 1 %. I 
nyhetsartiklarna ligger dock dessa frågor på 4-5 %. Bostadsbristen i Stockholm har under 
många år varit ett stort problem och förekomst av detta ämne torde vara självklar. Samma sak 
kan kanske tyckas om det andra ämnet. Under detta år diskuterades trängselskatten som nu 
vid årsskiftet har införts. Varför dessa ämnen förekommer i så mycket högre grad i 
nyhetsartiklarna och än i debattartiklarna är intressant. Trängselavgiften lanserades också som 
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en miljöfråga och en hel del av de artiklar som finns sorterade under kategorin ’Miljö- och 
energifrågor’ berörde detta ämne. Också här kan man ställa sig samma fråga om varför 
nyhetsartiklarna i högre grad än debattartiklarna behandlar detta brännande ämne. En annan 
stor skillnad kan konstateras när det gäller arbetsmarknadsfrågor. Denna rör sig dock i motsatt 
riktning. Hela 8 % av DN-debatt tas upp av dessa frågor, medan endast 1 % av 
nyhetsartiklarna. I nedanstående tabell kan vi konstatera dessa likheter och olikheter. 
 
 
Tabell 3. Ämnesområden i urval i den totala korpusen (angivet i procent) 
 
 

Anmärkning. Tabellen visar hur de undersökta artiklarna fördelar sig på ämnesområden gällande nyhetsartiklar 
respektive debattartiklar. Decimalform används för att påvisa förekomst av representation på variabelvärdet. 
Kolumn 1- n=1194, Kolumn 2 - n=348 
 
 

Om vi ser till den bild som denna undersökning visar av ämnesmångfald skulle vi, om vi 
använder Walter Lippman’s begrepp ”map of the world”, säga att världen/samhället i Sverige 
idag består av tre relativt små öar. 
 

• Sociala frågor, inkl. psykiatri 
• Utbildning, forskning, kultur och medier 
• Författning, förvaltning och rätt 

 
Som jag konstaterade ovan är dessa ämnesgrupper både innehållsrika och förtjänar att 
behandlas, även om kanske dominansen kan sägas vara anmärkningsvärd. Också likheten, 
mellan de två delundersökningarna, är värd att påpekas ytterligare en gång. Samma tre 
ämneskategorier ligger alltså i topp, även om den inbördes ordningen skiljer. En tidnings 
debattsida, där andra än företagets egna medarbetare inbjuds att debattera kunde, enligt mig, 
tänkas ha ett annat fokus än nyhetssidorna. Jag har också konstaterat en del diskrepanser 
mellan mina egna och mina jämlikars förväntningar och det funna resultatet. Att DN-debatt 
har en särställning i landet, genom sitt renommé och sin policy kan kanske förklara 
skillnaderna där, men svårare är det dock att se någon förklaring till fynden när det gäller 
nyhetsartiklarna. 

  

 Ämnesområden 

Procent 

Nyhets-
artiklar 

Procent 

DN-debatt 

 Författnings-, förvaltnings- och rättsfrågor 23 14 
 Utbildnings-, forsknings-, kultur- och mediefrågor 14 16 
 Sociala frågor, inkl. vård, hälsa och kriminalvård 14 17 
 Arbetsmarknadsfrågor 1 8 
 Trafik-, transport- och kommunikationsfrågor 5 0.6 
 Plan-, bostads-, byggnadsfrågor 4 0.6 
 Ekonomiska och finansiella frågor 5 11 
 Miljö- och energifrågor 5 3 
 Övrigt 39 29.8 
 Total 100% 100% 
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Resonemanget ovan får mig dock att ifrågasätta Dagens Nyheters, och speciellt DN-debatts, 
inverkan på ”vanligt folk”. Enligt McCombes’ agenda-settingteori skall de ämnen som 
medierna uppmärksammar bli de som publiken tycker är viktiga. Jag betvivlar inte tidningens 
inverkan på beslutsfattare men i de här fallen kan jag inte låta bli att undra över deras 
inflytande över ”vanligt folk”. I det senare fallet kanske tabloidernas agenda har större 
betydelse.  

 

6.4 Sammanfattning 
 
I detta kapitel har jag undersökt ämnesmångfalden i Dagens nyheter, dels deras debattsida och 
dels nyhetsartiklarna på inrikessidorna. Jag har kunnat konstatera att det är tre ämnesgrupper 
som dominerar, även om den inbördes ordningen skiljer sig något mellan de journalistiska 
alstren och debattartiklarna. På detta sätt har jag genom att använda Lippmans begrepp om 
världskarta kunnat identifiera hur denna gestaltar sig i ett av Sveriges största offentliga rum. 
Resultaten var i viss mån överraskande för mig, kanske inte att det fanns en dominerande 
klick, utan det faktum att vissa ämnen fick så litet utrymme. Resultaten har också analyserats 
genom bland annat McCombes’ teorier om agenda-setting.  
 
I nästa kapitel kommer jag att undersöka aktörsmångfalden i det offentliga rummet, det vill 
säga vilka det är som kommer till tals i Dagens Nyheter. Jag kommer att se på vilket kön de 
har och jag kommer också att undersöka deras yrkestillhörighet.  
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7. Aktörsmångfald 
 
I detta kapitel fortsätts undersökningen av mångfald i Dagens Nyheter, nu med fokus på aktörerna. Först 
undersöks genustillhörighet, dels i den totala korpusen och dels var för sig på DN-debatt och på inrikessidorna. 
Därefter undersöks författarnas och källornas yrkestillhörighet. Liksom i förra kapitlet förekommer det, i fallet 
med debattartiklarna, jämförelser med tidigare studier.  

 

7.1 Genus 
 
Det som främst intresserar mig i detta arbete är de mänskliga inslagen. Vilka är personerna 
bakom debattinläggen och nyhetsartiklarna, och vilka är de källor som synligt citeras i 
tidningen? Här kommer jag att undersöka två variabler. Vilket kön och vilket yrke de har, 
dessa personer som får sin röst hörd i offentligheten. Vi börjar med att se på 
könsfördelningen. 
 
 
Tabell 4. Könsfördelning i den totala korpusen (angivet i procent) 
 

 

 

 

 

Anmärkning. Tabellen visar könsfördelningen i den totala korpusen av undersökt material fördelat på 
debattskribenter, nyhetsskribenter och källor.   Kolumn1- n= 348, Kolumn2- n= 1078 (exklusive de utan 
författare) Kolumn 3- n= 987 (exklusive de där ingen källa fanns) 
 

7.1.1 DN-debatt 
 
Det är stor skillnad i representation på DN-debatt när det gäller kön. 69 procent av alla inlägg 
är skrivna av män. Kvinnor står för 22 procent av artiklarna och 9 procent har lika många män 
och kvinnor som upphovsmän. Siffrorna är inte överraskande, men om vi ser på tidigare 
undersökningar108 så kan vi till och med se en tillbakagång för jämställdheten. 1989 
(Maktutredningen) var fördelningen 80 procent män och 20 procent kvinnor och 1995 
(Lindström) hade dessa siffror förändrats till 65 procent respektive 25 procent. Den tendens 
man ser idag är att det inte går mot en mer jämställd fördelning mellan könen utan snarare åt 
andra hållet, även om det inte är med så många procentenheter. 
 
 
                                                 
108 Alla jämförelser med tidigare forskning, dvs 1989 års maktutredning och 1995 års studie är hämtade ur 
Lindström, 1996 

 

  

Procent 
Författare  
DN-debatt 

Procent 
Författare 

Nyhetsartiklar

Procent 
Källor 

Nyhetsartiklar  

 Man 69 62 65 
 Kvinna  22 36 23 
 Blandat  9 2 12 
 Total  100% 100% 99 % 
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7.1.2 Nyhetsartiklar 
 
Skillnaden är nästan lika stor när det kommer till de journalister som har författat 
nyhetsartiklarna. Kvinnorna står dock ensamma för en högre procent av alstren. De artiklar 
som har både man och kvinna som författare är få. Männen dominerar dock även här, med 62 
procent. Dagens Nyheter säger sig ha en könsfördelning på 50/50109, men detta gäller dock 
hela den redaktionella staben och jag har tyvärr ej kunnat få fram speciella siffror som gäller 
just min avdelning och min tidsperiod. Vi kan dock lugnt konstatera att könsfördelningen är 
ganska långt ifrån 50/50.  
 
Även när det gäller källorna är skillnaderna stora. Här är det nästan en kopia av DN-debatt. 
Dominans av manliga källor förekommer i nästan två tredjedelar av artiklarna, medan den 
kvinnliga rösten inte ens hörs i en fjärdedel. Visserligen mildras detta något av de artiklar där 
manlig och kvinnlig röst får lika stort utrymme, men dominansen är ändå signifikant. 
 
 

7.1.3 Genusmångfald hos arena och aktör 
 
”The neutral voice in America is the white male”, säger Laura Zimmerman i en artikel i 
Women’s Review of Books.110 Detta faktum stämmer bra in även på svenska förhållanden. 
Andra röster används ofta för att krydda debatten, en kvinnas åsikt blir till en kvinnlig 
synvinkel på ämnet. Problemet är, enligt Zimmerman, att de vita männen, och alla vi andra, 
inte inser att deras åsikter påverkas av det faktum att de är just vita män. Den neutrala rösten 
är alltså inte neutral, definitionen av världen och samhället är den av vita män. Det är de som 
har definitionsmakten. Jag återkommer till vad detta kan ha för betydelse för samhället och 
koncentrerar mig först på frågan om varför det ser ut som det gör. Olika forskare har olika 
förklaringar. 
 
Medier fungerar i någon mån som socialisationsagent för bland annat könsroller (i relation till 
många andra och viktigare källor till insocialisering i samhället). Genus är ju, som jag nämnde 
tidigare, kulturellt format och inte av naturen givet, och det som gör oss till individer är 
kulturella processer som upplevs naturliga. Dessa är formade under lång tid och mycket av det 
som idag präglar oss är kvarlevor från en svunnen tid. Det ställer naturligtvis frågor om vad 
det innebär att vara kvinna eller man, om vad som förväntas av oss, vad ses som en naturlig 
del av att tillhöra det manliga eller kvinnliga släktet. Är det ett insocialiserat mönster att män 
skall vara intresserade av frågor som rör vårt offentliga liv och det allmännas bästa? Är det 
”naturligt” att vara intresserad av samhällsfrågor och att delta i offentligheten när man är 
man? Medieinnehållet skiljer kvinnor från män; vad de bör vara uppmärksamma på, vad de 
bör intressera sig för, vad som är viktigt och ramar in livet som kvinna eller man. 
Samhällsfrågor är företrädesvis något som, även om det också naturligtvis diskuteras hemma, 
framför allt uppmärksammas utanför hemmet och därmed den traditionellt kvinnliga sfären. 
Kanske kan man ana att den medierade offentligheten, som till största delen består av män, 
visar män att en viktig del av livet sker utanför hemmet och företrädesvis tillsammans med 
andra män. Media kan på det sättet bygga på en lång tradition som socialiserar in män i en 
värld utanför hemmet, in i en manlig gemenskap som bygger på traditionellt manliga 

                                                 
109 http:/www.dn.se/DNet/Jsp/polopoly.jsp?d=602&a=493183, 060110 
110 Zimmerman,2003 
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uppfattningar. På det sättet skiljs också männen från kvinnorna som i sin tur påverkas av 
andra förväntningar som i mycket är motsatta männens.  
 
Makt är ett socialt format system som bygger på hierarkier i till exempel mänskliga relationer. 
Vi vet som bekant att kunskap är makt och kanske är det så att intresse och kunskap om frågor 
som rör samhällsutveckling kan fungera som maktmedel i en social relation mellan män. Det 
borde åtminstone fungera som en inträdesbiljett i den manliga gemenskapen. Den offentliga 
sfären har traditionellt varit en manlig sfär och kanske är det då den ultimata statusen i 
maktbalansen mellan män att publiceras i detta viktiga offentliga rum som DN-debatt utgör 
eller att få tillgång till offentligheten och chansen att göra sin röst hörd genom att låta sig 
citeras i en nyhetsartikel. När de offentliga frågorna bildar gemenskap mellan män anar man 
att den på samma gång stänger ute kvinnorna. Att vara man och bidra till det offentliga 
samtalet skiljer en man från att vara kvinna. Jag förenklar och generaliserar naturligtvis, även 
kvinnor förekommer ju som nyhetskällor och på DN-debatt. Även om det är i mycket färre 
antal. Men tanken är intressant – om deltagandet i offentligheten är ett sätt att skilja ut och 
utestänga kvinnorna från männens gemenskap betyder det att det är ett subtilt sätt att skydda 
och stärka det patriarkala systemet?   
 
Feministiska forskare ser dock andra skäl än enbart patriarkatet som hinder i vägen för 
kvinnligt deltagande i offentligheten. Klassamhället och familjens roll att producera ny 
arbetskraft ses som viktigare faktorer, för bland annat den socialistiska feministen German.111 
Jag kommer att återkomma till klassamhället som faktor när jag undersöker skribenternas och 
källornas yrkestillhörighet och koncentrerar mig här istället på reproduktionen av arbetskraft. 
I dagens samhälle, med de lagar om jämställdhet och till exempel de regler som 
Socialdemokraterna har infört om ”varannan damernas”, borde resultatet vara att kvinnorna 
tagit steget ut från den privata sfären till den offentliga. Samt att de fungerar där på lika 
villkor och i samma utsträckning som männen. Att producera nya arbetare ligger visserligen 
till stor del på kvinnorna, men barnafödandet har ju stadigt minskat i Sverige och kvinnorna 
har idag merparten av sitt liv utanför hemmets väggar. Trots detta har inte kvinnor lika stort 
tillträde till den offentliga sfären som män. Som jag skrivit tidigare så är en av feminismens 
viktigaste frågor att skapa just detta tillträde. Med denna undersökning i hand kan jag bara 
konstatera att mycket arbete återstår innan vi har en offentlighet där båda könen är jämlikt 
representerade.  
 
Den första delen av min studie, den om DN-debatt, kan ju också jämföras med tidigare gjorda 
studier. En sådan jämförelse visar också att jämställdheten i Dagens Nyheters offentliga rum 
går bakåt. Laura Zimmerman visar på en liknande tendens i amerikansk offentlighet och hon 
menar att den har sitt ursprung och sin orsak i händelserna den 11 september.112 Kvinnor har 
alltid haft svårt att nå ut i offentligheten, men efter attentaten på World Trade Center så har 
det blivit nästan omöjligt, menar hon. Medierna ogillar risktagande och som regel låter de 
etablerade personer komma till tals. Zimmerman menar att den mest perfekta metoden för att 
minimera riskerna är att hålla cirkeln av opinionsbildare så liten som möjligt. Vägen till detta 
är att ”making it an old-boy’s network”.113 Den fråga som väcks i och med nedgången av 
kvinnlig representation efter den 11 september är ganska intrikat och i viss mån obehaglig. Är 
det så att under normala förhållanden, under ”fredstid”, så släpps kvinnorna fram i 
offentligheten, men i orostider faller man tillbaka på det som är tryggt och anses mer 
tillförlitligt, alltså det ”naturliga” manliga sättet att definiera världen? Är kvinnornas 
                                                 
111 Meyers, 2004:99 
112 Zimmerman, 2003 
113 Zimmerman, 2003:2 
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deltagande i offentligheten bara en chimär som existerar med männens tillåtelse och på deras 
villkor? 
 

7.2 Yrkestillhörighet 
 
Offentligheten skall ju enligt idealet vara öppen för alla. När vi nu har undersökt hur 
könsfördelningen ser ut är det dags att gå över till nästa faktor, nämligen klass. En deliberativ 
demokrati bygger ju på att alla sorters röster blir hörda. Hur står det då till i detta offentliga 
rum? Vi börjar med att undersöka DN-debatt. 

 

7.2.1 DN-debatt 
Vilket yrke är då mest representerat på DN-debatt? Som vi ser i tabellen nedan så toppas 
listan av gruppen ’Chef/ordförande för myndighet, organisation eller företag’ med 32 procent. 
Denna grupp följs av två andra grupper, ’Politiker’ 23 procent och ’Forskare/vetenskapsmän, 
inklusive ’Professorer’, 22 procent. Vi kan säga att vi här klassmässigt har identifierat hur den 
elit som Habermas kritiker talar om ser ut i Sverige idag.  Tillsammans utgör denna elit hela 
67 procent av representationen på DN-debatt. 
 
 
Tabell 5. Yrkesgrupper på DN-debatt (angivet i frekvenser och i procent) 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 

Anmärkning. De undersökta artiklarna är fördelade efter författarnas yrkestillhörighet.  Decimalform används 
för att påvisa förekomst av representation på variabelvärdet. Kolumn 1 visar fördelningen i absoluta tal och 
kolumn 2 visar fördelningen i procent. n=348 
 
 
11 procent tillhör den tredje stora gruppen i denna tabell, ’Kombination av yrken’. Här döljer 
sig också en hel del av elitgruppernas företrädare. I 39 stycken av artiklarna tillhörde 
författarna olika yrkesgrupper, men endast i fyra av dessa fall var inte någon eller några av 
yrkeskårerna ’Politiker’, ’Chef/ordf.’ och ’Forskare/vetenskapsmän, inkl. Professorer’ 

 
Yrkesgrupp  

Frekvens 

 

Procent 
 Chef/ordförande 112 32 
 Politiker 79 23 
 Professorer 46 13 
 Kombination av yrken 39 11 
 Forskare/vetenskapsmän 30 9 
 Yrkesföreträdare 12 3 
 Avhoppare/före detta 10 3 
 Företrädare 7 2 
 Informatörer/journalister 6 2 
 Författare/konstnärer/kulturarbetare 4 1 
 Privatpersoner 2 0,6 
 Ej angivet 1 0,3 
 Total 348 st 100 % 
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representerat av minst en skribent. Detta innebär att nästan 77 procent av debattinläggen kan 
sägas stamma från elitgruppen. Återigen kan jag se samma tendens till tillbakagång som jag 
såg när jag undersökte könsfördelningen. Här till och med överträffas 1989 års ojämlikhet. 
Det året låg siffran för samma elitgrupp på 71 procent och 1995 hade den sjunkit till 69 
procent.114 
 
Vanligt folk förekommer nästan inte alls på DN-debatt. Endast 0,6 procent av artiklarna är 
skrivna av denna grupp. Detta är en nedgång från undersökningarna som gjordes 1989 och 
1995. Båda dessa år låg siffran för ’Privatpersoner’ på 2 procent. 
 
Varför är det just politiker, chefer/ordföranden och forskare som förekommer mest frekvent 
på DN-debatt? En förklaring kan vara dessa yrkesgruppers tillgång till Bourdieus olika 
kapital. Med ekonomiskt kapital kommer makt och ingen av dessa yrkesgrupper tillhör de 
mest lågavlönade i samhället. Men viktigare ändå är det sociala och det kulturella kapitalet 
som de besitter. Detta är grupper med stort socialt kontaktnät och värdefulla förbindelser, inte 
minst med varandra. De har också tillgång till den kompetens i form av språkbruk, 
erfarenheter och värderingar de behöver för att nå ut i offentligheten. Men detta kan ju sägas 
gälla även för andra grupper i min kategorisering. Till exempel kan författare, konstnärer och 
kulturarbetare samt journalister och informatörer sägas ha gott om kulturellt kapital. 
Företrädare för olika organisationer, myndigheter och företag kan ha lika mycket socialt 
kapital som sina chefer och så vidare. En förklaring till att det ändå är just politiker, 
chefer/ordföranden och forskare är kanske att de besitter mycket av alla slags kapital. De olika 
grupperna kanske sins emellan har olika mängd av olika kapital. Chef/ordförande kanske är 
starkast ekonomiskt, politiker kanske besitter mer socialt kapital och kanske har forskarna 
starkast kulturellt kapital. Men alla grupperna har, som sagt, mycket av alla sorters kapital, det 
är bara viktat olika. Genom denna totala tillgång till kapital kan man säga att deras habitus ger 
dem en roll att fylla i offentligheten eftersom detta är en praktik som hänger samman med 
deras livsbetingelser. Det kulturella kapital som dessa grupper besitter är också i mångt och 
mycket styrande för det som Bourdieu kallar symboliskt kapital. Det är alltså så att de inte 
bara är innehavare av rätt sorts kulturellt kapital, utan det är det kapital som denna grupp 
besitter som blir det rätta. Jag återkommer till detta i en diskussion om hegemoni. 
 
De allra flesta som skriver på DN-debatt gör det som ensamförfattare. 53 procent av artiklarna 
har endast en upphovsman. 6 procent har fler än 10 författare och om vi ser på de artiklar som 
har riktigt många underskrifter, över 51 stycken, så är det uteslutande författare ur gruppen 
’Politiker’. Det största antalet underskrifter till en artikel i denna undersökning uppgick till 
125 stycken. Kanske är det så att dessa människor enskilt inte har tillräckligt med eget kapital, 
men att de som grupp stärker sitt gemensamma symboliska kapital. 
 
Att nästan 77 procent av debattinläggen kan sägas stamma från den utpekade elitgruppen är 
en intressant faktor även i jämförelsen med tidigare undersökningar. Vi kunde ju återigen se 
samma tendens till tillbakagång som vi såg när vi undersökte könsfördelningen. När det gäller 
denna elits exklusivitet överträffade resultaten i min studie till och med 1989 års ojämlikhet. 
Frågan är om man kan säga att förklaringen även här ligger i händelserna den 11 september. 
Troligen är det så att samma faktorer spelar in. I en värld i oro är det säkrare och tryggare med 
de mest etablerade definitionerna.  

                                                 
114 Alla jämförelser med tidigare forskning, dvs 1989 års maktutredning och 1995 års studie är hämtade ur 
Lindström,1996 
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7.2.2 Nyhetsartiklar 
 
Hur ser då fördelningen ut om vi undersöker journalisternas alster? Vilka yrkesgrupper tillhör 
de synliga källorna? 
 
Mest framträdande yrkesgrupp är de personer som på något sätt företräder ’Lag och rätt’, 
poliser och jurister av skiljda slag. Denna grupp återfinns i 15 procent av artiklarna. Näst 
största yrkeskategorin är ’Chef/ordförande för myndighet, organisation eller företag’. De 
förekommer i 13 procent. Tredje gruppen är ’Politiker’ med 11 procent. Allra största posten i 
nedanstående tabell är dock den grupp som består av en kombination av yrken. Liksom på 
DN-debatt utgörs denna grupp främst av kombination av de tre största. Här finns dock även 
företrädare för sjukvårdsgruppen och forskarna. Det är inte ovanligt att i artiklar som handlar 
om det sociala, både en läkare och en professor får uttala sig.  
 
När det gäller nyhetsartiklarna kan vi alltså återigen se en elitgrupp. Lagens företrädare, 
politiker, chefer, och i viss mån forskare och sjukvårdspersonal, kommer upp i närmare 50 
procent av artiklarna. Dominansen är visserligen mindre i de journalistiska alstren än i 
debattartiklarna men den finns ändå där.  
 
 
Tabell 6. Källornas yrkestillhörighet (angivet i frekvenser och i procent) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anmärkning. Tabellen visar källornas fördelning över yrkesgrupperna. Decimalform används för att påvisa 
förekomst på variabelvärdet. Kolumn 1 visar fördelningen i absoluta tal och kolumn 2 visar fördelningen i 
procent. n=992 (exklusive de utan källa) 
 
 
Det finns ytterligare några saker angående ovanstående tabell som är värda att påvisa. 
Gruppen ’Militärer’, som jag inledningsvis trodde förtjänade en egen kategori, visade sig inte 
vara så framträdande. De fanns inte ens i 1 procent av artiklarna. Lika få var ’Experter’, även 
om källor ibland får just detta epitet. Det som är mest intressant, och anledningen till att jag 

 
Yrkesgrupp  

Frekvens 

 

Procent 
 Lag och rätt 179 18 
 Chef/ordförande 159 16 
 Politiker 129 13 
 Privatpersoner 74 7 
 Forskare/vetenskapsmän 68 7 
 Företrädare 62 6 
 Sjukvårdspersonal 32 3 
 Författare/konstnärer/kulturarb./media 11 1 
 Experter 7 0,7 
 Militär 7 0,7 
 Övriga yrken 55 6 
 Kombination av yrken 208 21 
 Dold/hemlig 1 0 
 Total 992 99 % 
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valde att ha med denna kategori, är just benämningen. Vad är en expert? Och varför skall vi 
läsare acceptera honom som auktoritet? Hur har han blivit expert? Detta är en, enligt min 
mening, slarvig definition som jag ville påvisa existensen av. En annan grupp som är liten är 
den som består av ’Författare, konstnärer, kultur- och mediearbetare’. Denna grupp återfinns i 
1 procent av artiklarna. Som synes har jag också med en kategori som jag kallar 
’Hemlig/dold’. Detta arbete handlar ju om de synliga källorna, men jag fann även artiklar som 
citerade ”en hemlig källa inom…” Dessa var dock inte många, men de förekom.  
 
 
På DN-debatt kunde vi identifiera en elitgrupp som består av ’Chef/ordförande för myndighet, 
organisation eller företag’, ’Politiker’ och ’Forskare/vetenskapsmän’. När det gäller 
nyhetsartiklarna bör vi nu lägga till dem som tillhör gruppen ’Lag och rätt’, alltså poliser och 
jurister, samt även i viss mån välutbildad sjukvårdspersonal, till exempel läkare. Även här kan 
vi finna en förklaring i Bourdieus olika kapital, men det finns också andra 
tolkningsmöjligheter. Vi börjar med kapitalen. De nya grupperna besitter även de mycket av 
de olika kapitalen, även om det också här är viktat olika. Jurister och läkare har i likhet med 
den först identifierade elitgruppen också ett habitus som ger dem en roll i offentligheten. 
Kultureliten är lika osynlig i nyhetsartiklarna som på debattsidan, vilket kanske är än mer 
förvånande eftersom ämnet kultur var en ganska stor post inom sin ämneskategori i just dessa 
artiklar. En förvånande förklaring var att det ofta var politiker och chefer som utgjorde källor i 
dessa frågor. Privatpersoner, alltså där det ej angavs något yrke, var aningen mer 
förekommande i nyhetsartiklarna än på DN-debatt. Trots det kom siffran ej upp i mer än 7 
procent. Detta kan tolkas som om att det är viktigt för journalisterna, och kanske också för 
källorna, att på något sätt skylta med ett viktat kapital.   
 
Ytterligare förklaring, vid sidan om Bourdieu, kan ligga i ämnesvalen för artiklarna och i 
produktionsdiskurser och jag ber att få återkomma till detta i nästkommande två kapitel.  
 
 

7.3 Sammanfattning 
I detta kapitel har jag undersökt aktörsmångfalden på Dagens Nyheter. Jag har tittat på 
debattartiklarnas författare och undersökt köns- och yrkesfördelning, och detsamma har gjorts 
på källorna i nyhetsartiklarna. Aktörsmångfalden har analyserats genom genusteorier och 
teorier om klass, kapital och habitus. Genom empirin har jag kunnat visa på en ojämlikhet i 
könsfördelningen samt identifierat vad eliten i den svenska medierade offentligheten består av 
för yrkesgrupper. Komparation med tidigare studier har gjorts och en tillbakagång för 
aktörsmångfalden har kunnat konstateras. Detta analyseras genom Laura Zimmermans tankar 
om effekter av attentaten på World Trade Center. 
 
I nästa kapitel ska jag undersöka genus och klass lite närmare genom att ställa dem mot 
varandra. Jag kommer också att studera hur ämnesvalen fördelar sig över genus och 
klassgränser samt ha den utpekade eliten och deras favoritämnen som fokus. Jag kommer 
även att, i debattartiklarna, undersöka om veckodagen som artikeln publiceras har någon 
betydelse på yrkes- och könsfördelningen. 
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8. Mångfalden i DN 
 
I detta kapitel kommer jag att studera hur ämnesvalen fördelar sig över genus och klassgränser samt ha den 
utpekade eliten och deras favoritämnen som fokus. Jag kommer även att, i debattartiklarna, undersöka om 
veckodagen som artikeln publiceras har någon betydelse på yrkes- och könsfördelningen. 
 

8.1 Kvinnliga och manliga skribenter och deras yrken 
 
Det var sammanlagt 76 stycken debattartiklar som hade kvinnor som upphovsmän. Av dessa 
var nästan hälften, 49 procent, representanter för gruppen ’Chef/ordf.’, 25 procent var 
politiker och 13 procent var forskare/vetenskapsmän. Det fanns inga kvinnliga professorer 
som ensamma stod för debattinlägg. 87 procent av de kvinnliga skribenterna tillhörde alltså 
elitgruppen. 240 stycken av artiklarna hade manligt upphov. Av dessa var 29 procent 
’Chef/ordf.’, 22 procent politiker, 27 procent tillhörde gruppen ’Forskare/vetenskapsmän’ och 
av dessa var 19 procent professorer. Den totala summan för män som tillhör elitgruppen blir 
78 procent. Detta kan tydas som att även om det är viktigt att tillhöra elitgruppen för alla så är 
det ännu viktigare om man är kvinna.  
 
 
Tabell 7. Könstillhörighet fördelat på skribenternas yrkesgrupper (angivet i procent) 
 

 
Anmärkning.  I denna tabell visas hur könstillhörigheten på debattartikelsförfattarna fördelar sig över 
yrkesgrupperna.  Decimalform används för att påvisa förekomst av representation på variabelvärdet. 
Korstabulation. n=348 
 
 
Att ha mycket av det rätta sortens kapital räcker alltså inte för att jämlikt delta i denna 
offentlighet. Fel genus är större hinder än fel klass. Detta gör att vi än en gång måste vända 
ögonen mot patriarkatets inverkan på deltagandet i den offentliga debatten. Det kan vara så att 
kvinnor, medvetet eller inte, utesluts för att skydda den historiskt ”naturliga”, manliga sfär 

 

 Yrke  

Procent 

Man 

Procent 

Kvinna 

Procent 

Lika antal 

Procent 

Total 
 Politiker  22 25 22 23 
 Chef/ordförande  29 49 19 32 
 Företrädare  1 5 2 
 Forskare/vetenskapsmän  8 13 6 9 
 Professorer  19 13 
Författare/konstnärer/kulturarbetare 2 1 
 Informatörer/journalister  2 1 2 
 Privatpersoner  0,5 1 0,6 
 Yrkesföreträdare 5 3 
 Avhoppare/före detta  4 1 3 
 Kombination av yrken  8 4 53 11 
 Ej angivet  0,5 0,4 
 Total   101 % 99 % 100 %    100 % 
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som offentligheten utgör. När kritikerna sa att det Habermas beskrev inte var en genuin 
offentlighet utan bara en övning i borgerligt självbedrägeri, där en liten privilegierad 
ekonomisk och politisk elit av män kommunicerade med varandra skulle de nästan lika gärna 
ha kunnat tala om idag. 
 

Om vi vänder på steken och ser på hur könen fördelar sig inom yrkesgrupperna så är det värt 
att notera att bland professorer, författare/konstnärer/kulturarbetare och yrkesföreträdare fanns 
inga kvinnliga skribenter. När det gäller yrke ställt mot antal författare är det också noterbart 
att det endast är gruppen politiker som finns i alla varianter i antal, från 1 till över 51. 
Forskare återfinns inte i artiklar som är undertecknade av fler än 10 författare. Chef/ordf. 
finns upp till 50 stycken. De människor som kommer från kulturfacket är aldrig fler än två 
författare. När det gäller antalet författare till artiklarna kan man inte se någon markant 
skillnad mellan könen. 58 procent av männen står som ensamförfattare och aningen fler 
kvinnor, 62 procent, gör det samma. Detta kan tolkas som att de få kvinnor som ändå kommer 
genom nålsögat, i lika hög grad som männen, har tillräckligt mycket eget kapital. De är till 
och med i lägre grad än männen beroende av att stärka den gemensamma mängden kapital 
genom att skriva tillsammans med andra.  
 
Skillnad blir det istället om vi ser på vilken veckodag män respektive kvinnors artiklar är 
publicerade. Söndagarna brukar ses som extra viktiga på DN-debatt. Här kan vi konstatera att 
ojämlikheten är större. Av de artiklar som är införda på söndagarna är 85 procent skrivna av 
män, 8 procent av kvinnor och 6 procent har lika antal män och kvinnor som författare. Dessa 
siffror är kanske inte förvånande när man ser till hur stor manlig övervikt det finns totalt, men 
även om vi delar upp det inom könen så visar sig skillnaden.  
 
 
Tabell 8. Kön och yrkestillhörighet hos debattskribenterna fördelat på veckodag 
(angivet i procent) 
 
 

 
Anmärkning. Tabellen visar hur alla artikelförfattarnas könstillhörighet och elitgruppens yrkestillhörighet 
fördelar sig på veckodagarna. Korstabulation.  Kolumn 1-3 (kön) - n= 348. Kolumn 4-7 (yrke) – n = 267 
 

 

 

  

Procent 
Man 
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Procent
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Procent 
Politiker

Procent 
Chef/ 
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Procent 
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Procent 
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 Måndag  
 

14 
 

14 
 

19 
 

15 
 

14 
 

7 
 

15 
 Tisdag  13 17 34 14 15 20 13 
 Onsdag  15 17 16 14 21 10 9 
 Torsdag  13 20 9 23 14 13 6 
 Fredag  14 14 6 14 19 10 4 
 Lördag  14 12 6 15 8 17 15 
 Söndag  17 5 9 5 8 23 37 
 Total  100% 99% 99% 100% 99% 100% 99% 
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Kvinnornas stora dag verkar vara torsdagar. 20 procent av de artiklar som har kvinnor som 
upphovsmän återfinns på denna dag. Männen däremot har sin högsta andel på just söndagar, 
17 procent av de artiklar som är publicerade på just denna dag har manliga författare. 
Intressant att notera är att de artiklar som har lika antal män och kvinnor bakom sig har sin pik 
i början av veckan. Vi kan också se på yrkesfördelningen när det gäller vilka som skriver 
vilken dag. Jag koncentrerar mig främst på de yrkesgrupper som totalt är störst, eliten. 
Politiker är relativt jämnt fördelade över veckodagarna, men har sin lägsta siffra på 
söndagarna. Chefer/ordföranden har sin toppnotering på onsdagar. De som framför allt skriver 
på söndagar är istället forskare/vetenskapsmän. Av alla söndagsartiklarna så är hela 60 
procent skrivna av akademiker. Detta inkluderar även professorerna som står för 37 procent 
av de artiklar som är publicerade i söndagens DN.  
 

Här kan vi se att både klass och kön spelar in. Viktigast är som tidigare att författaren är man, 
men det verkar också som om hur kapitalmängden är viktad är av betydelse. Kulturellt kapital 
(av den symboliska sorten) verkar stå högre i kurs på söndagen. För att förekomma på 
söndagens debattsida ska du vara man och du ska vara akademiker, helst professor. 
 

8.2 Kvinnliga och manliga källor och deras yrken 
 
När det gäller källorna har jag tidigare konstaterat att de som förekommer i störst utsträckning 
kan sägas ha tillgång av rätt mängd av olika slags kapital. När det gällde författarna till 
debattartiklarna visade det sig att detta inte var tillräckligt. Ännu viktigare för dessa var att de 
var av rätt kön. När det gäller källornas elitgrupp är det dock inte lika entydigt att kön är 
viktigare än yrkestillhörighet. Här får vi istället ett ganska blandat resultat. De manliga 
politikerna är aningen färre än det manliga genomsnittet. Detta kan förklaras med att 
Stockholm har två starka kvinnliga politiker som ofta förekommer i nyhetsartiklarna, Kristina 
Axen Olin och Annika Billström. I gruppen ’Chefer/ordföranden’ kan vi konstatera att 
männen ligger över sitt snitt och kvinnorna under. Detsamma gäller för gruppen 
’Forskare/vetenskapsmän’. Det motsatta gäller dock för de sjukvårdsanställda där kvinnorna 
får mer än sin beskärda del. När det gäller lagens företrädare är de till mycket högre grad män.  
 
 
Tabell 9. Könstillhörighet fördelat på nyhetskällornas yrkesgrupper (angivet i procent) 
 
 

 Procent 
Politiker

Procent 
Chef/ 
Ord-

förande 

Procent 
Forskare/ 

Veten-
skapsmän 

Procent 
Lag 
och 
rätt 

Procent 
Sjuk-

vårds- 
personal 

Procent 
Kombi-
nation 

av yrken 

Procent 
Genom-

snitt 

Man 57 72 78 83 53 52 65 
Kvinna 32 22 16 10 34 18 23 

Lika antal 
män/ 

kvinnor 

11 6 6 7 12 30 13 

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 99 % 100 % 100 % 
Anmärkning.  I denna tabell visas hur könstillhörigheten på nyhetskällorna fördelar sig över yrkesgrupperna.  
Decimalform används för att påvisa förekomst av representation på variabelvärdet. Korstabulation. n=992 
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Vissa av dessa siffror kan ha sin förklaring i den ojämlikhet som vårt samhälle fortfarande 
dras med. Chefer, höga forskare och poliser är, i mycket högre grad än kvinnor, just män. 
Men det finns ju dock ändå en hel del kvinnor i dessa yrken och om journalisterna strävade 
mot att få mer jämställdhet bland sina källor så vore det förmodligen genomförbart. 
Detsamma, fast motsatta, gäller naturligtvis sjukvården. Även män jobbar på lägre nivå än 
Chef inom den offentliga sektorn. Ett exempel på manlig dominans inom polisen är att många 
av de poliser som uttalade sig hade titeln informationsansvarig, talesman eller liknande och av 
dessa var endast två kvinnor. Det finns en kvinnlig presstalesman i Uppsala och en i 
Stockholm.   
 
Att det är mer än dubbelt så många kvinnor än genomsnittet som ingår i gruppen 
’Kombination av yrken’ kan dock tolkas som om att kvinnors röster i högre grad än mäns 
måste kompletteras av ytterligare en röst. Detta skulle i så fall stärka den bild som tidigare 
gav, att kön spelar stor roll när det gäller att få ut sin röst i offentligheten.  Åtminstone om 
man vill stå själv och inte i grupp. I så fall består också denna del av offentligheten av det 
Habermas kritiker kallar ”en övning i borgerligt självbedrägeri”. 
 
En annan sak som kan vara intressant i en studie som handlar om könsmångfald är hur 
journalisterna väljer sina källor.  
 
 
Tabell 10. Källornas könstillhörighet fördelat på skribenternas könstillhörighet 
(angivet i procent) 
 
 

Källa 
 

Procent 
Manlig 

skribent 

Procent 
Kvinnlig 
skribent 

Procent 
Manl. och 
Kv. skrib 

Procent 
Ej angivet 

Procent 
Total 

Man 58 51 54 42 54 
Kvinna 18 24 15 11 19 
Lika antal 
Man/kvinna 

9 11 31 4 10 

Ej angivet 15 14  42 17 
Total 100 % 100 % 100 % 99 % 100 % 

Anmärkning.  Tabellen visar hur nyhetskällornas könstillhörighet är fördelat på skribenternas könstillhörighet. 
Korstabulation. n=1194 
 
 
 
Här kan vi konstatera att manliga och kvinnliga skribenter inte skiljer sig nämnvärt åt när det 
gäller att välja källor och ta hänsyn till genusmångfald. Kvinnorna är aningen bättre än sina 
manliga kollegor, men det är marginellt. Den enda signifikanta skillnaden är när två 
journalister av olika kön arbetar tillsammans på en artikel. Då tredubblas chansen för att det 
blir lika mängd manlig och kvinnlig röst i offentligheten. Detta gör att vi kan sortera bort 
journalisternas kön när vi letar efter förklaringar till varför det ser ut som det gör. Och jag 
återgår till teorin om att det är källorna själva, deras kön och deras habitus, som gör att de fått 
tillträde i den utsträckning som de får. 
 
Nästa led är att undersöka sambanden som detta resonemang har på ämnesvalen.  
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8.3 Genus, klass och ämnesval 
 
I ett tidigare kapitel undersökte jag vilka ämnen som var representerade i Dagens Nyheter. 
Eftersom jag har ett klass- och genusperspektiv på denna studie är det också intressant för mig 
att se om det skiljer sig mellan vad de olika könen och yrkesgrupperna skriver eller uttalar sig 
om.  
 
På DN-debatt skriver män framför allt om ’Utbildnings-, forsknings-, kultur- och 
mediefrågor’ samt ’Författnings-, förvaltnings-, rättsfrågor’ men även om sociala spörsmål, 
ekonomi och finans samt internationellt inriktade ämnen. Kvinnornas viktigaste ämnen verkar 
vara ’Utbildnings-, forsknings-, kultur-, mediefrågor’, ’Folkrörelse-, idrotts-, ungdoms-, 
jämställdhets- och kyrkliga frågor’ samt socialt inriktade ämnen. De skriver även om 
’Författnings-, förvaltnings- och rättsfrågor’, internationella frågor samt ekonomi och finans. 
Ämnen som ’Trafik, transport och kommunikation’, ’Miljö och energi’ samt ’Industri och 
näringsliv’ verkar stå lägre på kvinnornas dagordning. Ingen kvinna har ensam skrivit om 
dessa ämnen, även om en har stått som medförfattare till en artikel om ’Industri och 
näringsliv’. När det gäller nyhetsartiklarnas ämnen kan vi konstatera att manliga källor allra 
mest förekommer i ’Författnings-, förvaltnings- och rättsfrågor’. De kvinnliga källorna 
förekommer till störst andel när det gäller de sociala frågorna. Dessa två ämnen är också de 
vanligaste där blandade röster hörs. ’Arbetsmarknad’ är ett litet ämne för DN: s journalister 
och här har följaktligen männens röster sitt bottennapp. Det är dock bättre än kvinnornas 
situation, inte en enda kvinnlig källa finns i ämnet.    
 
Fördelningen mellan män och kvinnor i allmänhet på DN-debatt visar ju, som jag har 
beskrivit tidigare, att 69 procent av artiklarna är skrivna av män, 22 procent av kvinnor och 9 
procent har lika många män och kvinnor som upphovsmän. Hur ser det då ut om man studerar 
de ämnen som är mest frekventa på denna debattsida?  
 
Tabell 11. De största ämnesområdena på DN-debatt fördelade efter skribenternas 
kön (angivet i procent) 
 

     Anmärkning. Tabellen visar de mest frekventa ämnesområdena fördelade efter författarens könstillhörighet. 
Korstabulation. n=348 
 

Procent 
Författnings-, 
förvaltnings-, 

rättsfrågor 

Procent 
Utbildnings-, 
forsknings-, 

kultur-, 
mediefrågor 

Procent 
Sociala 

frågor, inkl. 
vård, hälsa 

och 
kriminalvård

Procent 
Psykiatri 

Procent 
Ekonomi-
ska och 

finansiella 
frågor 

Man 74 73 57 50 72 
Kvinna 16 20 26 40 22 

Lika 
antal 
män/ 
kvinnor

10 7 17 10 6 

Total 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
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I tabellen på föregående sida (Tabell 11) kan vi se att när det gäller de sociala frågorna, 
inklusive Psykiatri, så är kvinnorna procentuellt mer förekommande som skribenter. Detta 
förstärks ytterligare om man även studerar de artiklar där det har varit lika antal kvinnor som 
män som författare. Även denna siffra är högre än totalsiffran för denna grupp.  I de andra 
fallen ligger de på samma procentsats som sin totala eller under. När det gäller de manliga 
skribenterna så är de ännu mer dominerande när det gäller de stora ämnena: 
Författning/förvaltning/rätt, Utbildning/forskning/kultur/medier samt Ekonomi/finans.   
 

I nyhetsartiklarna är inte denna dominans lika tydlig. Dessa personer har ju till skillnad från 
skribenterna på DN-debatt inte valt helt själva i vilka ämnen de skall göra sin röst hörda i 
offentligheten. De dominerande frågorna på Dagens Nyheters inrikessidor var, som jag nämnt 
tidigare: ’Författnings-, förvaltnings- och rättsfrågor’ (med betoning på det sistnämnda), 
’Utbildnings-, kultur-, medie- och forskningsfrågor’ samt ’Sociala frågor’.  
 

 
Tabell 12. De största ämnesområdena på inrikessidorna fördelade efter källornas kön 
(angivet i procent) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anmärkning. Tabellen visar de mest frekventa ämnesområdena fördelade efter källornas könstillhörighet.         
Korstabulation. n=1194 

 
 
Här kan vi se att manliga källor i högre grad än genomsnittet kommer till tals i frågor som rör 
den rättsliga sfären. Kvinnorna har sin motsvarighet i frågor som rör de sociala frågorna, där 
de ligger högre. När det gäller den tredje frågan, som handlar om utbildning och så vidare, 
kan vi konstatera det förhöjda antalet artiklar utan någon källa alls just i detta ämne. Jag tror 
att svaret på denna anomali ligger i att Dagens Nyheter har en mycket flitig 
vetenskapsreporter vid namn Karin Bojs. Förklaringen ligger i att hennes artiklar ofta hämtar 
sina uppgifter från internationella forskningstidskrifter och att de sällan kompletteras med 
uttalanden av synliga källor.  

Procent 
Författnings-, 
förvaltnings-, 

rättsfrågor 

Procent 
Utbildnings-, 
forsknings-, 

kultur-, 
mediefrågor 

Procent 
Sociala 

frågor, inkl. 
vård, hälsa 

och 
kriminalvård

Procent 
Total 

Man 63 48 44 54 
Kvinna 12 18 32 19 

Lika 
antal 
män/ 
kvinnor

8 9 13 10 

Ingen 
källa 

18 25 11 17 

Total 
100% 100% 100%  
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Även yrkesgrupperna verkar intressera sig för olika grupper av ämnen. Jag undersöker här 
återigen de största yrkesgrupperna, eliten. Till att börja med tittar vi på den först identifierade 
elitgruppen, den på DN-debatt. 
 
 
Tabell 13. Debattelitgruppens artiklar fördelade efter ämne (angivet i procent) 
 

Anmärkning. Tabellen visar elitgruppens artiklar fördelade på de olika ämnesgrupperna. Korstabulation.  
n= 267(Kolumn 1- n=79, Kolumn 2- n=112, Kolumn 3 – n=30, Kolumn 4 – n=46) 
 
 
 
För yrkesgruppen politiker är det frågor som kan härröras till ’det politiska spelet’ eller 
ideologi som är vanligast. Nästan en tredjedel av deras artiklar handlar om detta. Även 
internationella frågor, invandrarfrågor och sådant som rör utbildning, forskning, kultur och 
medier verkar vara viktigt för denna yrkesgrupp att skapa debatt om. Chefer och ordföranden 
för framför allt fram frågor som rör författning, förvaltning och rätt samt ekonomi och finans 
på agendan. Forskare/vetenskapsmän intresserar sig, kanske inte överraskande, mest för de 
frågor som ligger närmast dem själva. Men även frågor som rör författning, förvaltning och 
rätt intresserar denna grupp. Professorerna skiljer sig inte från sina kollegor, men värt att 
konstatera är att när det gäller internationella frågor och invandrarfrågor så är det bara de 
högsta akademikerna som deltar i debatten. När det gäller vilka frågor som är vanligast i 
söndagens DN-debatt är det därför inte förvånande att det är just akademikernas hjärtefrågor 
som är störst. 21 procent av de artiklar som är publicerade på söndagar handlar om 
författnings-, förvaltnings- eller rättsfrågor och 27 procent hamnar i ämnesfacket för 
utbildning, forskning, kultur och medier. 
 

 
Procent 
Politiker

Procent 
Chef/ord-
förande 

  Procent 
Forskare/ 

vetens-
kapsmän 

Procent 
Profess-

orer 

 Författnings-, förvaltnings-, rättsfrågor  5 17 23 24 
 Internationella frågor, invandrarfrågor  19 4 15 
 Försvars-, säkerhets nedrustn. -frågor  4 3 3 2 
 Utbildn-, forskn-, kultur-, mediefrågor  13 7 27 35 
 Folkrörelse-, idrotts-, ungdoms- 
, jämställdhets-, kyrkliga frågor 

4 7 10 4 

 Sociala frågor, inkl. vård, hälsa, kriminalvård  6 14 17 4 
 Psykiatri  4 3 4 
 Arbetsmarknadsfrågor  4 14 
 Trafik-, transport-, komm.-frågor  1 2 
 Plan-, bostads-, byggnadsfrågor  1 1 
 Miljö-, energifrågor  2 6 3 
 Jordbruks-, livsmedels-, skogsfrågor  1 1 
 Industri-, näringslivsfrågor  2 
 Ekonomiska och finansiella frågor  9 17 10 7 
 Det politiska spelet, ideologier  32 2 
 Etik och moral  1 3 
 Total  100% 99% 99% 99% 
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Om vi istället tittar på källornas yrkestillhörighet och de ämnen som de får uttala sig om. Först 
gör vi en liten summering. De tre största enskilda yrkesgrupperna bland källorna var: lagens 
företrädare, politiker och chefer/ordförande. Denna elitgrupp kompletteras av 
sjukvårdspersonal och forskare/vetenskapsmän.  Den allra största enskilda ämnesgruppen för 
nyhetsartiklarna var, som också framgått i tidigare kapitel, ’Författning, förvaltning och 
rättsfrågor’. Inom denna kategori dominerade nästan totalt frågor som rörde brott och straff. 
Med detta i backspegeln är det inte så konstigt att just poliser och jurister får agera källor i 
stor utsträckning. Artiklarna handlar helt enkelt om deras specialområde och man behöver inte 
gå över ån efter vatten. Även de sociala frågorna fick stort utrymme och här återfinns läkarna 
och den övriga sjukhuspersonalen. Detta resonemang väcker dock frågan om varför forskarna 
får så mycket mindre utrymme i nyhetsartiklarna än i debattartiklarna. Speciellt med tanke på 
att ämnesområdet ’Utbildning, kultur, medie- och forskningsfrågor’ var det näst största 
ämnesområdet på inrikessidorna och att forskningsfrågorna utgjorde en stor del av denna 
grupps artiklar. Förklaringen finns i samma svar som jag tidigare gav när jag jämförde 
källornas kön med de största ämnesområdena. Och det svaret är Karin Bojs. 
 

Detta leder mig vidare till att se på de synliga elitkällorna i nyhetsartiklarna och göra en 
jämförelse med de största ämnesområdena. Jag kommer även att titta på den yrkesgrupp som 
jag kallar ’Kombination av yrken’ eftersom den, som jag tidigare nämnt, främst består av den 
utpekade elitgruppen samt sjukvårdspersonal och forskare.  
 
 
Tabell 14. De största inrikesfrågorna fördelade på elitgruppen (angivet i procent) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anmärkning. Denna tabell visar de största ämnesgrupperna i nyhetsartiklarna fördelade på eliten bland 
källorna. Korstabulation. n=1198 
 

I ovanstående tabell kan vi konstatera att om vi lägger ihop elitgrupperna andel av artiklarna i 
de olika elitämnena samt de artiklar som inte har någon källa blir det inte mycket över för de 
andra yrkesgrupperna. Störst är kanske dominansen i ämnet ’Författnings-, förvaltnings- och 
rättsfrågor’ där lagens företrädare själva står för nästan hälften av rösterna. De övriga 
yrkesgrupperna kommer endast till tals i 10 procent av de artiklar som berör detta ämne. De 

Procent 
Författnings-, 
förvaltnings-, 

rättsfrågor 

Procent 
Utbildnings-, 
forsknings-, 

kultur-, 
mediefrågor 

Procent 
Sociala frågor, 

inkl. vård, hälsa 
och kriminalvård 

Politiker 2 8 8 
Chef/ordförand

e 
10 10 17 

Lag och Rätt 45 3 1 
Kombination 

av yrken 
15 21 19 

Andra yrken 10 44 44 
Ingen källa 18 24 11 

Total  100% 100% 100% 
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andra två ämnesområdena ligger också högt när det gäller elitgruppen. Alla de övriga 
yrkesgrupperna når inte ens gemensamt upp till 50 procent. 
Om vi ser på yrkesgrupperna var för sig visar sig dominansen på ett annat sätt. Det blir allra 
mest påtagligt när det gäller sjukvårdspersonalen, de får till 90 procent uttala sig i två av de 
tre största frågorna. Ingen i denna yrkesgrupp är dock källa i en artikel som handlar om 
’Författnings-, förvaltnings- och rättsfrågor’. Det blir även tydligt med lagens tjänare som är 
källor till 72 procent i de tre största frågorna och forskarna som kommer upp i 79 procent. 
Politikerna däremot är i detta fall undantaget som bekräftar regeln. Endast 24 procent av de 
gånger som de agerar källa i nyhetsartiklarna sker det gällande de största ämnesområdena. De 
är istället mer utspridda på de andra ämnena och har sin pik när det gäller ’Ekonomi och 
finans’ och ’Det politiska spelet’. Ekonomi tillhör dock elitämnena på DN-debatt så vi 
befinner oss fortfarande inom ramen. 
 
När det gäller yrkesgrupperna bland de skribenter på DN-debatt som jag definierar som 
elitgruppen är det intressant att se hur dessa fördelar sig på de största ämnena. Cirka tre 
fjärdedelar av de totala artiklarna kan ju, som nämnts tidigare, tillskrivas denna grupp. 
 
 
Tabell 15. De största debattfrågorna fördelade på elitgruppen (angivet i procent) 
 

Anmärkning. Tabellen visar de största debattfrågorna fördelade på elitens yrkesgrupper i förhållande till övriga 
grupper (andra yrken). Korstabulation. n=348 
 
 
När det gäller dessa ämnen är elitgruppen, i alla fall utom två, ännu mer dominanta än de är 
totalt sett. Av alla artiklar inom ämnet Författning/förvaltning/rätt är 83 procent skrivna av 
”elitgruppen”, inom ämnet Psykiatri är det 80 procent och inom Ekonomi är det 88 procent av 
artiklarna som kan tillskrivas denna elit. De två som skiljer ut sig är frågor som rör Sociala 
ämnen, exklusive Psykiatri, och Utbildningsfrågor. Bland de sociala frågorna är 60 procent av 
artiklarna skrivna av elitgruppen och bland utbildningsfrågorna är siffran 75 procent.  
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Författnings-, 
förvaltnings-, 
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Politiker 8 18 11 19 
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örande 
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vetenskap
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14 14 11 10 8 

Professor
er 

22 29 4 20 8 

Andra 
yrken 

17 25 40 20 12  

Total  100% 100% 100% 100% 100% 
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I detta delkapitel har jag främst tittat på elitgrupperna samt de ämnen som var mest frekventa. 
Jag har kunnat konstatera att även om det finns genus- och klasskillnader när det gäller 
ämnesval så kan man ändå se en dominans över de största frågorna. 60-88 procent av 
debattartiklarna i dessa ämnen har sitt ursprung i sin elitgrupp. Denna elit som alltså består av 
politiker, chefer/ordföranden och forskare/vetenskapsmän (inkl. professorer). De ämnen som 
är viktigast är författning/förvaltning/rätt, utbildning/forskning/kultur/medier, sociala frågor 
samt ekonomi/finans. När det gäller nyhetsartiklarna får vi lägga till lagens företrädare och till 
viss del högre sjukvårdspersonal. De största ämnena är dock de samma. Varför ser vi denna 
homogena bild i den svenska offentligheten? 
 

Ett svar kan ligga i Gramscis begrepp ’hegemoni’. Genom sitt samlade och rätt viktade kapital 
och framför allt genom att deras kulturella kapital är symboliskt kan denna elit utöva sin 
hegemoniska makt och presentera sina intresseområden som de viktigaste och få denna 
ordning att verka naturlig. Den bild som de ger av verkligheten blir genom konsensus 
förgivet-tagen som en naturlig spegling av samhället och av vilka frågor som i samhället är 
viktigast. Genom detta kan eliten också säkerställa sin fortsatta plats i hierarkin. Dagens 
Nyheter bidrar till att bevara denna hegemoni i samhället genom att de ger så mycket 
utrymme åt makthavarna. När elitens värden, normer och åsikter på detta sätt dominerar det 
offentliga rummet så leder det till reproduktion av rådande klasshierarkier genom att det 
legitimerar gällande maktförhållanden. En annan effekt av denna dominans blir att samhället 
och dess problem alltid beskrivs ur ett ovanifrånperspektiv. Man kan inte låta bli att ställa 
frågan om hur sann beskrivningen av verkligheten är när den speglas så ensidigt.  
 
Den svenske professorn Johan Asplund talar om aspektseende när det gäller vetenskapliga 
rön.115 Han menar att allting går att se ur olika aspekter och att det är viktigt att inte vara blind 
för andra tolkningar än den egna. När verkligheten definieras bara ur en synvinkel och från ett 
håll i den svenska medierade offentligheten kan man säga att aspektblindheten når nya oanade 
höjder. Här kan jag återigen inte låta bli att undra över varför eliten är så pass homogen. Det 
finns fler eliter i ett samhälle. Var finns till exempel kultureliten i detta offentliga rum? 
Författare, konstnärer och övriga kulturarbetare stod bara bakom 2 procent av artiklarna på 
DN-debatt och agerar källa i nyhetsartiklar i ännu färre fall. Kanske skulle deras definition av 
verkligheten kunnat motverka aspektblindheten och gett en lite mer differentierad bild av 
samhället och dess problem.  
 
En annan fara med hegemonin i samhället är den ibland liknöjda konsensus som råder. 
Medierna, i det här fallet Dagens Nyheter, spelar en stor roll i detta sammanhang. Genom att 
gynna eliten bidrar man till att bevara det etablerade systemet. Kritiska röster missgynnas 
eller exkluderas helt. Det är svårt för ett samhälle att förändras och att utvecklas om kritik och 
utvärdering inte förekommer. Hur ska man kunna bli bättre om man inte vet vad man gjorde 
fel? DN bidrar här till ett status-quo. Trots sin intention att vara oberoende av 
maktgrupperingar i samhället stärker de, genom sitt sätt att hantera sitt offentliga rum, den 
rådande hegemonin och reproducerar makt åt de grupper de säger sig stå utanför. Detta blir 
allvarligt när man betänker att detta offentliga rum kanske kan ses som en av Sveriges mest 
betydelsefulla offentligheter. 
 

                                                 
115 Asplund, 1970/2002 
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 8.4 Sammanfattning 
 
I detta kapitel har jag undersökt resultaten av bivariata analyser av genus och klass samt i den 
sista delen av kapitlet koncentrerat mig på elitgrupperna och deras favoritämnen. Detta 
mynnade ut i en diskussion om hegemoni. I nästa kapitel kommer jag att se om jag kan finna 
några samband mellan bristen på mångfald och några av mediernas produktionsvillkor. 
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9. Mångfald och medielogik 
 
I detta kapitel har jag ställt mina resultat av undersökningen av nyhetsartiklarna mot vissa teorier om mediernas 
produktionsvillkor. Först behandlas nyhetsvärderingskriterier, därefter nyhetskategorier, nyhetsnät och 
resursfördelning. 
 
Som synes i tabell 18116 skiljer sig min urvalsperiod något från den totala korpusen, men det 
är skillnader som jag anser vara så små att denna månad ändå får representera materialet. 
Fördelningen är likvärdig och de ämnen som dominerar i det totala materialet är även 
dominerande här. Nedan kommer jag att ställa detta utvalda material mot olika 
produktionsvillkor för att se om jag på så sätt kan belysa materialet ytterligare. 
 

9.1 Nyhetsvärderingens effekter 
 
Det går tydligt att finna spår av Stuart Allans nyhetsvärderingsfaktorer i min korpus. Två av 
hans kriterier har jag dock inte undersökt, eftersom jag fann det näst intill omöjligt att mäta 
dessa variabler. Dessa är ’komposition’ och ’kulturell specifikation’. Kompositionen gäller 
hela tidningen och eftersom jag i denna undersökning endast ägnar mig åt inrikessidorna 
fanns det risk för ett snedvridet resultat. När det gäller den kulturella specifikationen fann jag 
inget bra värderingsmått utan förutsätter att denna gemenskap i viss utsträckning finnes. 
 
De tydligaste spåren gäller kriterierna ’relevans’ och ’förenkling’ som jag anser finns i näst 
intill 100 procent av artiklarna. En förklaring till att jag anser siffran så hög när det gäller 
relevans kan vara att mitt korpus består av inrikesnyheter och att det då, ur ett nationellt 
perspektiv, är svårt att säga att ett ämne är irrelevant. Jag anser också att mångfalden åter igen 
får stryk här. Förenkling innebär att mångfald av tolkningsmöjligheter skall hållas ned till ett 
minimum, och som synes anser jag att detta gäller i alla artiklarna. Allens två faktorer 
’oförutsägbarhet och ’kontinuitet’ kan sägas stå lite i motsats till varandra, och i mitt material 
bedömde jag att 89 procent tillhörde den första kategorin, medan bara 11 procent kunde sägas 
ha en oförutsägbarhet i sig. Det fanns alltså inga män som bet hundar, men gott om hundar 
som bet män. ’Läglighet’ kunde jag finna i 82 procent av materialet, medan siffran för 
’personalisation’ hamnar något lägre, på 68 procent. Detta förvånade mig då jag förväntade 
mig att emfasen på mänskliga aktörer skulle vara ännu högre. ’Referens till elitpersoner’ görs 
i hög grad, i hela 62 procent av artiklarna finns sådana med, medan referenser till elitnationer 
bara hamnar på 8 procent. Denna senaste siffra kan dock återigen förklaras med att min 
korpus består av inrikesnyheter. Hade utrikesnyheter ingått misstänker jag att denna siffra 
varit betydligt högre. ’Konflikt’ är Allans första faktor, men i denna studie kunde detta bara 
spåras i 61 procent av artiklarna. En vanligt spridd åsikt, som ofta framförs av allmänheten, är 
att alla nyheter är negativa. Min undersökning visade dock inte att så var fallet. Endast strax 
över hälften av artiklarna bedömdes som ’negativa’. En del goda nyheter får visst ändå plats i 
nyhetsfloran. 
 
Kan detta då förklara bristen på mångfald som vi tidigare har konstaterat föreligger. När det 
gäller ämnesmångfalden kan här finnas en förklaring. När samma kriterier styr produktionen 
dag efter dag tenderar materialet att bli homogent. Vissa av faktorerna, mer än andra, 

                                                 
116 Se bilaga 3 
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förstärker också denna effekt. Konflikt var i mitt material i högre grad än annars förknippat 
med frågor som gällde Författnings-, förvaltnings- och rättsfrågor, vilket ju var den största 
ämneskategorin. Likaså kan faktorn ’negativitet’ bidra till bristen på mångfald då alla brott 
hamnade under samma kategori som ovan. Att bristen på mångfald när det gäller klass kan 
sökas här behöver knappt förklaras. Det finns en helt egen faktor för nyhetsvärdering som 
handlar om referens till elitpersoner. I ett patriarkalt samhälle finner vi här också förklaringen 
till biasen gällande källornas könstillhörighet. Elitpersonerna i vårt samhälle är i större 
omfattning män.  Utan Kristina Axen Olin och Annika Billström finns det en chans att 
skillnaden mellan könen hade varit än mer markant.  
 
I övrigt skulle jag, i anknytning till Allans första och fjärde faktor, vilja citera Pierre 
Bourdieu. Den första handlar om att konflikt alltid får företräde och den fjärde om att 
händelser bör förenklas så att tolkningsmöjligheterna hålls nere till ett minimum.  Ur ett 
demokratiperspektiv kan, som jag nämnt tidigare, detta ses problematiskt. 
 

”To justify this policy of demagogic simplification (which is absolutely and 
utterly contrary to the democratic goal of informing or educating people by 
interesting them), journalists point to the public’s expectations. But in fact they 
are projecting onto the public their own inclinations and their own views. Because 
they’re so afraid of being boring, they opt for confrontations over debates, prefer 
polemics over rigorous argument, and in general, do what they can to promote 
conflict.”117  

 
 

9.2 Nyhetskategorier och genus 
 
Nästa granskning av mitt material blir för att se om mångfalden, eller bristen på densamma, 
gällande ämne, genus och klass på något sätt styrs av nyhetskategoriseringen. Som jag 
tidigare har gått igenom brukar nyheter delas in i fem olika kategorier, ’hard’, ’soft’, ’spot’, 
’developing’ och ’continuing’. Jag har sett på mitt material genom två av dessa kriterier, 
nämligen om de kan klassificeras som hard news eller som soft news. 
 
Av de totalt 104 artiklarna i denna nya korpus kan över tre fjärdedelar tillföras kategorin ’hard 
news’. I en lite slarvigare benämning på dessa två kategorier nyheter brukar ibland ’soft news’ 
kallas kvinnliga nyheter, medan ’hard news’ betraktas som manliga. Med detta i åminnelse 
kommer jag därför att se denna del av min undersökning ur ett strikt genusperspektiv. 
 

9.2.1 Journalisternas kön 
Först börjar vi med att se på den största delen av korpusen, alltså den som gäller ’hard news’. 
Av 80 artiklar som hamnar i kategorin ’hard news’ har sex stycken ingen författare angiven 
och för att komparationen skall bli tydlig avlägsnar jag dessa. Av de resterande 76 artiklarna 
är 65 procent skrivna av manliga journalister och 35 procent har kvinnlig upphovsman. Detta 
ligger väl i linje med resultatet från den totala korpusen där manliga journalister stod för 62 
procent av alsterna och kvinnorna för 36 procent.118  När det gäller den andra kategorin ’soft 
news’ kan vi däremot se en skillnad. Av dessa nyhetsartiklar är det hela 48 procent som har 

                                                 
117 Bourdieu, 1998:189 
118 Se tabell 4  
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kvinnliga författare, alltså en markant ökning mot den totala siffran. Manliga journalister 
skriver i lägre grad om ’soft news’ än den totala representationen visar. Här är siffran 52 
procent mot den totala korpusens 62 procent.  
Än viktigare för mitt intresse än journalisternas genustillhörighet är dock källornas och nedan 
kommer jag att undersöka hur dessa fördelar sig på de två nyhetskategorierna. 
 

9.2.2 Källornas kön 
Nästa fråga är hur det ser ut om vi jämför könsfördelningen när det gäller källorna som 
används i respektive hard- och soft news. Fördelningen mellan manliga respektive kvinnliga 
källor var, som vi såg i kapitel 7, redan i den totala korpusen aningen ojämn. I två tredjedelar 
av artiklarna var det en manlig dominans på källorna.  
 
 
 
Tabell 16. Källornas könsfördelning i den totala korpusen, samt i delkorpusen, 
fördelat på hard- och soft news (angivet i procent) 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
Anmärkning. Tabellen visar könsfördelningen i den totala korpusen av nyhetsartiklar samt i urvalet, fördelat på 
hard news och soft news. De artiklar som ej har angiven författare är borttagna, likaledes de som ej hade källor. 
Kolumn 1- n=1078, Kolumn 2-n=75, Kolumn 3 – n=21 
 
 
Som vi kan se i tabellen ovan är manliga källor mindre representerade i soft newskategorin, 
medan å andra sidan den kvinnliga representationen i samma kategori är mer än dubbelt så 
stor som i den totala korpusen. Med tanke på att kategorin soft news bara utgjorde 23 procent 
av materialet kan här kanske finnas en del av förklaringen till att kvinnor är 
underrepresenterade som nyhetskällor. De flesta artiklarna hamnar ju i kategorin hard news 
och där dominerar männen.  
 

9.3 Nyhetsnät, resursfördelning och ämnesmångfald 
 
De ämnesområden som var störst var ’Författnings-, förvaltnings- och rättsfrågor’, med nästan 
25 procent. Vidare rörde 14 procent ’Utbildnings-, forsknings-, kultur- och mediefrågor’ och 
lika många tillhörde gruppen ’Sociala frågor’. Här har vi förmodligen identifierat de mest 
betydelsefulla ’beats’ som Dagens nyheters journalister har lagt ut. ’Författnings-, 
förvaltnings- och rättsfrågor’ innefattar brott och straff och i detta ’crime-beat’ återfinns 
många nyheter. Även det ’beat’ som berör det offentliga Sverige kan härröras till denna 

 

  

Procent 
Källor  

Total korpus 

Procent 
Källor  

Hard news 

Procent 
Källor  

Soft news  

 Man 65 60 53 
 Kvinna  23 22 47 
 Blandat  12 18  
 Total  100% 100% 100% 
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kategori. Sjukhus, utbildningssäten, kulturetablissemang kan också sägas vara ställen där det 
är större chans att viktiga och nyhetsmässiga ting sker.  
 
På grund av organisatoriska faktorer menar Gaye Tuchman att journalisterna tvingas att söka 
sig till platser där ”viktiga” händelser regelbundet sker. På så sätt centrerar de sig kring vissa 
nyhetskällor och riskerar att lämna andra platser och dess källor obevakade.119 Detta kan vara 
en förklaring till att vissa ämnen får så dominerande plats i min korpus och att mångfalden 
blir lidande.  
 
I den korpus som undersöks i detta kapitel konstaterade vi ovan att 77 procent av artiklarna 
var så kallade ’hard news’. Intressant blir det då att se på hur dessa fördelar sig över 
ämneskategorierna.  
 
 
Tabell 17. Ämnesområden i Dagens Nyheters inrikesartiklar (angivet i procent) 
 
 

Anmärkning. Tabellen visar hur de undersökta artiklarna fördelar sig på ämnesområde, för hela korpusen av 
nyhetsartiklar respektive för urvalet. Kolumn 1 -n=1194, Kolumn 2- n=80 
 
 
Som vi kan se i tabellen ovan är det samma tre ämnesgrupper som dominerar. ’Författnings-, 
förvaltnings- och rättsfrågor’, ’Utbildnings-, forsknings-, kultur- och mediefrågor’ och 
’Sociala frågor’ utgör tillsammans över hälften av artiklarnas ämnen. Enligt de typifikationer 
som Gaye Tuchman talar om rör hard news ofta av den typen händelser som kan 
schemaläggas i förväg. Detta kan vara en förklaring till dominansen för dessa ämnen. 
Underavdelningen till ’hard news’, de så kallade ’spot news’ kan dock sägas vara ett bevis på 
motsatsen. Dessa är ju inte möjliga att schemalägga i förtid. Ytterligare en anomali i 
                                                 
119 Palm & Rohdin, 2000:25 

 

 Ämnesområden 

 
Procent 
Total 

korpus 

 
Procent 

Hard news

 Författnings-, förvaltnings- och rättsfrågor 23 21 
 Internationella frågor och invandrarfrågor 5 2 
 Försvars-, säkerhets- och   nedrustningsfrågor 5 9 
 Utbildnings-, forsknings-, kultur- och mediefrågor 14 14 
 Folkrörelse-, idrotts-, ungdoms-, jämställdhets-  och  religionsfrågor 4 1 
 Sociala frågor, inkl. vård, hälsa och kriminalvård 14 17 
 Arbetsmarknadsfrågor 1  
 Trafik-, transport- och kommunikationsfrågor 5 7 
 Plan-, bostads-, byggnadsfrågor 4 2 
 Miljö- och energifrågor 5 7 
 Jordbruks-, livsmedels- och skogsfrågor 1 1 
 Industri- och näringslivsfrågor 2 1 
 Ekonomiska och finansiella frågor 5 6 
 Det politiska spelet, ideologier 3 4 
 Anna Lind-mordet 2 1 
 Olyckor 4 5 
 Övrigt 3 1 
 Total 100% 99 % 
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sammanhanget blir också den så ringa förekomsten av ’soft news’, bara 23 procent. Dessa 
alster kan ju läggas i när som helst och borde därför, enligt denna logik, vara mer frekventa. 
 
Sammanfattningsvis kan jag konstatera att bristen på mångfald kan ha sin förklaring, eller 
åtminstone en del av förklaringen, i medielogiken. Nyhetsvärderingens kriterier främjar 
homogenitet och bristen på mångfald i genus och klass kan till viss del också ha sin förklaring 
i dessa kriterier. Snedfördelningen när det gäller könens representation kan finnas i 
dominansen av ’hard news’, där den manliga dominansen av källor var än större än i den 
totala korpusen. Nyhetsnäten bidrar till att vissa ställen blir obevakade och höjer 
koncentrationen på de platser som är bevakade. Detta bidrar inte till mångfald. 
 

9.4 Sammanfattning 
I detta kapitel har jag undersökt om ett urval av produktionsvillkor kan hjälpa till att belysa 
bilden som presenterats. En bild som präglas av brist på mångfald. Till viss del finns kanske 
en bidragande orsak här som kan läggas till de analyser som jag har gjort i föregående tre 
kapitel. 
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10.  DN, eliten och demokratin 
 
I detta kapitel kommer jag att diskutera Dagens Nyheters suveränitet samt sammanfatta resultaten från min 
empiri och analys med betoning på den utkristalliserade eliten samt ställa detta mot en diskussion om demokrati. 
 
 
Stig Hadenius, professor i journalistik, fastslog 1995 att en allt för koncentrerad offentlighet 
inte är nyttig för demokratin. Han menar att trots alla kanaler och trots alla medier med en 
mängd självständiga journalister har Sverige, liksom många andra länder med ett modernt 
massmediesystem, blivit en enfrågenation. Han säger vidare att för det mesta bestäms vad 
som skall diskuteras i de stora morgontidningarna och då i synnerhet på DN-debatt. Dagens 
Nyheters debattsida har blivit nästan det enda torget där man kan vara säker på att nå ut till 
både makthavare och befolkning.120 Detta är inte unikt för Sverige. McCombes säger att: ”The 
media sets each other’s agendas”. I USA är det The New York Times som är ledande och i 
Tyskland innehas rollen av Die Zeit.121  
 
Men vad betyder det då att ett offentligt rum får så stor betydelse i ett land? En alltför 
centraliserad opinionsbildning är aldrig nyttig ur en demokratisk synvinkel, arenan blir för 
liten och det som sägs där får för stor uppmärksamhet. Ytterligare en demokratisk 
komplikation är om den accepterade arenan inte uppfyller de normer om mångfald som en 
demokrati kan förutsätta.  
 
I denna studie har jag undersökt hur den svenska medierade offentligheten, i form av Dagens 
Nyheters debatt- och inrikessidor, är beskaffad när det gäller innehålls- och aktörsmångfald. 
Resultatet visar att det är en klart suverän elit som dominerar. Tidigare studier har visat på 
samma sak och min intention var i ett första steg att utvärdera dagens medierade offentlighet 
samt i nästa steg att göra vissa komparationer för att se om jämlikheten har blivit bättre.  
 
I nyhetsartiklarna består alltså eliten av lagens företrädare, politiker, chefer/ordföranden och i 
viss mån forskare och sjukvårdspersonal. De utgör källor i näst intill hälften av alla artiklarna. 
Om man lägger till kategorin ’kombination av yrken’, där ovanstående grupper ofta ingick, 
blir siffran ännu högre. Männen förekommer nästan två gånger så ofta som kvinnor. De 
ämnen som denna manliga elit uttalar sig om är författning/förvaltning/rätt, 
utbildning/forskning/kultur/medier samt sociala frågor.  
 
Eliten i Dagens Nyheters offentliga rum, DN-debatt, består av politiker, chefer/ordföranden 
och forskare/vetenskapsmän, inkl. professorer. Här är dominansen ännu större. De utgör hela 
tre fjärdedelar av den mängd som jag har undersökt. Den manliga övervikten är lika entydig, 
nästan lika många, närmare tre fjärdedelar, av inläggen i debatten är skrivna av män. Denna 
manliga elit skriver framför allt om fyra ämnesområden: författning/förvaltning/rätt, 
utbildning/forsk-ning/kultur/medier, sociala frågor samt ekonomi/finans. I jämförelse med 
tidigare studier så kan man se att ämnesmångfalden har ökat något men att aktörsmångfalden 
har tagit ett steg tillbaka.  

                                                 
120 Hadenius, 1995, Strömbäck, 2000:155 
121 McCombes, et al,1995:291 



Heliga, manliga enfald. – En studie av mångfald i svensk medierad offentlighet 

 61

 
I en syntes skulle man kunna beskriva rösten i den medierade offentligheten, här 
representerad av Dagens nyheter, som en herre med kostym och slips. Han använder sin 
symboliska makt och talar, speciellt nu efter händelserna den 11 september, med säker och 
förtroendegivande stämma om frågor som i en samhällelig konsensus är förgivet-tagna som 
de viktigaste. Han uttalar inget samhällsomstörtande och han framför ingen massiv kritik mot 
den rådande samhällsordningen. Den förhärskande hegemonins värden och normer är det som 
han förstärker och kämpar för att bevara. På så sätt kan han vara säker på att klass- och 
könshierarkier reproduceras och att rådande maktförhållanden ses som legitima av 
allmänheten. 
 
Mediernas roll i ett demokratiskt samhälle består bland annat av att bidra till en fri åsikts- och 
opinionsbildning. Synen på mediernas roll skiljer sig dock åt beroende på vilken demokrati-
modell man utgår ifrån. Den svenska demokratiutredningen förespråkar en demokrati med 
deliberativa kvaliteter.122 I den deliberativa modellen betonas samtalets och diskussionens 
betydelse och man menar att demokratin har sin grund i en fri diskussion mellan jämlikar 
kring offentliga spörsmål. Det är också i denna modell som mångfaldens betydelse tydligast 
framträder. Medierna spelar alltså en roll i det demokratiska samhället genom att dels ta upp 
och presentera information om olika frågor, dels genom att förmedla opinioner och åsikter. De 
har genom sin dagordningsfunktion makten att vara med och bestämma vad det offentliga 
samtalet skall handla om.  
 
Jag har i denna studie fokuserat på mediernas roll som arena framför deras roll som aktör och 
ett grundläggande antagande har varit att mediernas mångfaldsnorm skall bidra till att de 
lämnar tillträde för olika grupper och olika valmöjligheter för medborgarna. För att en bra 
relation mellan demokrati och offentlighet skall uppstå krävs det att denna mångfald av 
ämnen och aktörer återfinns. Mediernas roll blir då att informera om ett brett spektra av 
relevanta frågor samt ge förutsättningar för ett jämlikt samtal kring dessa frågor mellan alla 
grupper i samhället. Men som vi redan har konstaterat är inte alla grupper jämlikt 
representerade i Dagens Nyheter. Istället är det en elit som dominerar samtalet. Vad får då 
detta för konsekvenser för demokratin? 
 
I denna studie är det ju den deliberativa demokratimodellen, och med den fri och självständig 
åsiktsbildning samt vikten av att engagera den enskilde medborgaren i den offentliga 
debatten, som står i fokus. Demokratiutredningen123 pekar ut en faktor som varande av central 
betydelse för demokratin. Denna är att förutsättningar för att en upplyst förståelse i 
gemensamma angelägenheter finns. En förståelse som de menar har sin grund i en offent-
lighet där alla ges möjlighet att delta och ha inflytande. Min undersökning har dock visat att 
alla inte är representerade i den svenska medierade offentligheten. Långt därifrån. I stället har 
jag konstaterat att samtalet domineras av samhällets elit. Om man anser att det offentliga 
samtalet bör ske på lika villkor och att samtliga grupper skall ha lika möjlighet att delta, är 
den rådande graden av mångfald alltför begränsad för att vara demokratisk. Man kan därför 
istället påstå att det finns ett stort demokratiskt underskott i denna svenska medierade 
offentlighet.  
 
Men man kan också vrida på saken ett varv och ifrågasätta om inte graden av mångfald är 
rimlig om man betänker en proportionalitetsprincip. Man skulle kunna anföra att den 
medierade offentligheten bör spegla eller skildra fördelningen i samhället så som den ser ut 
                                                 
122 SOU, 2000:1 
123 ibid 
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och att mäktiga grupper därmed med rätta får mer utrymme. Graden av proportionalitet skall 
alltså snarare bestämmas utifrån det inflytande en grupp har än av gruppens relativa storlek 
och omfattning.124 I denna studie har jag dock utgått ifrån att jämlikhetsprincipen står över 
tankar om proportionalitet och menar, enligt ett kritiskt perspektiv, att alla grupper och 
intressen i samhället bör ges samma utrymme och uppmärksamhet.  
 
Sett ur ett demokratiperspektiv bör en så viktig offentlighet som Dagens Nyheter bidra med 
ämnesbredd och ge tillträde åt många olika grupper. Total ämnesmångfald är kanske inte 
något att sträva efter då vissa händelser och företeelser i omvärlden kan vara viktigare än 
andra för demokratin och det offentliga samtalet. Men det är inte bra om dessa händelser och 
företeelser endast presenteras och tolkas med ett enda perspektiv. Enligt min undersökning är 
detta dock fallet i denna medierade offentlighet. Elitens perspektiv dominerar. Bilden som de 
presenterar av samhället är ganska ensidig och som jag konstaterat tidigare beskriven ur ett 
ovanifrån-perspektiv. Ett demokratiskt styrelsesätt bygger på fri åsiktsbildning. Detta 
förutsätter att medborgaren har tillgång till den information som de behöver för att 
självständigt kunna bedöma, forma och ompröva sina ställningstaganden. Hur skall de kunna 
göra det när bilden av samhället och dess problem definieras så ensidigt? Det finns också en 
obalans i detta som är värt att påpeka. Att påverka människors åsikter och bilda opinion är en 
ständigt pågående process initierad av olika intressenter i samhället. I dagens medierade 
offentlighet kan eliten genom sin dominans förstärka den hegemoni och de maktförhållanden 
som råder genom att de har en fördel framför andra i denna process. En fördel som till stor del 
ges till dem av medierna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
124 Jönsson, 2004:269 
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11. Slutdiskussion 
 
I detta kapitel diskuterar jag en del normativa förslag som kan påverka den bild av den medierade offentligheten 
som min studie har visat. Jag sammanfattar de slutsatser jag genom den har dragit och ställer vidare 
forskningsfrågor. 
 
 
I denna studie har jag genom min analys av ett av Sveriges viktigaste offentliga rum visat på 
brister i mångfald och i förlängningen diskuterat vilka implikationer detta har på vår 
demokrati. I min slutdiskussion ska jag försöka att se på detta mångfalds- och 
demokratiunderskott ur en normativ synvinkel genom att diskutera en del olika förslag till 
förändring av den offentliga sfären. Studiens omfattning tillåter mig inte att ställa upp klara 
normer för hur den demokratiska potentialen kan ökas i den medierade offentligheten och det 
finns naturligtvis en mängd olika idéer om hur det ska gå till.  
 
I min c-uppsats diskuterade jag tre olika teorier och förekomster som kan anses ha mer 
potential för mångfald. Dessa var Public Journalism, Peer-to-Peer-modellen och ’bloggar’.  
Jag återkommer till två av dessa, med anledning till vissa nya fakta, men först vill jag i denna 
slutdiskussion istället lägga fokus på genusfrågan och kommer därför att inledningsvis 
koncentrera kapitlet kring detta ämne. 
 
I mitt arbete har jag, som förhoppningsvis framgått, konstaterat ett ordentligt underskott vad 
det gäller kvinnor i offentligheten. Detta är kanske föga förvånande med tanke på hur vårt 
samhälle är konstruerat, men man kan ändå ställa sig frågan om varför vi inte kommit längre 
på jämställdhetens väg än vad vi har gjort. Tidigare har jag talat om att det patriarkala 
systemet som hinder i vägen för ett mer jämlikt deltagande, och jag skulle vilja fortsätta denna 
diskussion något ytterligare. 
 
Är det helt enkelt en fråga om att kvinnor måste ta sig in i den offentliga sfären, eller är det 
mer komplext än så? Om det bara handlar om att få tillgång kanske tiden löser problemet, på 
samma sätt som tidens förändringar på andra sätt har skapat ett mer och mer jämlikt samhälle. 
Jag tänker då till exempel på allmän rösträtt.  
 
Vissa feministiska forskare hävdar dock att det inte är så enkelt. Joan Landes anser till 
exempel att kvinnor inte bara kan ”…take possession of a public sphere that has been 
enduringly reconstructed along masculinist lines”.125 Vad hon menar är att eftersom 
offentligheten är strukturerad av män, för att passa män och ”manliga ämnen” är det inte 
produktivt för kvinnor att verka i den även om de bereds tillträde. Jag vet inte om jag köper 
denna teori, men vill ändå följa resonemanget en bit till. 
 
Vad är alternativet till en offentlig sfär där vi har ett jämställt deltagande? Barbara L. 
Marshall menar, och lutar sig då på en mängd olika forskningsrapporter som handlar om att 
revitalisera offentligheten, att svaret inte ligger i mångfald i en offentlig sfär, utan i mångfald 
av sfärer. I olika och alternativa offentligheter skall annorlunda sorters sätt att organisera det 
sociala livet kunna ha möjlighet att växa fram. I en feministisk offentlig sfär är det, enligt 
Marshall, viktigt att det finns en dualitet i funktioner. Internt skall denna offentlighet främja 
det specifikt kvinnliga och skapa solidaritet mellan kvinnor. Externt skall den sprida 
                                                 
125 Landes, 1988 
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feministiska definitioner av samhället, ställa krav å kvinnors vägnar och utmana befintliga 
auktoritetsstrukturer. Detta skall vara en väg, kopplad till politiskt intresse och maktkamp, att 
understödja en meningsskapandeprocess som på ett aktivt sätt genererar en identitets-
mångfald.126  
 
En annan forskare, Rita Felski, har formulerat idén om en kvinnlig mot-offentlighet så här: 
“The logic of a feminist counter-public sphere must thus be understood as ultimately rational 
in a Habermasian sense; that is, not in terms of an appeal to a transcendental substantive idea 
of reason, but in the procedural sense of engendering processes of argumentation and critique 
which contest existing norms and values and raise alternative validity claims”.127 
 
Som alla samtida offentligheter kommer denna naturligtvis också att vara i händerna på 
medierna.  För att befrämja utvecklingen menar Marshall dock att detta kräver en speciell 
sorts medier, nämligen feministiska. Ty det är i denna sortens alster som utrymme skall 
skapas för att ge plats åt nya idéer, andra uttryckssätt, alternativt formerande av identitet samt 
åt politiskt engagemang.   
 
Personligen har jag dock problem med denna lösning om mångfald av sfärer. Naturligtvis 
existerar många offentligheter på samma gång, men målet måste ändå vara att de alla 
integreras in till en stor helhet. När jag läser om dessa teorier om mot-offentligheter får jag en 
vision om ett mer uppdelat samhälle, istället för ett där vi gemensamt och jämlikt arbetar för 
demokratiska värden. Som jag ser det finns det en risk för polarisering, där intressen ställs 
mot intressen och där man tappar den totala bilden. Vi måste mötas för att kunna samtala.  
Visserligen talar Marshall, i sin tanke om dualitet i funktioner, om den externa hanteringen, 
men risken finns ändå att man bara talar för de redan invigda. Man behöver inte predika för de 
redan frälsta! Alltså måste jag konstatera att jag är skeptisk till tanken att feministiska medier 
skulle vara svaret på problemet med underskottet av kvinnliga röster i offentligheten.  
 
Enligt de kritiska perspektiven kan visserligen, som jag konstaterat tidigare, mediemångfald 
vara ett medel för att nå ett samhälle där de dominerande intressenas hegemoni ersätts med en 
demokrati där även marginaliserade gruppers röster och intressen kommer till tals. Medierna 
ges därmed stor betydelse i samhället och så länge samhället ser ut som det gör bör inte 
medierna passivt spegla det omgivande samhället, utan aktivt verka för en förändring av 
maktstrukturen.  
 
Så vill jag återknyta till två av de fenomen som jag diskuterade i min c-uppsats, peer-to-peer 
och bloggar. Först gör jag en liten rekapitulering. 
 
Yochai Benkler argumenterade 2001, i en artikel i The New York University Law Review, för 
ett system av distribuerad Peer-to-peer-information.128 Med detta avser han ett system för 
produktion och spridning av information och åsikter som är en utökad version av det icke-
centraliserade musikutbyte som finns/fanns på Internet. Han menar att fri och självständig 
åsiktsbildning bäst kan uppnås om kommunikationsmiljön främjar ett totalt spridande av 
åsikter så att medborgarna har att välja från en så skiftande meny av uttryck och definitioner 
som möjligt. Fördelen med Peer-to-peer-modellen är att den tar bort den editoriella kontrollen 
från kommersiella bolag och ger individen möjlighet att ladda ner, distribuera och ta emot det 
innehåll som de själva väljer.  
                                                 
126 Marshall, 1995 
127 Felski, 1989 
128 Netanel, 2001 
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Denna modell kan ses som mer demokratisk eftersom den ger utrymme för mer mångfald och 
också för att den ger en ”bottom-up”-diskurs. Den kan alltså motverka det ovanifrån-
perspektiv som jag tidigare har diskuterat i empiri/analyskapitlen. Internets omdanande makt 
ligger i dess kapacitet att decentralisera produktion och spridning av kunskap och åsikter. 
Problemen med Peer-to-peer-modellen och Internet är dock trovärdigheten och risken för 
informationsöverflöd. Utan något slags filter och ackreditering blir det en omöjlig uppgift för 
medborgaren att sålla i allt material. Hur skall man på egen hand kunna bedöma till-
förlitligheten i materialet eller ens om just detta material, bland allt annat, är av intresse?  
 
Nu har dock ytterligare ett problem med denna nya sorts offentlighet dykt upp. I tiden mellan 
mina två uppsatser har en ny lag antagits. En lag som gör fildelning brottsligt. Tanken är att 
skydda upphovsrätten. Ett resultat av detta har blivit att det har bildats ett helt nytt politiskt 
parti, Piratpartiet. De anser att de etablerade partierna inte förstår sig på problematiken och 
många ungdomar verkar hålla med. Det skall bli intressant att följa denna fråga, ur mitt 
perspektiv. Alltså inte om det skall vara okej att ladda ned film och musik, utan hur det skall 
bli med dem som delar med sig av egna och andras tankar och idéer. 
 
Ett annat sätt att använda Internet som verktyg för att nå ut i offentligheten är genom att ha en 
’blogg’. Detta kan knytas till något som Hadenius har uttryckt om att han önskade att 
makthavarna skulle bredda sitt tillvägagångssätt. Från början var en ’blogg’ ett sätt att sprida 
dagboksanteckningar på nätet, men idag har de blivit en makt- och opinionsfaktor att räkna 
med. Under det förra amerikanska presidentvalet förmedlades rykten och stämningar via 
’bloggar’, som sedan letade sig vidare genom etablerade kanaler. I Sverige har idag nästan 
varje opinionsbildare, som är något att räkna med, en egen ’blogg’.  
 
Medborgarna kan fritt välja att gå in på dessa för att läsa aktuella kommentarer till svensk 
politik. Det finns sällan djuplodande analyser men de kan tvinga fram sådana i de etablerade 
medierna. Det finns en demokratisk potential i dessa ’bloggar’. Den editoriella makten ligger 
hos medborgaren själv. Hon kan välja en person vars åsikter brukar stämma överens med de 
egna och få hans eller hennes definition och tolkning av aktuella frågor. Medborgaren kan 
också välja att gå in på flera olika ’bloggar’ och på så sätt få en mångfald av definitioner. 
Valet är hennes och inte en redaktörs.  
 
Sedan min förra uppsats har antalet bloggar fullkomligt exploderat. Vissa tidningar, som till 
exempel Aftonbladet och Expressen, har även satsat på att hysa och lansera andras bloggar. 
De flesta tidningar som gjorde detta valde dock bort möjligheten för läsarna att kommentera 
inläggen. De reagerade med ryggmärgen och försökte att på något sätt behålla sin funktion 
som gate-keeper, i tanken att någon måste ta ansvar och sålla. Detta håller sakta på att 
förändras då kommentarerna är en vital del i fenomenet. Den demokratiska drömmen är 
naturligtvis att vi går mot ett paradigmskifte där publiken/medborgarna går ifrån att vara 
passiva konsumenter till att bli aktiva producenter. 
 
 
Jag lämnar dock denna diskussion för denna gång och vill innan jag avslutar denna rapport 
återgå och sammanfatta de konklusioner min studie har lett mig till samt ställa några vidare 
forskningsfrågor. 
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11.1 Konklusioner 
 
 

• Den svenska medierade offentligheten, i denna studie representerad av Dagens 
Nyheter, domineras av en manlig elit.  

• Ämnesmångfalden domineras av en ganska snäv grupp ämnen. 
• Den förhärskande hegemonins värden och normer regerar i den svenska medierade 

offentligheten. Klass- och könshierarkier samt rådande maktförhållanden 
reproduceras.  

• Det ovanifrån-perspektiv som blir följden av elitens dominans leder till ett 
demokratiskt underskott. 

 
 

11.2 Vidare forskningsfrågor 
 
Först skulle jag vilja återknyta till den historia som jag berättade i min inledning. Den om 
Pastor Green. Det skulle vara intressant att studera dikotomin, och den motsats som uppstår 
mellan yttrandefrihet och lagen om hets mot folkgrupp, samt i förlängningen vilka 
implikationer det får för demokratin om vi accepterar fler undantag för yttrandefrihet. 
Intressant i sammanhanget vore också att komma åt den fara för åsiktsfrihet, yttrandefrihet 
och tryckfrihet som ligger i tanken om det politiskt korrekta. 
 
En andra fråga som jag anser vore intressant att studera vore om bildandet av ett nytt 
feministiskt parti, FI, förändrar bilden av mina resultat. Feministiskt initiativ bildades tyvärr 
efter min undersökningsperiod och det hade varit intressant att se om förekomsten av ett 
sådant parti hade förändrat resultatet. Jag tänker då inte bara att de på egen hand skulle ha 
setts mer i medierna, utan också på det faktum att det möjligtvis skulle ha framkallat en 
reaktion hos andra partier.  
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      Bilaga 1 

Kategoriseringar 
Debattartiklar 
 
 
Kön     
 
Man 
Kvinna 
Lika antal män/kvinnor 
 
 
Yrke  
 
Politiker –  
Här ingår: statsråd, annan företrädare för departement, partiledare/språkrör, annan   politiskt 
förtroendevald samt annan partiföreträdare på riks-, regional- och lokalplan 
Chef/ordförande för myndighet, organisation, företag –  
Här ingår alla som har chefs- och ordförandeposter i olika typer av privata och offentliga 
organisationer, dock ej politiska. 
Annan företrädare för myndighet, organisation, företag –  
Här ingår de personer som har annan ställning en den som chef eller ordförande i olika typer 
av privata och offentliga organisationer, dock ej politiska. 
Forskare, vetenskapsmän –  
Här ingår: universitetslektorer, docenter, doktorander, studerande osv 
Professorer  
Författare, konstnärer, kulturarbetare   
Informatörer, journalister 
Privatpersoner –  
Här ingår de författare där det gjorts klart att de skriver som privatpersoner. Till exempel 
Annika Östberg, livstidsfånge i USA 
Experter –  
Här ingår de författare där DN har angivit deras yrke som till exempel miljöexpert 
Yrkesföreträdare –  
Här återfinns till exempel läkare, poliser, och artikelförfattare med olika militära 
gradbeteckningar 
Avhoppare, före detta  
Kombination av yrken –  
I denna kategori finns de artiklar som hade två författare vilka tillhörde olika yrkesgrupper. 
Det kan till exempel vara en professor och en läkare (yrkesföreträdare) 
Ej angivet –  
Här ingår de författare där inte yrkestitel angavs 
 
 

Antal författare  
 
- 1, 2, 3,4-10,11-20, 21-50, 51 och över 
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Ämne  
 
Författnings-, förvaltnings-, rättsfrågor –  
Här ingår allt som kan relateras till ovan, till exempel: monarki, offentlig sektor, civilrätt, 
straffrätt, polisiära frågor, och liknande 
Internationella frågor, invandrarfrågor –  
Här ingår: utrikeshandel och internationellt samarbete, EU, folkrätt, internationell rätt, 
biståndsfrågor, invandrar och flyktingfrågor, och liknande  
Försvars-, säkerhets och nedrustningsfrågor –  
Här ingår frågor rörande rikets inre säkerhet, internationell säkerhet och nedrustning, svensk 
säkerhet och neutralitet, krigsmaterielfrågor, värnpliktsfrågor, och liknande 
Utbildnings-, kultur-, och mediefrågor –  
Här ingår allt som kan relateras till ovan, till exempel: forskning, högskole-, gymnasie- och 
grundskolefrågor, vuxenutbildningsfrågor, teater, musik, journalistik, och liknande 
Folkrörelse-, idrotts-, ungdoms-, jämställdhets-, och kyrkliga frågor –  
Här ingår allt som kan relateras till ovan, till exempel: religion, rättigheter, rasism, sport, 
genusfrågor, och liknande 
Sociala frågor, vårdfrågor –  
Här ingår: hälso- och sjukvård, tandvård, läkemedelsfrågor, alkohol, tobak, narkotika, 
socialvårdsfrågor, handikapp- och patientfrågor, pensionärs- och äldrefrågor, barnomsorg, 
kriminalvård, och liknande  
Psykiatri –  
Här ingår frågor om psykiatri och frågor om psykiatrisk vård av kriminella 
Arbetsmarknadsfrågor –  
Här ingår: sysselsättningsfrågor, arbetarskydds- och arbetsmiljöfrågor, allmänfackliga frågor 
medbestämmandefrågor, och liknande 
Trafik-, transport-, och kommunikationsfrågor –  
Här ingår: post- och telekommunikationsfrågor, vägtrafikfrågor, järnvägstrafikfrågor, 
sjöfartsfrågor, luftfartsfrågor, och liknande 
Plan-, bostads-, och byggnadsfrågor –  
Här ingår allt som kan relateras till ovan 
Miljö- och energifrågor –  
Här ingår: frågor som rör kärnkraft, olja, fossila bränslen, vattenkraft, alternativa energikällor, 
frågor som rör natur, geologi, och liknande  
Jordbruks-, livsmedels-, och skogsfrågor –  
Här ingår allt som kan relateras till ovan, till exempel: fiske, stöd till lantbrukare, giftfri mat, 
och liknande 
Industri- och näringslivsfrågor –  
Här ingår allt som kan relateras till ovan, till exempel: tekniska utvecklingsfrågor, 
industriutvecklingsfrågor, turistnäring, och liknande 
Ekonomiska och finansiella frågor –  
Här ingår: konsumentfrågor, pris- och marknadsfrågor, reklam, skattefrågor, lönefrågor, avtal, 
fördelningspolitiska frågor, budgetfrågor, konjunkturfrågor, bankfrågor, försäkringar, 
värdepapper, och liknande frågor  
Det politiska spelet, ideologier –  
Här ingår allt som har med spelet mellan de politiska partierna att göra, till exempel 
personfrågor, mm 
Etik och moral –  
Här ingår frågor som rör etik och moral i samhället, framför allt i fackföreningsrörelsen och 
näringslivet 
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      Bilaga 2 

Kategoriseringar 
Nyhetsartiklar 
 
 

Kön   
 
Man 
Kvinna 
Lika antal män/kvinnor 
 
 
Yrke 
 
Politiker –  
Här ingår: statsråd, annan företrädare för departement, partiledare/språkrör, annan   politiskt 
förtroendevald samt annan partiföreträdare på riks-, regional- och lokalplan 
Chef/ordförande för myndighet, organisation, företag –  
Här ingår alla som har chefs- och ordförandeposter i olika typer av privata och offentliga 
organisationer, dock ej politiska. 
Annan företrädare för myndighet, organisation, företag –  
Här ingår de personer som har annan ställning en den som chef eller ordförande i olika typer 
av privata och offentliga organisationer, dock ej politiska. 
Forskare, vetenskapsmän –  
Här ingår: universitetslektorer, docenter, doktorander, studerande osv 
Professorer  
Författare, konstnärer, kulturarbetare   
Informatörer, journalister 
Privatpersoner –  
Här ingår de författare där det gjorts klart att de skriver som privatpersoner. Till exempel 
Annika Östberg, livstidsfånge i USA 
Experter –  
Här ingår de författare där DN har angivit deras yrke som till exempel miljöexpert 
Lagens företrädare -  Här ingår poliser och jurister  
Sjukvårdspersonal – Medicinsk personal, som till exempel läkare, sjuksköterskor, tandläkare 
osv. 
Militär 
Övriga yrkesföreträdare –  
Här återfinns de med yrkesbeteckning som ej passar in i någon av ovanstående kategorier 
Kombination av yrken –  
I denna kategori finns de artiklar som hade två författare vilka tillhörde olika yrkesgrupper. 
Det kan till exempel vara en professor och en läkare  
Ej angivet – Här ingår de källor där inte yrkestitel angavs 
Dold/hemlig 

Ämne  
 
Författnings-, förvaltnings-, rättsfrågor –  
Här ingår allt som kan relateras till ovan, till exempel: monarki, offentlig sektor, civilrätt, 
straffrätt, polisiära frågor, och liknande 
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Internationella frågor, invandrarfrågor –  
Här ingår: utrikeshandel och internationellt samarbete, EU, folkrätt, internationell rätt, 
biståndsfrågor, invandrar och flyktingfrågor, och liknande  
Försvars-, säkerhets och nedrustningsfrågor –  
Här ingår frågor rörande rikets inre säkerhet, internationell säkerhet och nedrustning, svensk 
säkerhet och neutralitet, krigsmaterielfrågor, värnpliktsfrågor, och liknande 
Utbildnings-, kultur-, och mediefrågor –  
Här ingår allt som kan relateras till ovan, till exempel: forskning, högskole-, gymnasie- och 
grundskolefrågor, vuxenutbildningsfrågor, teater, musik, journalistik, och liknande 
Folkrörelse-, idrotts-, ungdoms-, jämställdhets-, och kyrkliga frågor –  
Här ingår allt som kan relateras till ovan, till exempel: religion, rättigheter, rasism, sport, 
genusfrågor, och liknande 
Sociala frågor, vårdfrågor –  
Här ingår: hälso- och sjukvård, tandvård, läkemedelsfrågor, alkohol, tobak, narkotika, 
socialvårdsfrågor, handikapp- och patientfrågor, pensionärs- och äldrefrågor, barnomsorg, 
kriminalvård, och liknande  
Psykiatri –  
Här ingår frågor om psykiatri och frågor om psykiatrisk vård av kriminella 
Arbetsmarknadsfrågor –  
Här ingår: sysselsättningsfrågor, arbetarskydds- och arbetsmiljöfrågor, allmänfackliga frågor 
medbestämmandefrågor, och liknande 
Trafik-, transport-, och kommunikationsfrågor –  
Här ingår: post- och telekommunikationsfrågor, vägtrafikfrågor, järnvägstrafikfrågor, 
sjöfartsfrågor, luftfartsfrågor, och liknande 
Plan-, bostads-, och byggnadsfrågor –  
Här ingår allt som kan relateras till ovan 
Miljö- och energifrågor –  
Här ingår: frågor som rör kärnkraft, olja, fossila bränslen, vattenkraft, alternativa energikällor, 
frågor som rör natur, geologi, och liknande  
Jordbruks-, livsmedels-, och skogsfrågor –  
Här ingår allt som kan relateras till ovan, till exempel: fiske, stöd till lantbrukare, giftfri mat, 
och liknande 
Industri- och näringslivsfrågor –  
Här ingår allt som kan relateras till ovan, till exempel: tekniska utvecklingsfrågor, 
industriutvecklingsfrågor, turistnäring, och liknande 
Ekonomiska och finansiella frågor –  
Här ingår: konsumentfrågor, pris- och marknadsfrågor, reklam, skattefrågor, lönefrågor, avtal, 
fördelningspolitiska frågor, budgetfrågor, konjunkturfrågor, bankfrågor, försäkringar, 
värdepapper, och liknande frågor  
Det politiska spelet, ideologier –  
Här ingår allt som har med spelet mellan de politiska partierna att göra, till exempel 
personfrågor, mm 
Anna Lindmordet – Här ingår allt som har fokus på efterspelet efter mordet på 
utrikesministern, till exempel rättegång 
Olyckor, bränder och naturkatastrofer  
Övrigt 
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Bilaga 3 
 
 
 
 
 
Tabell 18. Ämnesområden i Dagens Nyheters inrikesartiklar totalt och i urval 1 
(angivet i procent) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 

Anmärkning. Tabellen visar hur de undersökta artiklarna fördelar sig på ämnesområden.Tabell 1- n=1194, 
Tabell 2- n=104 
 
 
 

 

 Ämnesområden 

Procent 

Total 

Procent 

April 
 Författnings-, förvaltnings- och rättsfrågor 23 18 
 Internationella frågor och invandrarfrågor 5 4 
 Försvars-, säkerhets- och   nedrustningsfrågor 5 7 
 Utbildnings-, forsknings-, kultur- och mediefrågor 14 14 
 Folkr-, idrotts-, ungd-, jämst- och religionsfrågor 4 2 
 Sociala frågor, inkl. vård, hälsa och kriminalvård 14 16 
 Arbetsmarknadsfrågor 1 0 
 Trafik-, transport- och kommunikationsfrågor 5 7 
 Plan-, bostads-, byggnadsfrågor 4 3 
 Miljö- och energifrågor 5 6 
 Jordbruks-, livsmedels- och skogsfrågor 1 1 
 Industri- och näringslivsfrågor 2 4 
 Ekonomiska och finansiella frågor 5 5 
 Det politiska spelet, ideologier 3 5 
 Anna Lind-mordet 2 1 
 Olyckor 4 4 
 Övrigt 3 3 
 Total 100% 100% 


