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Abstract 

The aim of this thesis was to examine what stories the Swedish periodical Fokus write about 

in their main reportage, “Veckans reportage”, and how they express their stories. Through the 

survey we wanted to examine which topics, areas and actors that occurred in the texts during 

the year of 2008. We studied Fokus in two parts. In the first part we read every “Veckans 

reportage” published in 2008, which is 43 reportages, and categorized them into groups based 

on topics, areas and actors. The result helped us to pick two representative texts to analyse 

further. The method we used in the second part of the survey was discourse analysis, with 

focus on actors, metaphors and representations. 

 

The results of the first part showed that Fokus has a major Swedish perspective, either by 

topics about Swedish issues or by international topics and what influence they might have on 

Sweden. The most common topics during the year of 2008 were about politics and about 

social and welfare issues. The main actors in the texts were politicians and common people. 

The results showed that most of them were men. 

 

The results of the second part showed that they write about the topics in a typical way for 

reportage, with detailed descriptions of places, surroundings and people. We also saw that the 

discourses that appeared in the two reportages corresponded to the given topics in the texts. 
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1 Inledning 
Vi har båda prenumererat på aktualitetsmagasinet Fokus en längre tid, och anser att det är en 

bra tidning som ger djupa reportage, där många olika källor får komma fram. Men hur bra 

något än är, så finns det alltid vinkling på materialet, och vi blev intresserade av vilken bild 

det är som Fokus sänder ut till sina läsare. 
 

Vi har höga tankar om er, kära läsare. Om vi klarar av att ge er fördjupande reportage och initierade 

berättelser så tror vi att ni alldeles själva kan bilda er en åsikt - utan att vi skriver er på näsan vad ni borde 

tycka. I det här numret får ni bland annat en serie enastående närgångna porträtt som ger den svenska 

vapenexporten inte ett, utan åtta ansikten. För eller emot vapenexport? Det får ni komma fram till där 

hemma (Ahlquist, 2009, s. 4). 

 

Så skriver Martin Ahlquist, chefredaktör och ansvarig utgivare för aktualitetsmagasinet 

Fokus, i ledaren i nummer 44 år 2009. Det är inte vapenexporten som är det intressanta i 

Martin Ahlquists text, utan hans resonemang om läsarnas åsiktsbildning.  

Bernard Cohen, politisk forskare, formulerade tidigt följande klassiska citat om pressen inom 

dagordningsteorin: 
 

It may not be successful much of the time in telling people what to think, but it is stunningly successful in 

telling its readers what to think about. And it follows from this that the world looks different to different 

people, depending not only on their personal interest, but also on the map that is drawn for them by the 

writers, editors, and publishers of the papers they read (Cohen, 1963, s. 13). 

 

Det citatet är ett slags utgångspunkt i vår undersökning kring Fokus största reportage, 

Veckans reportage. Fokus själva anser att Veckans reportage handlar om den viktigaste frågan 

just nu. Veckans reportage är ett fördjupande reportage som sträcker sig över flera uppslag, 

och ges mycket utrymme i varje nummer. Med Cohens citat i bakhuvudet är det därför 

intressant att undersöka vad Fokus anser är viktigast, och vilka ämnen de lyfter fram till sina 

läsare. 

 

Fokus har växt sig stort sedan starten 2005 och vinner allt fler läsare. Under första halvåret i 

år hade de en upplaga på 29 900 (Tidningsstatistik AB, 2009-11-04). Detta kan jämföras med 

24 100 exemplar under 2008. Enligt Sveriges Tidskrifter (2009-11-04) är Fokus Sveriges enda 

aktualitetsmagasin som varje vecka "sammanfattar, fördjupar och förklarar veckans viktigaste 

händelser". Det innebär att Fokus inte har någon direkt konkurrent inom samma 
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ämnesområde, och därför tror vi att deras genomslagskraft är ännu större, och därmed viktig 

att granska. 

 

Eftersom Fokus (2010-01-13) uppger sig vara oberoende och fristående från alla politiska 

partier och intresseorganisationer, tycker vi att det skulle vara intressant att närmre studera 

Veckans reportage. Genom att kartlägga 2008 års alla Veckans reportage och djupare studera 

Veckans reportage från två nummer vill vi undersöka vad det är för bild av vad som är viktigt, 

som Fokus sänder ut under ett år i nyhetsflödet. 

 

Vi tycker att det är intressant med tanke på att Fokus har växt mycket sedan starten 2005, 

samtidigt som tidskriften inte har någon direkt konkurrent. Dessutom finns det lite forskning 

kring just tidskrifter (Alström & Hedman, 2008; Malmquist, 1990; Hadenius & Weibull, 

2005) och därför är det viktigt att undersöka just den marknaden. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med vår undersökning är att klargöra vad Fokus ger för bild av vad som är viktigt i 

nyhetsflödet under ett år. För att ta reda på detta ska vi göra en kartläggning av Veckans 

reportage under ett år. Dessutom kommer vi med hjälp av diskursanalys att undersöka 

Veckans reportage från två nummer närmre, för att få en djupare bild. 

 

För att undersöka vad Fokus ger för bild av vad som är viktigt under ett år, kommer vi att utgå 

från följande frågeställningar: 

 

• Vilka ämnen tas upp?  

• Vilka geografiska områden handlar reportagen om?  

• Vilka aktörer finns med i texterna?  

• På vilket sätt skriver Fokus om det som de anser är viktigt i reportagen?  

• Vilka diskurser återfinns i Fokus reportage? 
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1.2 Avgränsningar 

Vi har valt att inrikta oss på 2008 års upplaga av Fokus i stället för att gå igenom alla nummer 

sedan starten 2005. Dessutom har vi avgränsat oss ytterligare till att bara undersöka det 

tidningen kallar för Veckans reportage i stället för att undersöka hela tidningens innehåll. 

 

På grund av begränsad tid har vi avgränsat oss till att endast undersöka två Veckans reportage 

med hjälp av diskursanalys. I de två reportagen har vi helt valt bort bilderna som publicerats. 

På så sätt analyserar vi inte vem som bildsätts och på vilket sätt. Detsamma gäller för 

kartläggningen där vi inte heller har analyserat bilderna. 

 

Vi kommer inte heller att jämföra det Fokus skriver med vad andra medier publicerade under 

samma period. Om vi hade gjort det så skulle vi kunnat se om samma ämnen som Fokus 

skriver om har behandlats tidigare av andra medier och i så fall i vilken omfattning. På grund 

av tidsbegränsning kommer vi i stället att fokusera på vad just aktualitetsmagasinet Fokus 

anser är viktigt att skriva om och ger mest utrymme varje vecka, genom Veckans reportage. 
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2 Bakgrund 
I kapitlet förklarar vi vilken roll tidskrifter har för människan och samhället. Vi berättar också 

mer om aktualitetsmagasinet Fokus samt deras ägare FPG Media AB. Vidare redogör vi för 

begreppet aktualitetsjournalistik. 

 
2.1 Tidskrifter 

Stig Hadenius, professor i journalistik, och Lennart Weibull, professor i massmedieforskning, 

beskriver (2005) tidskrifter som en typ av publikation som inte utkommer dagligen, men med 

minst fyra utgåvor per år. Det som skiljer tidskriftsmarknaden mot dagspressmarknaden, som 

i första hand är geografiskt uppdelad, är att tidskriftsmarknaden är nationell, och i stället tar 

hänsyn till saker som kön, ålder eller intressen. Därmed vänder sig oftast en tidskrift till en 

viss grupp av läsare (Hadenius & Weibull, 2005). Men det finns också likheter med flera 

andra medier då tidskrifter, liksom andra medier, fyller rationella och emotionella behov hos 

läsarna (Alström & Hedman, 2008). 

Jan-Eric Malmquist, ansvarig för Bibliotekstjänsts referensdatabas över innehållet i svensk 

periodisk litteratur samt redaktör för tidskriften Press på biblioteket!, skriver (1990, s. 75) att 

"tidskriften har en viktig roll i samhället och en huvudroll i samhällsdebatten. Den är megafon 

och katalysator för opinionsbildning och ett naturligt komplement i den medieideologi som 

format bland annat dagspressens centrala funktioner". 

Vidare skriver Malmquist (1990, s. 75-76) att "tidskrifterna för en mångsidig politisk 

diskussion som är vital för demokratin i samhället". 

 
2.2 Fokus 

Aktualitetsmagasinet Fokus grundades 2005 av Martin Ahlquist, Lars Grafström, Karin 

Pettersson och Martin Ådahl (NE, 2009-11-06). 

Fokus ägs av FPG Media AB och ansvarig utgivare och chefredaktör är Martin Ahlquist. 

Fokus får ses som Sveriges enda aktualitetsmagasin och enligt dem själva är 

huvudmålgruppen "högutbildade personer i storstad med intresse av kvalificerad nyhets- och 

samhällsjournalistik som tjänar bra och ofta är beslutsfattare och/eller opinionsbildare i 

formell eller informell mening" (Hallerheim, 2009-11-06; Sveriges tidskrifter 2009-11-04). 

Enligt Tidningsstatistik AB (2009-11-04) utkommer Fokus 43 gånger per år, och hade under 
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2008 en helårsupplaga på 24 100 exemplar. 

Fokus (2009-11-04) anser själva att deras uppgift varje vecka är att "sammanfatta, fördjupa 

och förklara veckans viktigaste händelser". 

Det reportage som ges mest utrymme i varje nummer är Veckans reportage. Veckans 

reportage består utav en eller flera texter och täcker vanligtvis mellan fem och sju uppslag i 

tidningen. Enligt Fokus berör Veckans reportage den viktigaste frågan från veckan som gått: 
 

Varje vecka får du i Fokus det stora reportaget om den viktigaste frågan just nu. Det kan handla om allt 

från politik, ekonomi och vetenskap till kultur trender och hälsa. Här finner du bilderna, texterna och 

personerna som förklarar vad som händer och varför – med egna avslöjanden och nya perspektiv (Fokus, 

2009-11-04). 

 
2.3 FPG Media AB 

FPG Media AB driver förlagsverksamhet och ger sedan 2005 ut tidningen Fokus en gång i 

veckan, förutom under ett längre sommaruppehåll. FPG Media är ett fristående förlag, där 

medlemmar av redaktions- och företagsledningen äger tio procent av aktierna. Resterande 90 

procent ägs av Nordstjernan Media och Kultur AB, Johan Björkmans stiftelse för ekonomisk 

forskning och efterlevande familj, Patinex AB, AB Persson Invest och TageHus Förvaltning 

AB (Grafström, 2009-06-08). 

 

2.4 Aktualitetsjournalistik 

Journalistikforskaren Monika Djerf-Pierre har tillsammans med Lennart Weibull (2001) 

beskrivit aktualitetsjournalistik som den typ av journalistik där aktuella sociala, ekonomiska 

och politiska händelser och företeelser i det svenska samhället och i vår omvärld beskrivs, 

debatteras och kommenteras. Med andra ord är det som kallas för nyheter det centrala inom 

aktualitetsjournalistiken, vilken praktiseras av morgon- och kvällstidningar. Men även 

magasin-, reportage-, debatterande och liknande tidskrifter och program ägnar sig åt 

aktualitetsjournalistik (Djerf-Pierre & Weibull, 2001). 
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3 Teori och tidigare forskning 
I kapitlet beskriver vi de teorier som är relevanta för vår undersökning. Teorierna vi beskriver 

handlar om socialkonstruktionism, representation, kön och nyhetsvärdering. Slutligen skriver 

vi om tidigare forskning om aktualitetsjournalistik samt avsaknaden av forskning om 

aktualitetsmagasin. 

 

3.1 Socialkonstruktionism 

Kommunikationsforskarna Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips (2000) menar att 

socialkonstruktionismen är en gemensam beteckning för flera teorier som handlar om kultur 

och samhälle. Många som använder sig utav ett socialkonstruktionistiskt angreppssätt gör det 

genom diskursanalys. Socialkonstruktionismen går att applicera på händelser där människor 

på något sätt har inflytande över andra människors tillvaro, och också deras tolkning av 

tillvaron. Winther Jørgensen och Phillips (2000) skriver att enligt socialkonstruktionismen är: 
 

… de sätt på vilka vi förstår och kategoriserar i vardagen inte […] en reflektion av världen 'därute' utan en 

produkt av historiskt och kulturellt specifika föreställningar om världen, och att de därmed är kontingenta. 

De skapas och upprätthålls genom social interaktion mellan människor i vardagen (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000, s. 104). 

 

Vidare förklarar Winther Jørgensen och Phillips socialkonstruktionismen på följande sätt: 

 
Att den sociala världen konstrueras socialt förutsätter att dess karaktär inte är determinerad eller given på 

förhand, och att människor inte har inre ’essenser’ - en uppsättning äkta och oföränderliga eller autentiska 

karakteristika (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 104). 

 

De båda sociologiprofessorerna Peter Berger och Thomas Luckmann (1966) skriver att 

verkligheten, i enlighet med socialkonstruktionismen, hela tiden konstrueras. Därför uppfattar 

olika personer verkligheten på olika sätt. 

 
The ’knowledge’ of the criminal differs from the ’knowledge’ of the criminologist. It follows that specific 

social contexts, and that these relationships will have to be included in an adequate sociological analysis 

of these contexts (Berger & Luckmann, 1966, s. 15). 

Eftersom de flesta människor får sin bild av verkligheten via medierna har journalister, genom 

det sätt som de väljer att skriva på, ett stort inflytande över hur människor tolkar sin tillvaro 
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(Allan, 2004). På så sätt kan Fokus ses som en av aktörerna i den socialt konstruerade bilden 

av vad som anses vara viktigt i nyhetsflödet. 

 

3.2 Representation 

Inom medieforskningen har representation fått betydelsen ”stå för” (Gripsrud, 2002, s. 25). 

Med det menas hur något, fiktivt eller verkligt, framställs i medierna. Lite mer tydligt kan 

man förklara det med att exempelvis en text eller en bild ”står för något annat än sig själva” 

(ibid). 

Gripsrud, som är professor i medievetenskap, menar (2002) att representationer även är ett 

slags konstruktion av det som framställs, och därmed inte en helt objektiv beskrivning. I 

medierna får olika representanter representera olika slags skeenden, exempelvis får 

småbarnsföräldrar uttala sig vid frågor som rör dagis. När de uppträder i medierna 

representerar de även andra småbarnsföräldrar och inte bara sig själva. Representationer, 

exempelvis småbarnsföräldrar, kan fungera både bra och dåligt. Exempelvis har olika grupper 

i samhället alltid krävt att bli representerade i medierna, eller att bli representerade på ett 

annat sätt. 

Frågan om representationer anses som mycket viktig, och det har gjorts tillägg i 

yttrandefrihetsgrundlagen med anvisningar om hur vissa grupper får framställas, bland annat 

finns det förbud mot könsdiskriminerande reklam och kring nedlåtande yttrande om 

människor grundat på deras ras, etniska bakgrund eller sexuella läggning (Gripsrud, 2002). 

 

Hadenius och Weibull (2005, s. 369) beskriver två studier som visar att män är 

överrepresenterade jämfört med kvinnor inom nyhetsmedierna. Däremot finns det inom 

veckopress och TV-serier en relativt större andel kvinnor.  

Gunilla Jarlbro, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, skriver (2006) att det 

också är skillnad på hur kvinnor och män framställs i media. Jarlbro menar att "kvinnorna är 

tämligen osynliga i nyhetsmedierna och att när de faktiskt får komma till tals är det inte så 

sällan inom områden som berör den intima, eller om man hellre vill, privata sfären" (Jarlbro, 

2006, s. 145). 

Eftersom Fokus själva anser att de rapporterar om det viktigaste just nu, är det intressant för 

oss att använda oss utav representationsteorier och genusaspekten, för att ta reda på hur 
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representationerna ser ut. 

 

3.3 Teorier om nyhetsvärdering och nyhetsurval 

Nyhetsbegreppet är svårdefinierat. Enligt Bernard Roshco (1999), lektor i journalistik och 

masskommunikation, är det lika svårt att definiera vad nyheter är som det är att definiera 

kärlek och sanning. De försök som har gjorts tenderar att resultera i listor över olika 

nyhetshändelser (Roshco, 1999). 

 

Journalistikforskaren Lars J Hultén (1997) menar att det inte enbart är nyhetsredaktionen på 

ett nyhetsföretag (av honom kallat nyhetsrummet) som producerar nyheterna. Den 

grundläggande tanken är att ledar-, nyhets- och annonsavdelningen ska vara åtskilda för att 

behålla en oberoende neutralitet på respektive redaktion. 

 
Men i själva verket utgörs nyhetsrummet av många processer som på olika nivåer griper in i varandra; det 

är ett nät av differenta intressen, förhoppningar och möjligheter; ett kunskaps- och kampområde, ett 

kaotiskt 'rum', där belöningen och hotet kretsar som planeter kring kapital, kunskap, makt och dominans 

(Hultén, 1997, s. 18). 

 

Med dessa två utgångspunkter kan man dels se att det är svårt att beskriva vad nyheter är. 

Dels kan det även vara svårt att se vem avsändaren är och vilket motiv man har för att 

publicera en viss nyhet. 

Flera försök har gjorts för att beskriva vilka egenskaper en händelse ska ha för att bli en 

nyhet. Två av dessa teorier för nyhetsvärdering ska vi nu gå igenom. 

 

Sociologen Johan Galtung, som med tiden skulle bli en av världens mest berömda freds- och 

konfliktforskare, och sociologen, statsvetaren och fredsforskaren Mari Ruge skrev på 1960-

talet "The structure of foreign news: The presentation of the Congo, Cuba and Cyprus crises 

in four Norwegian newspapers" (O'Neill & Harcup, 2009). De undersökte hur fyra norska 

tidningar hanterade Kongo-, Kuba- respektive Cypernkrisen. Dessutom ställde de sig frågan 

”Hur blir nyheter till?” och kunde på så sätt sammanfatta tolv punkter som är viktiga vid 

nyhetsurval. Galtung och Ruge kom fram till följande punkter genom studien (O'Neill & 

Harcup, 2009, s. 164, vår fria översättning): 
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• Frekvens - Det är mer troligt att ett nyhetsföretag publicerar en nyhet om händelsen 

sker under samma cykel som företagets utgivningstakt i stället för en händelse som 

sker över en längre tid. 

• Tröskel - En händelse måste passera en tröskel för att över huvud taget bli 

uppmärksammad. Ju högre över tröskeln händelsen är (ju mer brutalt mord eller ju fler 

döda i en olycka) desto större genomslagskraft och desto troligare att det blir en nyhet. 

• Otvetydighet - Ju enklare en nyhet kan beskrivas, tolkas och förstås utan flera 

betydelser, desto troligare att den publiceras. 

• Meningsfullhet - Det som ligger kulturellt nära medieföretagets publik är mer troligt 

att få läsa om i tidningen. 

• Förutsägbarhet - En erfaren nyhetschef kan förutse om vissa händelser kommer att få 

genomslagskraft eller ej genom att på förhand måla upp en bild av händelsen, som i 

sin tur kan öka möjligheterna för att det ska bli en nyhet. 

• Oväntat - Tillsammans med meningsfulla händelser och/eller förutsägbara händelser 

är oväntade och annorlunda händelser mer troliga att publiceras. 

• Uppföljning - En händelse som redan har behandlats i medierna har stora möjligheter 

att fortsatt bli behandlade, för att publiken känner till turerna och händelsen har blivit 

lätt att tolka. 

• Komposition - Även om en händelse inte passar in i det aktuella mediet kan den 

komma att publiceras om form och struktur passar in på vad publiken är van vid och 

vill ha. 

• Handlar om elitnationer - Mäktiga länders aktioner ses som viktigare än mindre 

mäktiga länders dito. 

• Handlar om elitpersoner - Precis som med elitländer får händelser där elitpersoner är 

inblandade större genomslagskraft än andra händelser. Publiken kan lätt identifiera sig 

med kändisar. 

• Handlar om personer - Om en händelse kan konkretiseras till hur den påverkar vissa 

personer är det troligare att det blir en nyhet. 

• Negativa händelser - Dåliga nyheter är ofta enkla och har högt läsvärde. 

   

Deirdre O'Neill, universitetslektor i journalistik, och Tony Harcup, docent i journalistik, 

(2001) ville se hur Galtung och Ruges resultat hade förändrats över tid och hur det stod sig i 
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dag. Därför gjorde de en studie av engelsk press där de använde de tolv punkterna från 

Galtung och Ruge. Enligt O'Neill & Harcup (2001) stötte de på flera likheter, men även 

problem med Galtung och Ruges nyhetsurvalsteori. Exempelvis tyckte de att kategorin 

”Elitpersoner” var för vagt beskriven. Den kunde exempelvis handla både om presidenten i 

USA och om musikgruppen Spice Girls. De upptäckte även mot deras förvåning att många 

artiklar behandlade goda nyheter, samt att flera nyheter saknade en klar tidsskala eller inte 

följde samma frekvens som tidningens utgivningstakt.  

Med sitt eget empiriska material utarbetade de sedan en egen modell för nyhetsurval. De 

menar (2001, s. 278-279, vår fria översättning) att en händelse måste innehålla en eller flera 

av följande attribut för att bli en nyhet:  

• Maktfaktor - Händelsen ska handla om mäktiga individer, organisationer eller 

institutioner. 

• Kändis - Händelsen ska handla om kändisar. 

• Underhållning - Händelsen ska handla om antingen sex, show business, djur eller 

liknande, samt ha möjlighet att få en rolig behandling, exempelvis genom 

underhållande bilder och kluriga rubriker. 

• Överraskande - En händelse som är överraskande eller innehåller kontraster är mer 

sannolik att se i tidningar. 

• Dåliga nyheter - En händelse med främst negativt innehåll, exempelvis konflikter och 

tragedier. 

• Goda nyheter - En händelse med huvudsakligen positivt innehåll, exempelvis 

räddningsaktioner, botemedel och behandlingar. 

• Magnitud - Det ska vara en tillräckligt betydande story, antingen i antal inblandade 

eller möjlig verkan. 

• Relevans - Händelsen handlar om ämnen, grupper eller nationer som är relevanta för 

tidningens publik. 

• Uppföljning - Nyheten tar upp ett ämne som redan har behandlats av eller fortfarande 

behandlas av medierna. 

• Medieföretagets agenda - Storyn passar tidningens egen agenda. 

O’Neill och Harcup förklarar sin undersöknings betydelse genom följande ord: 
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We offer this study, and our proposed contemporary set of news values, as a contribution to the process of 

making news values more transparent and our understanding of them more up to date. Future research 

may help shed more light on how effective our list of news values is in rendering news selection a more 

transparent and better-understood process (O'Neill & Harcup, 2001, s. 279). 

  

3.4 Forskning om aktualitetsjournalistik 

Djerf-Pierre och Weibull (2001) har studerat hur nyhetsrapporteringen i svensk radio och tv 

har förändrats under 1900-talet. De studerade nyhetssändningarna i Dagens eko, Aktuellt, 

Rapport, TV4Nyheterna samt TV-Nytt mellan 1939 och 1995, sammanlagt 17 472 inslag. Med 

sitt empiriska material har de kunnat dra slutsatser om vilka ämnen och geografiska områden 

som bevakas och vem som får uttala sig (Djerf-Pierre & Weibull, 2001). 

 

Aktualitetsjournalistiken i Sverige har sett olika ut under det senaste seklet. Djerf-Pierre & 

Weibull (2001, s. 14) kom fram till följande i sin undersökning av svenska aktualitetsmedier: 

 

• 1925-1945 sågs radion som ett samhällsinstrument för att upplysa folket. Man skulle 

fostra befolkningen till lämpliga levnadsvanor och höja kultur- och bildningsnivån. 

Samhällsinnehållet var till för att upplysa medborgarna. 

• 1945-1965 arbetade man efter speglingsidealet. Man ville skildra samhället som det är 

i stället för att, som tidigare, peka ut för medborgarna hur samhället ska vara och hur 

man ska bete sig. 

• 1965-1985 markerade medierna sin självständighet, det var inte tillräckligt att neutralt 

spegla skeendet utan ett kritiskt perspektiv. Man fokuserade särskilt på att avslöja 

maktmissbruk, sociala missförhållanden och orättvisor. 

• Perioden från 1985 och framåt utmärks av att journalistiken har fått en ökad 

publikorientering och att innehåll och uttrycksformer har populariserats. 

Medielandskapet har sett en ökad differentiering med fler kanaler och medier på 

marknaden. Ett utmärkande drag är att medierna har ambitionen att tolka verkligheten 

för publiken. Dessutom ser sig medierna som allmänhetens ombud och företrädare 

gentemot makthavarna. 

 

På 1980-talet blev aktualitetsjournalistiken mer mångsidig, framför allt på grund av de nya 

magasin och magasinsprogram som växte fram i etermedierna. Den internationella synen som 
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nyhetsutbudet hade under perioden 1965-1977 minskade och fokus riktades mer mot svenska 

förhållanden (Djerf-Pierre & Weibull, 2001). 

 

Aktualitetsjournalistiken visar även på två andra tendenser sedan slutet av 1980-talet. Dels 

tilltog medialiseringen som innebar att både makthavare och medborgare blev allt mer 

beroende av medierna. Och dels medförde differentieringen i mediesystemet att journalistiken 

blev mer heterogen och mångsidig. Konkurrensen om publikens uppmärksamhet ökade vilket 

medförde att genomslaget för enskilda program och medier minskade. Nu handlade 

aktualitetsjournalistiken inte längre om fasta punkter i programtablån utan om ett ständigt 

flöde under hela dygnet (ibid). 

 

Även om Djerf-Pierre och Weibulls studie (2001) rör etermedia, tycker vi att deras resultat 

kan vara intressant att jämföra med det vi kommer fram till i vår undersökning. 

 
3.5 Forskning om aktualitetsmagasin 

Trots att vi har sökt efter tidigare forskning om andra liknande magasin har vi inte hittat något 

som var relevant för vår undersökning. De aktualitetsmagasin och -program som vi 

framförallt sökte forskning om är Time, Newsweek, Focus, National Geographic, Economist 

och Situation room som på ett eller annat sätt kan liknas vid Fokus, gällande ämne, format 

eller periodicitet. Sökningarna har gjorts i ELIN och Nordicom. 

Att forskningen inom det här området är bristfällig är en nackdel för oss samtidigt som det 

visar hur stort behovet av forskning om tidskrifter och magasin är.



 

 

17 

4 Undersökningens genomförande 

Undersökningen genomfördes i två delstudier. Först beskriver vi vår kartläggning av Veckans 

reportage i Fokus 2008. Därefter beskriver vi hur vi valde ut två reportage att analysera med 

hjälp av diskursanalys, samt hur vi har använt oss av diskursanalys. Slutligen kommenterar 

och problematiserar vi kring vald metod. 

 

4.1 Delstudie 1 - Kartläggningen 

Vi läste samtliga 43 Veckans reportage som Fokus publicerade under 2008. För att 

kategorisera in texterna utifrån nyhetsurval använde vi oss utav O'Neill och Harcups (2001) 

teori om nyhetsvärdering (se teorikapitlet). 

Vi valde O’Neill och Harcups (ibid) modell eftersom vi anser att den passar bättre in på 2000-

talet, då den är mycket nyare än Galtung och Ruges (O'Neill & Harcup, 2009) undersökning. 

Dessutom är Galtung och Ruges kategorier vaga och svåra att applicera på ett reportage, 

vilket hade kunnat leda till komplikationer i uppdelningen av texterna. Däremot ansåg vi att 

O’Neill och Harcups (2001) kategorier Uppföljning och Medieföretagets agenda inte gick att 

besvara utifrån vårt empiriska material. Därför valde vi bort de kategorierna från vår 

undersökning. 

Utöver nyhetsvärderingskriterierna hämtade vi inspiration från Djerf-Pierre och Weibulls 

(2001) kodschema och analyserade därefter reportagen utifrån ämnesområde, geografiskt 

område, aktörer och kön, som beskrivs närmre nedan. 

 

4.1.1 Ämnesområde 

I undersökningen använde vi oss utav följande kategorier för att beskriva vad reportagen 

handlar om:  

 

• Politik - Nyheter om val- och valrörelser, de politiska partierna och deras agerande, 

demokratifrågor samt nyheter om de politiska processerna och spelet på riks- och 

kommunal nivå. Även svensk utrikespolitik och försvarsfrågor hamnade i den här 

kategorin.  
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• Samhällsekonomi - Samhällsekonomiska nyheter om till exempel räntor, inflation, 

sysselsättning, budgetunderskott, skattefrågor samt nyheter om arbetsmarknadsfrågor, 

till exempel avtalsrörelser och strejker.  

• Sociala frågor och välfärdsfrågor - Sociala reportage, nyheter om sociala 

förhållanden och om tillståndet när det gäller sjukvård, barnomsorg, invandring, 

bostäder, skola, brottslighet, kriminalvård och så vidare. Om riksdagen debatterar en 

social fråga har vi klassificerat det under kategorin Politik.  

• Energi och miljö - Miljöreportage och andra nyheter som inriktas på miljötillståndet 

eller som handlar om till exempel risker med kärnkraft eller olja och kol som 

energislag. När riksdagen debatterar miljöpolitik har vi valt att kategorisera det som 

Politik.  

• Näringsliv - Reportage om det privata näringslivet, till exempel om aktiemarknaden, 

börsen eller om enskilda företag.  

• Kultur och nöje - Finkultur som teater, opera, litteratur och populärkultur som film, 

pop och så vidare.  

• Sport - Reportage om sporthändelser och idrottsprofiler.  

• Vetenskap - Nyheter om nya uppfinningar, teknik, medicin och så vidare.  

• Övrigt - Reportage som inte passar in i någon av ovanstående kategorier. Här finns 

även udda ämnen som gränsar till kuriosa och human interest, men också nyheter om 

kyrka och massmedier. I den här kategorin placerade vi Fokus årliga makthavarlista. 

 

4.1.2 Geografiskt område  

I undersökningen använde vi oss utav följande kategorier för att beskriva vilket geografiskt 

område reportagen i huvudsak berör:  

• Sverige - Reportage från någon del av landet eller riksnyheter som gäller hela Sverige.  

• Norden - Reportage från övriga nordiska länder förutom Sverige.  

• Europa/EU - Artiklar som handlar om något, ickenordiskt, europeiskt land eller om 

EU i stort. 

• Nordamerika  

• Sydamerika  

• Asien - Asien med Ryssland, inklusive Arabiska halvön och Israel.  
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• Afrika  

• Övriga världen - I kategorin Övriga världen hamnar artiklar om exempelvis 

Australien och reportage som berör flera världsdelar.  

 

4.1.3 Aktörer  
Jörgen Westerståhl, professor i statsvetenskap, och Folke Johansson, forskarassistent vid 

statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet, (1985, s. 29) delar i boken Bilden 

av Sverige upp aktörer i två undergrupper: av-aktör och om-aktör. Enligt dem är en av-aktör 

"den som handlar, utför något eller säger något". En om-aktör är i stället "den som är föremål 

för någon åtgärd eller uttalande" (ibid). 

Eftersom de två kategorierna kändes för djupa och omfattande för vår undersökning, valde vi 

att definiera om dem. I vår kartläggning delade vi i stället upp personerna i två andra 

kategorier. I den första räknade vi in de personer som uttalar sig genom pratminus. Medan 

personer som på något annat sätt omnämns i texten, räknades in som personer som omnämns. 

Det innebär att även personer som har citerats via citationstecken har räknats in i den senare 

kategorin.  

När vi sedan gick in djupare i två reportage, genom att analysera dem med diskursanalys, 

delade vi upp aktörerna i tre kategorier. I den första räknades de personer som uttalar sig 

genom direkt anföring, alltså genom ett pratminus i texten. I den andra räknade vi in personer 

som berättar något genom indirekt anföring, alltså via citationstecken samt i de fall där 

anföringsverb, så som säger, berättar, tycker och så vidare, används. Därutöver hade vi en 

kategori för personer som enbart nämns i texten, men varken säger eller tycker något direkt 

eller indirekt. 

I undersökningen använde vi oss också utav följande kategorier för att beskriva vilka aktörer 

som finns i reportagen:  

• Enskilda - Så kallade vanliga människor som representerar sig själva, exempelvis i 

egenskap av boende, anställda på en viss arbetsplats eller ögonvittnen. 

• Experter - Forskare och andra experter.  

• Organisationer - Representanter för olika organisationer, fackliga organisationer, 

SAF, ideella organisationer och så vidare.  
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• Näringslivet - Representanter för företag på minst chefsnivå.  

• Politiker - Representanter för de politiska partierna på riks- eller lokal nivå.  

• Myndigheter - Representanter för statliga verk, styrelser, kommunal- och 

landstingsförvaltningar.  

• Kändisar - Kändisar och kulturpersonligheter, till exempel kungligheter, artister, 

skådespelare, författare, journalister och idrottsstjärnor.  

• Historiska personer - Ej levande personer, exempelvis historiska vetenskapsmän, 

författare, politiker, religiösa personer med flera.  

• Övriga - Aktörer som inte hör hemma i någon av de övriga kategorierna, exempelvis 

terrorister, men också tull, polis och brandkår. Till skillnad från terrorister placerade vi 

diktatorer under kategorin Politiker eller Historiska personer om de inte längre är vid 

liv. 

  

4.1.4 Kön  

I de fall vi har kunnat urskilja kön, antingen genom namn eller bild, har vi kategoriserat in 

personen som man eller kvinna. I annat fall hamnade personen under kategorin Kön okänt, 

vilket även inkluderar alla anonyma aktörer där det inte specifikt beskrivs vilket kön personen 

tillhör. 

 

4.2 Delstudie 2 - Diskursanalysen 

4.2.1 Diskursanalys 

Diskursanalysen kan ses som tvärvetenskaplig, då det finns många olika ansatser både vad 

gäller teorier och metoder. Det som stämmer överens för alla ansatser är att "diskurs är ett 

bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller utsnitt av världen)" (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000, s. 7). De anser också att huvudmålet med kritisk diskursanalys är att se vilket 

förhållande som finns mellan språkbruket och den sociala praktiken.  

 

Enligt lingvisten och diskursanalytikern Norman Fairclough (1995) går den kritiska 

diskursanalysen ut på att analysera relationen mellan tre dimensioner i en text. De tre olika 

nivåerna som Fairclough använder sig av är text, diskursiv praktik och social praktik. Med 

text menar han den skrivna texten i ett skrivet medium, ljudet i ett radioinslag eller ljud och 
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bild i ett tv-inslag. Med diskursiv praktik menas processen vari texten produceras och 

konsumeras, vilket kan se olika ut beroende på vilken diskursordning man befinner sig i.   
 

Exempel på diskursordningar är mediernas diskursordning, sjukvårdssystemets diskursordning eller 

diskursordningen på ett speciellt sjukhus. Till exempel finns det inom diskursordningen på ett sjukhus 

diskursiva praktiker som samtalet mellan läkare och patient, den vetenskapliga personalens tekniska tal 

och skriftspråk samt kommunikatörernas promotiontal och skriftspråk. I varje diskursiv praktik - det vill 

säga i produktion och konsumtion av tal och skrift - används diskurstyper (diskurser och genrer) på 

bestämda sätt (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 73). 

 

Den tredje nivån är den sociala praktiken som handlar om hur man som mottagare tolkar en 

text och vad det får för konsekvenser för ens livssituation och interaktion med andra 

människor. Eftersom vi inte undersöker mottagarperspektivet av Veckans reportage så 

utesluter vi den sociala praktiken och inriktar oss enbart på texten och den diskursiva 

praktiken. 

 

När vi undersökte reportagen med diskursanalys inspirerades vi av Faircloughs (1995) frågor. 

De frågor som vi ställde till respektive text var:  

   

• Hur framställer texten olika händelser?  

• Vem får tala och med vilket slags kunskap?  

• Vilket slags vetande/verksamhet framträder i oberoende beskrivningar?  

• Vilka metaforer och representationer organiserar textens perspektiv?  

• Vilka diskurser framträder i reportaget? 

 

4.2.2 Urval för diskursanalysen 

Resultatet från kartläggningen gav oss omfattande underlag från 2008 års upplaga av Fokus 

vilket gav oss möjlighet att göra ett bra urval till vår djupare undersökning av två reportage. 

Sharan B Merriam (1994) skriver om forskarna Judith Preissle Goetz och Margaret D 

LeCompte som har beskrivit hur man ska göra olika urval beroende på vad man vill 

undersöka. Eftersom vi ville undersöka vilka diskurser som framträder i ofta förekommande 

typer av Veckans reportage så valde vi att göra vårt urval utifrån kvoturval. Det innebär att vi 

identifierade "de huvudsakliga och relevanta subgrupper" som framträder i magasinet Fokus 

(Merriam, 1994, s. 63). Med stöd av kvoturvalet konstaterade vi att politik i Sverige samt 
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sociala frågor och välfärdsfrågor i Sverige var de två mest förekommande ämnena i Veckans 

reportage under 2008 (se diagram 5.1 för ämne samt 5.2 för geografiskt område). Därför valde 

vi att göra djupanalyser på ett reportage från respektive grupp. För att välja ut de två 

reportagen använde vi oss sedan utav typfallsurval, som innebär att man väljer det mest 

typiska för just Fokus inom respektive ämnesområde.  

 
4.3 Metodkritik  

I kategorin "uttalar sig" hamnar alla pratminus. I några få reportage använde tidningen pilar i 

stället för pratminus för att markera säg. Anledningen var att sägen och större delen av 

reportagen var hämtade ur biografier som artikelförfattarna inte varit med och skrivit. För att 

vara konsekvent har vi då tolkat det som citationstecken och följaktligen inte placerat det som 

"uttalar sig" utan som ”omnämns”. Hade Fokus skrivit som de brukar göra så hade resultatet 

kunnat bli annorlunda. 

I två andra fall uttalar sig historiska personer, alltså ej levande personer, genom pratminus. 

Det har sin naturliga förklaring då man har plockat de aktuella konversationerna ur olika 

biografier där personerna förekommer. Eftersom det stod pratminus i reportagen har vi 

kategoriserat dessa som det. 

 

Det empiriska materialet till kartläggningen är för litet för att vi ska kunna dra slutsatser om 

alla utgivningsår från Fokus, då just år 2008 kan ha varit avvikande på något sätt. Däremot 

ger det en bild av vad de anser är viktigt i nyhetsflödet under just det året. De två artiklar som 

vi har analyserat närmre, går inte heller att generalisera utifrån. Dels är vårt material för litet, 

dels är det omdiskuterat huruvida det går att generalisera utifrån en kvalitativ undersökning. 

Men det går att göra "en bedömning i vad mån resultaten från en studie kan ge vägledning för 

en annan situation genom analys av likheter och skillnader mellan situationerna" (Larsson, 

2000, s. 72). 

På så sätt kan vårt resultat tillsammans med andra studier visa på likheter eller skillnader inom 

tidskriftsjournalistiken, och därmed skulle resultat ändå kunna vara viktigt som en del inom 

forskning kring tidskrifter, där det finns lite tidigare forskning.
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5 Resultat och analys 

Vi börjar med att redovisa resultatet av kartläggningen av Veckans reportage i 2008 års 

upplaga av Fokus, vilket innefattar 43 nummer. Därefter presenterar vi resultatet av våra två 

diskursanalyser och sist en sammanfattning av desamma. 

 
5.1 Kartläggning av 2008 års upplaga av Fokus 

5.1.1 Ämnen 

Under år 2008 var två ämnen, Politik samt Sociala frågor och välfärdsfrågor, markant mer 

förekommande än de övriga. Sexton reportage handlade om Politik, medan tolv berörde 

Sociala frågor och välfärdsfrågor. Övriga reportage handlade om Samhällsekonomi, Energi 

och miljö, Näringsliv, Kultur och nöje, Sport, Vetenskap och Övrigt. I den sistnämnda 

kategorin valde vi att placera Fokus årliga lista över makthavare i Sverige. 

Diagram 5.1 Ämnen

3
21

4
2

16

12

2 1

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

Politik
Samhällsekonomi

Sociala frågor och välfärdsfrågor

Energi och miljö

Näringsliv

Kultur och nöje

Sport
Vetenskap

Övrigt

 
Att Politik samt Sociala frågor och välfärdsfrågor var mest förekommande i Veckans 

reportage i Fokus 2008, är kanske inte så överraskande, då det är frågor som passar inom 

aktualitetsjournalistik (Djerf-Pierre & Weibull, 2001). 

 

5.1.2 Geografi 
När vi undersökte vilka geografiska områden reportagen handlade om såg vi att 33 av 43 

reportage under 2008 huvudsakligen handlade om Sverige. Därutöver fanns det fyra reportage 

som till största del handlade om Nordamerika, två om Asien, två om Övriga världen, ett om 
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Europa/EU och ett om Afrika. Inget reportage handlade huvudsakligen om Norden eller 

Sydamerika.  

Diagram 5.2 Geografi
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Veckans reportage har en stark dominans av Sverige och svenska förhållanden. Även de fall 

där reportagen berör större frågor som handlar om många länder, har texten haft ett svenskt 

perspektiv och till största del handlat om hur det påverkar Sverige. Exempelvis i nummer 39 

2008 handlar Veckans reportage om hur finanskrisen uppkom, och vilka tänkbara scenarion 

som kan komma att hända i dess spår. Reportaget berör starten av krisen i USA och hur 

börsläget ser ut i hela världen, men det som lyfts fram är ändå hur det påverkar Sverige. 

Den svenska fokuseringen i Veckans reportage stämmer överens med Djerf-Pierre och 

Weibulls (2001) resonemang om att aktualitetsjournalistiken sedan 1980-talet har riktat fokus 

mot svenska förhållanden i större utsträckning än innan. 

 

5.1.3 Aktörer 

Sammanlagt i de 43 nummer av Fokus som vi har undersökt finns det 1349 aktörer, varav 395 

uttalar sig och 954 endast omnämns på något sätt. De mest förekommande aktörerna i 

reportagen går in i kategorin Politiker, genom 376 aktörer. Av de 376 personerna är det 70 

stycken som har uttalat sig direkt i texten. Näst största gruppen av aktörer är Enskilda 

personer, som består av 215 personer. Där är det fler som direkt uttalar sig, då 83 personer på 

något sätt har sagt något i reportaget, medan 132 stycken omnämns. 

 

Det är även många aktörer i kategorierna Kändisar, 169 personer, och Historiska personer, 

165 personer, men få av dem, 19 respektive 2, uttalar sig på något sätt utan till största del 
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omnämns de. Femte största kategori är Myndighetspersoner där det finns 150 aktörer, varav 

68 personer har uttalat sig på något sätt. 

Diagram 5.3 Aktörer som uttalar sig jämfört med aktörer som endast omnämns
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Eftersom Veckans reportage ofta behandlar politik är det inte konstigt att den största 

aktörsgruppen är just Politiker. De större namnen som statsministern och partiledarna 

återkommer i flera nummer, men det finns också stor variation på namn i och med den 

makthavarlista Fokus gör en gång per år, i detta fall i nummer 46 2008. 

Trots att Politiker är den största aktörsgruppen är det något fler Enskilda som uttalar sig 

genom pratminus i reportagen. 

Att Fokus största grupp av aktörer som uttalar sig genom pratminus är Enskilda kan bero på 

att de har valt att en mer publikorienterad väg, så som Djerf-Pierre och Weibull (2001) 

beskriver aktualitetsjournalistiken från 1985 och framåt. 

Även om Fokus huvudmålgrupp är högutbildade, beslutsfattare och opinionsbildare anser vi 

att det i grund och botten handlar om att sälja så många nummer som möjligt för att kunna 

generera största möjliga vinst. Eftersom stora delar av befolkningen inte passar in i 

målgruppsbeskrivningen, tror vi att läsarna behöver igenkänningsfaktorer så som enskilda 

som uttalar sig i frågor som berör dem. 

 

5.1.4 Kön 
I kategoriseringen av aktörerna gjorde vi också en uppdelning mellan könen, i de fall där det 

var möjligt. Av de 1349 aktörerna är sammanlagt 931 män, 352 kvinnor och 66 av okänt kön. 

Av männen har 239 uttalat sig i texten, och bland kvinnorna är det 113 stycken (Se bilaga 3, s. 

80). 
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Diagram 5.4 Aktörer fördelat mellan kön
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Diagram 5.5 Aktörer som uttalar sig
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Enligt Hadenius och Weibull (2005) är män överrepresenterade i nyhetsmedierna jämfört med 

kvinnor. Ser man till veckopress, till vilken Fokus skulle kunna räknas, är däremot kvinnor 

något fler än män. Vår undersökning visar att det är många fler män än kvinnor som beskrivs i 

Veckans reportage. Det innebär att Veckans reportage går emot den tidigare forskningen om 

veckopress. Fokus är dock uppbyggd mer som en dagstidning i fråga om ämnen, språk, bilder 

och så vidare. Betraktar man i stället Fokus som ett nyhetsmedie så visar vår studie att Fokus 

är som de flesta nyhetsmedier sett till genus. Det vill säga att män är överrepresenterade 

jämfört med kvinnor.  
En aspekt som vi har upptäckt är att andelen kvinnor som uttalar sig av den totala andelen 

kvinnor är större än för män i Veckans reportage. Av de 931 män som nämns i Veckans 
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reportage 2008 uttalar sig 239 i texten. Det är alltså 25,7 procent av männen i reportagen som 

uttalar sig. Samma siffra för kvinnorna i reportagen är 32,1 procent. Om man räknar på det 

sättet så skulle man kunna påstå att Fokus stämmer in på tidigare forskning om 

genusrepresentationer inom veckopress (Hadenius & Weibull, 2005). 

 

5.1.5 Nyhetsvärderingskriterier 
När vi genomförde vår kartläggning av Veckans reportage placerade vi även in reportagen 

efter olika nyhetsvärderingskriterier. Vi använde oss av O'Neill och Harcups (2001) modell 

för nyhetsvärdering. De menar att en händelse generellt sett ska uppfylla minst ett av 

nyhetskriterierna för att kunna bli en nyhet. I vår undersökning upptäckte vi att urvalskriteriet 

som stämmer överens på flest reportage är Överraskande, med 37 reportage, vilket innebär att 

så många reportage hade en överraskande eller kontrasterande uppbyggnad. 

Det näst mest förekommande urvalskriteriet var Magnitud, med 34 stycken, vilket visar att de 

flesta reportage tar upp viktiga ämnen. 

Därefter följer Relevans för publiken, 30 reportage, Maktfaktor, 29 stycken, samt Kändisar, 

26 reportage. 

Diagram 5.6 Nyhetsvärderingskriterier
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Av de 43 Veckans reportage som vi har undersökt uppfyller alla reportage utom ett minst tre 

utav nyhetsvärderingskriterierna. Det reportage som inte gör det passar däremot in på ett av 

kriterierna, vilket också var kravet från O'Neill och Harcups (2001) modell. 

Flest reportage kan räknas som Överraskande, då 37 stycken passar in på det kriteriet. I 
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kategorin Överraskande ingår texter där det finns ett motsatsförhållande av något slag 

(O’Neill & Harcup, 2001). Enligt oss är inte det så anmärkningsvärt då journalistik ofta 

bygger på en konflikt mellan olika parter i samhället. Den nyhetsvärderingskategori som näst 

flest reportage passar in på är Magnitud. Enligt Djerf-Pierre och Weibull (2001) handlar 

aktualitetsjournalistik ofta om aktuella sociala, ekonomiska och politiska händelser i Sverige 

eller övriga världen. Därför är det inte heller, enligt oss, anmärkningsvärt att Magnitud är 

vanligt förekommande. Detta då sociala, ekonomiska och politiska händelser ofta kan få 

betydelse för många människor. 

 

5.2 Diskursanalys av Veckans reportage 
Följande två reportage har analyserats utifrån frågor där vi har inspirerats av Fairclough 

(1995) (se metodkapitlet). För en kortare version av resultaten i diskursanalysen, se kapitel 

5.2.3 Sammanfattning av diskursanalysen. 

Alla citat i respektive del är hämtade från Fokus nummer 19 och 20 år 2008. Vid längre citat 

finns sidhänvisning till bilagor. För övriga citat se bilaga 1 – Reportaget ”Integration” 

respektive bilaga 2 – Reportaget ”Efter Bankeryd”. 

 
5.2.1 Analys av reportaget ”Integration” 
I Fokus nummer 19 år 2008 ges ett reportage med tidningens årliga integrationsranking, där 

man listar Sveriges kommuner efter hur bra de är på integration. Tidningen har analyserat 

samtliga kommuner utifrån kategorierna andel utlandsfödda, flyktingmottagande, absolut och 

relativ sysselsättning bland utlandsfödda samt absolut och relativt ohälsotal bland 

utlandsfödda. 

Utöver en lång artikel om hur integrationen ser ut i landets två bästa kommuner, Gnosjö och 

Botkyrka, samt Parisförorten Sarcelles får man även en utförlig tabell över hur det ser ut i 

landets 290 kommuner. Till reportaget hör också fyra faktarutor, vilka handlar om: 

 

• De småländska toppkommunerna i årets undersökning, Gnosjö, Vaggeryd och 

Värnamo.  

• De två sämsta kommunerna, Grästorp och Essunga i Västra Götaland.  

• Hur de tre storstäderna klarar sig i undersökningen, Stockholm, Göteborg och Malmö.  

• Årets raketkommun, Bjurholm i Västerbotten.  

• Invandringen i Sverige sedan 1600-talet i en kronologisk tidslinje.  
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Hur framställer texten händelser? 

Texten är indelad i tre sektioner som också är numrerade från ett till tre. Den första beskriver 

Gnosjö, som enligt Fokus ranking är bäst på integration i Sverige. Därefter beskrivs tvåan i 

rankingen, Botkyrka, och hur annorlunda de två toppkommunerna är jämfört med varandra. 

Slutligen hamnar läsaren i Paris förorter där utanförskapets konsekvenser beskrivs, genom de 

kravaller och motsättningar som var mellan unga invandrare och polis 2005. Allra sist vävs de 

tre skildringarna ihop. 

 

I de respektive delarna framträder flera olika händelser. Exempelvis kan man läsa om hur det 

är på kommunens vuxenutbildning i Gnosjö. Parallellt med språkundervisningen ges 

yrkesförberedande utbildningar inom exempelvis vård, omsorg och industriteknik, redan 

innan man här lärt sig svenska. "Ingen tid slösas bort på att vänta till dess att svenskan är 

perfekt." 

 

Fokus träffade 25-åriga Maria Luu i Gnosjö. Man skriver lite om henne och i en indirekt 

anföring får hon berätta lite om sitt liv. Efter det kommer 14 rader där artikelförfattaren 

beskriver hur det ser ut inne på Asia livs där man träffar Maria Luu: 
 

Rökelsen ligger tung inne på Gnosjös enda asiatiska matbutik som huserar i källaren på en villa, mitt i 

centrum. Det som ser litet ut från utsidan visar sig vara en stor lokal, fullproppad från golv till tak med 

färgglada förpackningar och frysta delikatesser. På tv:n längst in i lokalen pågår en vietnamesisk 

operaföreställning. De fyra äldre personerna runt apparaten pratar knappt någon svenska så Maria Luu får 

sköta snacket. Hon har en liten scarf runt halsen och jobbar som montör och packanställd på 

metallföretaget Ezze (Bilaga 1 – Reportaget ”Integration”, s. 59). 

 

Det första som beskrivs när fokus flyttar över från Gnosjö till Botkyrka är några 

gymnasieelever som övar cirkusakrobatik. I bakgrunden pumpar en stereo ut rapmusik. 

Händelsen äger rum bredvid den syriskortodoxa kyrkan som karakteriseras av två lökkupoler. 

På andra sidan vägen skymtar höghusen. 

 

På samma gymnasieskola som cirkusstudenterna går på pågår en temavecka om demokrati. 

Representanter från kommunfullmäktige informerar i skolans entré. Förstaårsstudenterna 

befinner sig i aulan där en workshop om demokrati och främlingsfientlighet pågår. De får se 

ett klipp ur filmen "Ett öga rött" som framkallar fniss och gapflabb. Läraren Elisabeth 

Tjörnhammar har koll på eleverna och ser till att de sköter sig. Hon "ryter till några 
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pratkvarnar att det är oartigt att babbla medan någon annan har ordet, för att i nästa leende 

andetag förklara att ungdomarna är underbara". 

 

I Parisförorten Sarcelles samlar socialassistenten Cassis Sanogo ihop fem unga killar för att 

hjälpa dem på en jobbmässa inne i Paris. Han ser till att alla har cv och personligt brev med 

sig i varsin mapp. Cassis Sanogo är noga med att ingen ska ha keps på sig vid mötet med 

arbetsgivarna. I mässhallen, som framställs som jättelik och futuristisk, sitter 

företagsrepresentanter i små montrar. 

 

Sättet som olika händelser i reportaget beskrivs på, ger oss en känsla av att Fokus reporter har 

velat väl i sina beskrivningar, men att sluttexten ändå bygger på existerande fördomar. När det 

gäller Gnosjö finns det gamla uttrycket "Gnosjöandan", som också nämns i texten, som de 

allra flesta i Sverige känner igen i sammanhang som flitigt företagande och entreprenörskap. 

Det byggs på genom att deras integrationspolitik på pappret, och det som faktiskt sker i 

kommunen, beskrivs i mycket positiva ordalag. Gnosjöborna upplevs som personer som inte 

spiller bort tid i onödan. I kommunen tas allas färdigheter tillvara, oavsett vilket land du 

kommer ifrån. 

 

Delen om Botkyrka kommun inleds med en beskrivning av ett par ungdomar som går 

nycirkusprogrammet på gymnasiet. Just ordet cirkus gör att vi tänker på kringresande och 

rotlösa människor. Reportern beskriver samtidigt den syrisk-ortodoxa kyrkan som ligger 

bredvid. Det gör att man kopplar ihop de två olika beskrivningarna, och på så sätt känns det 

som om ungdomarna också tillhör kyrkan: 

"Bakom den syrisk-ortodoxa kyrkan i Hallunda har ett gäng cirkuselever på S:t Botvids 

gymnasium skolrast.", säger bildtexten. 

På samma skola beskrivs ungdomar som tittar på filmen Ett öga rött. Det är en stökig 

stämning, och deras lärare måste "ryta", men slätar sedan över det genom att säga att de är 

"underbara". Vi får känslan av att det finns ett problem med ungdomarna i Botkyrka, och att 

det är något som även läraren tycker. Däremot vill hon inte förmedla den bilden till övriga 

Sverige. 

 

Beskrivningen av Sarcelles i Frankrike är överhängande dyster i reportaget, genom 

beskrivningar av kravaller och utanförskap, samt att hoppet är borta hos många trots att 
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regeringen har lovat mycket pengar för att lösa problemen. Den händelse som beskrivs är från 

en jobbmässa, där en socialassistent hjälper ett par unga killar att söka arbete. Det bygger på 

känslan av hopplöshet, de unga killarna kan inte klara sig själva utan behöver hjälp av en 

socialassistent. Någon som man normalt får hjälp av när man har ganska stora problem. 

 

Vem får tala och med vilket slags kunskap? 

Direkt anföring: 

• Sven-Åke Falkeby som är rektor för vuxenutbildningen i Gnosjö berättar om 

utbildningen de ger. Han berättar också att det från början är viktigt för motivationen 

att invandrarna har hopp om att få jobb, och att de hjälper till med det på 

vuxenutbildningen. 

• Catarina Niklasson, är fastighetsskötare för lägenheterna i Furuhall, som är ett 

bostadsområde i Gnosjö. Hon uttalar sig om hur det fungerar i området, och berättar 

att ”nedskräpning är det största problemet här, annars är det väldigt lugnt”.  

• LarsÅke Magnusson (KD) är kommunalråd i Gnosjö, och uttalar sig om kommunens 

integrationspolitik, och om de problem som regeringens nya regler för 

arbetskraftsinvandring innebär för Gnosjö kommun: 

”Det är ju ett hån mot oss i Gnosjö. Samtidigt som vi tar emot irakiska flyktingar från 

Södertälje och letar arbetskraft i Holland så ska vi tvingas att utvisa människor som 

bott här i flera år.” (Bilaga 1 – Reportaget ”Integration”, s. 60)  

• Helena Rojas Lundgren, som är utvecklingschef i Botkyrka kommun, berättar om 

integrationspolitiken i Botkyrka, där de egentligen inte vill använda just ordet 

integration. I texten står det att: 

”De förkastar integrationsbegreppet eftersom det i praktiken innebär assimilering, att 

den ena parten - invandraren, ska ges förutsättningar att anpassa sig till den andra - 

svensken.” (Bilaga 1 – Reportaget ”Integration”, s. 63) 

• Jens Sjöström, vice ordförande kommunstyrelsen (S) och ordförande i barn- och 

ungdomsnämnden i Botkyrka, intervjuas tillsammans med Helena Rojas Lundgren. 

Han håller med henne angående integration och säger: 

 
Genom detta perspektiv går det svenska samhället miste om otroligt mycket och jag menar att det 

till och med strider mot FN-deklarationen om mänskliga rättigheter som klargör att alla människor 

har rätt till sitt eget kulturarv (Bilaga 1 – Reportaget ”Integration”, s. 63). 
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• Paul Lappalainen, svensk-amerikansk jurist och före detta statlig integrationsutredare, 

kommenterar Helena Rojas Lundgrens och Jens Sjöströms resonemang och jämför 

Botkyrkas synsätt med USA. 
 

Sverige har sänkt sin ambitionsnivå rejält. Tänk om ambitionsnivån skulle vara lika låg när det 

kommer till jämställdhet och vi skulle nöja oss med att kvinnor hade jobb - vilket som helst. En 

invandrad läkare som jobbar som städare är knappast ett tecken på välfungerande integration (Bilaga 

1 – Reportaget ”Integration”, s. 64). 

 

• Elisabeth Tjörnhammar, som är lärare i Botkyrka, berättar om hur eleverna är. 

”Hennes simultankapacitet är välutvecklad”, skriver reportern om henne. Hon är också 

orolig för att ”hennes” ungdomar kommer att beskrivas som ”bråkstakar i tidningen”. 

”Det gäller att kunna ta jargongen och inte bli rädd utan inse att det är ett sätt att prata 

och uttrycka sig som är rätt oförargligt”, säger Elisabeth Tjörnhammar. 

• Nadin Saad är 17 år och går på gymnasiet i Botkyrka. Hennes föräldrar kommer från 

Libanon, men hon är född i Trollhättan. Familjen vill flytta till Kanada där Nadins 

farbror bor, men de väntar på arbetstillstånd för Nadins mamma. Kontrasten mellan 

Trollhättan och Botkyrka är stor enligt Nadin: 

”Jag trivs bra här, även om allt är annorlunda jämfört med Trollhättan. Husen, 

människorna, allt.”  

• Birgitta Ornbrant är forskare vid CEIFO, Centrum för forskning om internationell 

migration och etniska relationer, vid Stockholms universitet. Hon kommenterar Fokus 

ranking av kommunernas integration: 

 
Den främsta anledningen till att invandrare flyttar till Gnosjö är en vilja att jobba, och de som flyttar 

till Botkyrka gör det förmodligen av helt andra skäl eftersom arbetsmarknaden ser annorlunda ut där 

(Bilaga 1 – Reportaget ”Integration”, s. 65). 

 

Hon uttalar sig på två olika ställen i texten, och båda gångerna nämns det positiva med 

Fokus undersökning. Först genom att Birgitta tycker att rankingen är intressant 

eftersom de båda kommunerna i topp är så olika. Senare i texten säger hon följande: 

”Däremot kan vi, vilket den här undersökningen är ett bra exempel på, mäta och 

jämföra faktorer som är viktiga förutsättningar för integration.”  



 

 

33 

• Jan Ekberg, professor och integrationsforskare i Växjö, kommenterar varför Sverige 

hamnade i topp i en undersökning om europeiskt integrationsindex. 

 
Mipex-indexet mäter bara åtgärderna och den politik som finns på pappret - inte det faktiska utfallet 

och hur det ser ut på exempelvis arbetsmarknaden. Ser man i stället till arbetsmarknadsintegration så 

hamnar Sverige under EU-genomsnittet (Bilaga 1 – Reportaget ”Integration”, s. 66). 

 

• Cassis Sanongo är socialassistent i Sarcelles, en förort till Paris. Han är 32 år och har 

jobbat för sin kommun sedan han var 17 år. Han beskrivs som både ”fritidsledare, 

kvartersvärd och extraförälder”. Han vill inte höra talas om begreppet integration: 

”Vi ska inte integrera oss, vi är fransmän, födda i det här landet. Det är Frankrike som 

ska erkänna att vi är medborgare med samma rättigheter som alla andra.” (Bilaga 1 – 

Reportaget ”Integration”, s. 67) 

Han säger också att: 

”Politikerna håller aldrig vad de lovar. [...] Det är bara en tidsfråga innan Frankrike 

drabbas av nya upplopp.”  

 

Indirekt anföring: 

• Texten inleds med en liten berättelse om Rosa Hagy, som är rumänskfödd och boende 

i Gnosjö. Hon får indirekt berätta att hon bott i Sverige i ett halvår och att hon och 

hennes man är ”stolta villaägare” sedan tre månader tillbaka. Enligt reportern talar 

Rosa ”mycket bra svenska, trots att hon fortfarande väntar på att få alla papper i 

ordning för att kunna börja läsa svenska för invandrare”. Hon och sambon kom till 

Sverige från Rumänien på grund av arbetsmöjligheterna.  

• En anonym/ej namngiven pensionerad småföretagare från Gnosjö citeras med 

”industrier och bönehus – jobba och be”, för att illustrera hur samhället Gnosjö ser ut.  

• Maria Luu är 25 år och bor i Gnosjö. Hon är född i Perstorp och har en vietnamesisk 

bakgrund. Hon berättar att hon trivs i bostadsområdet Furuhall och att hon ”känner sig 

hemma bland alla vietnamesiska landsmän”. Däremot umgås hon mest med sina 

arbetskamrater, som till största del är infödda svenskar.  
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Personer som enbart nämns: 

• Dorota Vestlund är en polskfödd lärare på vuxenskolan Gnosjö och 

kommunfullmäktigeledamot (KD). Hon håller i en lektion för nio elever från olika 

länder.  

• Migrationsminister Tobias Billström (M) omnämns då LarsÅke Magnusson, 

kommunalråd i Gnosjö, berättar om problematiken med de nya reglerna för 

arbetskraftsinvandring.  

• Mc Solaar, fransk rappare, nämns för att beskriva musiken som strömmar ur ett par 

högtalare i Botkyrka.  

• Nicolas Sarkozy, president i Frankrike, kritiserades för ett tal om ”buset i förorten” 

efter flera kravaller och motsättningar mellan polisen och ungdomar i slutet av 2005.  

 

Relationen mellan aktörerna i texten upplevs som uppdelad. Det är invandrarna på ena sidan, 

och det är olika myndighetspersoner, experter och politiker på andra sidan. Invandrarna får 

vara exempel, men förutom ett litet undantag så får ingen av dem uttala sig direkt om hur de 

verkligen har det. Det är i stället personer från den andra sidan som gör det. 

Reportaget handlar om hur integrationen ser ut i olika kommuner i Sverige, men trots det är 

det inte en enda som flyttat till Sverige som får uttala sig om hur det faktiskt är att göra det. 

Den person med utländsk bakgrund som uttalar sig är Nadin Saad, vars föräldrar kommer från 

Libanon. Nadin däremot är född i Trollhättan, och hon har en intressant historia som berättas 

genom reportertext. Det hon säger har däremot inte direkt att göra med integration, utan hon 

säger att hon trivs i Botkyrka men inte varför. Det skulle lika gärna kunnat handla om vad 

som helst, att hon exempelvis trivs i skolan eller på fotbollsplanen. 

I stället är det en rad olika personer, exempelvis politiker, lärare och forskare, som får prata 

om hur integrationen fungerar i Sverige. Det känns som om Fokus använder de berörda som 

exempel men inte låter dem komma fram. I stället lägger man större vikt vid 

myndighetspersoner och beslutsfattare. 

 

Den andra personen som får agera exempel är Rosa Hagy som får stå för den lilla men viktiga 

människan. Hon inleder texten och hon är på helsidesbilden i början av reportaget bredvid 

rubriken "Alla behövs i Gnosjö". Hon kommer från Rumänien och har flyttat till Sverige och 

Gnosjö på grund av jobb. Bilden av henne är att hon har det väldigt bra och att hon kan göra 

vad hon vill. Hon har lärt sig språket fort, hon har precis köpt hus och nu sitter hon och påtar i 
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trädgården. Bilden av henne präglas också av den starka solen, både i text och bild. Det känns 

därför som att hon har lyckats och är ett bra exempel på integrationen. 

 

Maria Luu får representera de boende i bostadsområdet Furuhall i Gnosjö. Hon kommer från 

Vietnam och trivs i området där många Vietnameser bor. Men vi får veta att hon mest umgås 

med etniskt svenska personer. 

 

Sven-Åke Falkeby presenteras som "den passionerat engagerade rektorn för kommunens 

vuxenutbildning". Han framställs som något av en profet när det gäller invandrarmottagning. 

Han gjorde för några år sedan om utbildningen som ges till nyanlända. I korthet kan den nya 

skolan sammanfattas i att man ger yrkesförberedande utbildningar redan innan personerna lärt 

sig svenska till fullo. Man vill inte slösa bort någon tid i väntan på att språkkunskaperna ska 

bli perfekta. Ett mål är även att se individerna i stället för att se en hel klass som en grupp 

invandrare. 

Den som får exemplifiera att vuxenutbildningen i Gnosjö är en bra inkörsport i det svenska 

samhället är Dorota Vestlund. Hon är en av svensklärarna på skolan. Hon är dessutom själv 

invandrare från Polen så hon vet vad som krävs. 

 

LarsÅke Magnusson är kommunalråd (KD) i Gnosjö. På tre olika sätt framställs han som en 

bra ledare av kommunen. Dels det faktum att kommunen behöver fler invånare för att 

bibehålla sin styrka inom företagande, att kommunen växer. Dels att han knyter kontakter 

med andra kommuner för att kunna locka invånare därifrån. Och sist för att han har mycket att 

erbjuda nyinflyttade, "jobb, bostäder, dagisplatser och ren luft". 

Trots att han verkar vara framgångsrik ställs han i underläge då migrationsminister Tobias 

Billström (M) ”förstör” för kommunen, med "öppnare regler för arbetskraftsinvandring". 

Reglerna innebär att det blir lättare för nyanlända att komma in i samhället, men personer som 

har bott i Sverige under en längre tid tvingas återvända till sitt hemland för att söka 

arbetstillstånd därifrån, vilket drabbar Gnosjö. Kommunalrådet tycker att det är ett hån mot 

kommunen, som har många invandrare och försöker locka fler, att bli motarbetade på det 

sättet. 

 

Helena Rojas Lundgren och Jens Sjöström är båda verksamma inom Botkyrka kommun, den 

kommun som hamnar på andra plats i Fokus integrationsranking. Rojas Lundgren är 
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utvecklingschef och Sjöström är vice ordförande i kommunstyrelsen (S) samt ordförande i 

barn- och ungdomsnämnden. Som läsare hamnar man direkt i underläge när de presenteras 

som myndighetspersoner som arbetar i det stora och höga kommunhuset. De talar dessutom i 

mun på varandra. Förmodligen på grund av att båda vill prata sig varma om hur bra 

integrationen fungerar i Botkyrka, men man får ett lite kaosartat intryck av det. Hon får, på 

klassiskt tjänstemannavis, berätta om kommunens historia medan han som politiker får berätta 

om hur han vill ha det nu och i framtiden. 

 

Det är fem kvinnor som uttalar sig i texten. Jarlbro (2006) skriver att när kvinnor kommer till 

tals är det oftast inom områden som rör den privata sfären. Men av de fem kvinnorna här är 

det bara Nadin Saad som pratar om hur det är att bo i Botkyrka, alltså ett område som rör 

hennes privata sfär. Övriga kvinnor uttalar sig om frågor som rör just deras yrke och 

sakområde. 

 

Vilket slags vetande/verksamhet framträder i oberoende beskrivningar? 

Med den förkunskap som vi har, är texten lättförståelig och det finns inga direkta oklarheter. 

 

Vilka metaforer och representationer organiserar textens perspektiv? 

Metaforer: 

• ”1300 företag som gapar efter mer arbetskraft.” 

• ”Järnvägen klyver samhället.” 

• ”Lockas att sätta ner bopålarna i den småländska myllan.” 

• ”Han pratar som en kulspruta ...” 

• ”... den arbetskraftstörstande kommunens förträfflighet.” 

• ”Det största problemet som hans kommun brottas med i nuläget ...” 

• ”... som innebär att flyktingar hamnar mellan stolarna.” 

• ”... är de två byggstenarna i kommunens framgångsrika integrationspolitik.” 

• ”Den syriskortodoxa kyrkans två lökkupoler ...” 

• ”Botkyrka har gjort en imponerande klättring på Fokus integrationsrankning; från 

fjolårets 29:e plats till att i år hamna tvåa.” 

• ”Botkyrka har en svår historia av stigmatisering” och ”den negativa bild som spridits i 

medierna har alltid varit vårt stora ok”, säger Botkyrkas utvecklingschef Helena Rojas 

Lundgren. 
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• ”Ligger i en glänta i skogen” om Gnosjö. 

• ”... suger åt sig arbetskraft ...” 

• ”Men retoriken slog också an en sträng hos många ...” 

• "Lämmeltåget av pendlare." 

• ”För många av de boende i det område han ansvarar för är han den enda linan till 

myndigheterna.” 

• ”En katt ligger och lapar sol i rabatten.” 

• "Köerna med arbetssugna tonåringar ringlar sig långa." 

 

Bland metaforerna i reportaget finns det några återkommande som anspelar på mat, och några 

som för tankarna åt byggnadsarbete och verkstad. Därutöver finns det ett par inom olika 

kategorier. 

Matmetaforerna är "gapar efter", "arbetskraftstörstande", "lökkupoler" samt "arbetssugna". 

Att gapa efter, törsta efter och vara sugen på något, ger tillsammans en bild av att det fattas 

något, att det finns något som inte är tillfredsställt. Däremot kan det betyda både något 

positivt och negativt, då det i Gnosjös fall handlar om att de behöver fler som flyttar dit då det 

finns mycket jobb, medan det i Botkyrka finns "köer med arbetssugna tonåringar [som] 

ringlar sig långa". Visserligen är det positivt att ungdomarna vill jobba, men de långa köerna 

ger ett intryck av att det inte finns tillräckligt med jobb. Att man använder matmetaforer i ett 

reportage om integration skulle även kunna bero på att artikelförfattaren sätter likhetstecken 

mellan ett mångkulturellt samhälle och nya matupplevelser och -traditioner. 

Byggnads- och verkstadsmetaforerna som vi har upptäckt är "klyver samhället", "sätta ner 

bopålarna" och "byggstenarna i kommunens", vilka användes i delen som handlade om 

Gnosjö. Metaforerna för tankarna mot en växande kommun som också utvecklas, vilket 

förstärker det vi tidigare skrivit om Gnosjöandan. 

 

Representationer: 

• ”Omkring 70 procent av de boende kommer ursprungligen från Vietnam, de flesta är 

barnfamiljer där föräldrarna ofta jobbar skift.” 

• ”Som så många andra med invandrarbakgrund har hon och familjen sökt sig till 

Gnosjö för att jobba.” 
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• I Gnosjös enda asiatiska matbutik har några personer samlats runt en tv som sänder en 

vietnamesisk operaföreställning. ”De fyra äldre personerna runt apparaten pratar 

knappt någon svenska så Maria Luu får sköta snacket.” 

• ”Alby, Fittja, Hallunda och Norsborg. Stockholmska förortsområden som ofta 

förknippats med invandring, segregation och en alldeles egen förortskultur.” (Bilaga 1 

– Reportaget ”Integration”, s. 60) 

• ”Sarcelles ser ut som de flesta andra Parisförorter: smutsgula husfasader, en liten 

klunga av affärer vid tågstationen.” 

• "Klockan är tio på morgonen och på det enda öppna brasseriet tappar den vänliga 

barägaren upp dagens första öl till sina stamgäster efter att först ha gått laget runt och 

hälsat med ett handslag." (Bilaga 1 – Reportaget ”Integration”, s. 66) 

 

I texten kan vi skönja tre olika representationer. Vad som representeras är invandrarfamiljen, 

invandrare som flyttat till Sverige på äldre dagar samt förorten. Exempelvis representerar 

invandrarfamiljer i Gnosjö inte bara sig själva utan de får också ”stå för” alla andra 

invandrarfamiljer i Sverige (Gripsrud, 2002, s. 25). Detsamma gäller för invandrare som 

flyttat till Sverige på äldre dagar och förorten. 

Invandrarfamiljen representeras som flitig och familjeförsörjande, vilket ger en bild av att alla 

invandrarfamiljer i Gnosjö är arbetsvilliga och gör rätt för sig. 

Den enda bilden som ges av äldre invandrare är att de inte har lärt sig svenska och att de 

umgås med andra från samma land. 

Vad det gäller förorter så framställs dem i texten som att det bara bor invandrare i förorten. 

Det ges även en bild av att husen i förorterna förfaller. Bilden som ges av personer som bor i 

förorter är att de dricker öl från tidig förmiddag. 

 

Vilken/vilka diskurser framträder i artikeln? 

Sett över hela reportaget är det framförallt två diskurser som framträder. Dels en 

integrationsdiskurs och dels en arbetsmarknadsdiskurs. Exempel på en mening i reportaget är 

"arbetsmöjligheterna var helt avgörande när paret bestämde sig för att lämna hemlandet 

Rumänien för att satsa på en framtid i de småländska skogarna". I och med att reportaget 

bygger på en ranking av Sveriges kommuner utifrån hur bra man är på integration, så 

framträder även ett slags klassdiskurs. Detta framträder då Fokus lyfter fram de bästa 

kommunerna, de sämsta kommunerna, de kommuner som har förbättrat sig mest jämfört med 
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förra året och så vidare. Det finns också en jämförande lista över alla 290 kommuner, vilket 

ställer dem emot varandra. 

 

Om vi ska diskutera kring vem som gynnas av att framställa reportaget på ovanstående sätt så 

tycker vi att Gnosjö gynnas av reportaget medan Botkyrka framställs som en kommun med 

mycket problem trots att man hamnar på andra plats i rankingen. När Botkyrka presenteras i 

texten inleder man med att berätta om det dåliga som varit i stället för att lyfta fram det som är 

bra: 

 
Den ekonomiska krisen under 90-talet märktes kanske allra tydligast i förorter som dessa, med hög 

arbetslöshet och många invandrare. Och trots att det gått lång tid sedan dess så hänger bilden av Botkyrka 

som ett segregerat problemområde kvar (Bilaga 1 – Reportaget ”Integration”, s. 60). 

 

På samma sätt känns det som att bilden från Paris förorter finns med i reportaget bara för att 

visa hur det kan gå när integrationen inte fungerar. Med den bild som ges i reportaget så är det 

närmre till hands att det blir upplopp och kravaller i Botkyrka snarare än i Gnosjö. 

 

5.2.2 Analys av reportaget "Efter Bankeryd" 
I Fokus nummer 20 år 2008 presenteras ett reportage med anledning av att regeringen har 

suttit vid makten halva mandatperioden. Man tittar närmre på hur man ska gå vidare när alla 

vallöften har uppfyllts redan efter halva tiden. Reportaget består den här veckan av en längre 

artikel om varför den borgerliga regeringen nu pratar om välfärd. Dessutom ges en kortare 

artikel om kärnkraften, vilket sägs vara en fråga som splittrar regeringen. Till reportaget hör 

även sex faktarutor, dessa handlar om: 

 

• Olika borgerliga utspel hittills i år.  

• Hur väljare till de olika borgerliga partierna tycker i fyra olika frågor.  

• Topptjänstemännen som har tillsatts i den borgerliga regeringen.  

• Hur oppositionsledaren Mona Sahlin (S) agerar för att vinna riksdagsvalet 2010.  

• Vilka punkter regeringen Reinfeldt måste klara av för att kunna bli omvalda 2010.  

• Fyra frågor som kommer att bli tuffa för regeringen.  

 

Titeln på reportaget, "Efter Bankeryd", syftar på en sammankomst 2005 då de fyra borgerliga 

partierna nådde en enighet hemma i Göran Hägglunds trädgård i Bankeryd. 
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Den första texten i reportaget ställer frågan vad den borgerliga alliansen vill med sitt 

välfärdstänkande och varför man pratar om det nu, med två år kvar till riksdagsvalet. När 

Fredrik Reinfeldt (M) bekräftar det som flera andra borgerliga politiker sagt till tidningen så 

förstår man följande: 

"Moderatledningen vill inte alls att välfärden ska vara viktig i valet 2010. De vill döda 

frågan", skriver artikelförfattaren. 

 

Den andra texten handlar om en fråga där de olika partierna i den borgerliga alliansen har 

olika åsikter - kärnkraften. Fredrik Reinfeldt och övriga alliansledare har hittills inte velat 

lyfta fram digitala frågor men måste göra det nu om kärnkraften. Vi får reda på att digitala 

frågor är ett begrepp som Reinfeldt myntat om frågor som bara har två svar, ja eller nej. I 

stället har alliansen valt att kompromissa eller hitta enighet i frågor som inte är digitala. 

 

Hur framställer texten händelser? 

Hela reportaget inleds med en dramatisering där artikelförfattaren målar upp en bild av hur 

det var när Göran Hägglund (KD) skulle besöka en tandvårdsklinik. Artikelförfattaren väljer 

att dramatisera partiledarens första möte med klinikansvarige Peter Söderberg så att man får ta 

del av den osäkerhet och överraskning som Hägglund upplever. Genom reportaget 

återkommer händelser från mötet på kliniken då Hägglund mötte pressen sittandes i 

tandläkarstolen med "öppet gap". 

 

Efter inledningen tas alliansens problem upp. Redan efter halva mandatperioden har man 

genomfört hela valmanifestet. Nu vill man hitta nya frågor att driva. Fokus skriver att 

alliansen är död och att partiegoismen ökar. Moderaterna vill prata välfärd och får med sig 

övriga alliansen genom att just åka ut och besöka äldreboenden och vårdkliniker. 

 

Kristdemokraterna ser välfärdspratet som ett sätt för dem att vinna röster, "hjälper de andra 

till att sätta äldreomsorg och sjukvård på tapeten så tjänar vi på det", säger Hägglund. 

Moderaterna å sin sida vill bara prata välfärd för att frågan ska vara död när det väl blir dags 

för valrörelsen. 

Problemet är i stället, enligt artikelförfattaren, att alliansen måste komma överens i frågor där 

man nu är splittrade, om man vill sitta kvar vid makten. Man avslutar hela reportaget med en 

artikel om känsliga frågor där man kan behöva enas. Framförallt diskuteras kärnkraften, men 



 

 

41 

även FRA, könsneutrala äktenskap, regionombildningen och fastighetsskatten. 

 

I reportaget ges som sagt en bild av att alliansen är splittrad. Inte bara sinsemellan, utan även 

splittrad när man jämför den nationella politiken med den lokala. Man ger exemplet Täby som 

är moderatstyrt. Där har man inga förskolor i kommunal regi och man har sålt Tibble 

gymnasium nästan gratis. Tittar man på moderaterna på riksnivå så är inte driftformerna det 

viktiga, i stället är det kvaliteten som är det. Eller som artikelförfattaren säger, "om alliansen 

skulle lyssna på vad svenska folket vill med välfärden skulle de landa på Fredrik Reinfeldts 

linje. Han har läst mätningarna", apropå att moderaterna inte gör något utan att analysera 

opinionsmätningarna. 

Dessutom är kristdemokraterna splittrade inom partiet på grund av Göran Hägglunds 

ledarskap: 

 
... en timme tidigare hade han fått höra att flera personer i kristdemokraterna sagt ungefär så här om 

honom: Partiet kräver inte en personlig kristen tro men firar du som partiledare inte gudstjänst 

regelbundet så är det ett problem (Bilaga 2 – Reportaget ”Efter Bankeryd”, s. 71). 

 

Även om splittringen genomsyrar hela reportaget och en negativ bild av alliansen förmedlas, 

kastas allt om på slutet till regeringens fördel genom följande avslutning på första texten: 

 
Det påminde om något som en av alla moderatledningens rådgivare sagt ett par dagar tidigare: 

- Ställ nationalekonomen Anders Borg mot slarvern Mona Sahlin. Vem litar folk mest på i en 

lågkonjunktur? 

Toblerone kan bli det viktigaste ordet i valrörelsen 2010 (Bilaga 2 – Reportaget ”Efter Bankeryd”, s. 76). 

 

Ofta är det slutet av en text som finns kvar längst i minnet, och genom att avsluta den första 

texten på det här viset känns det som om Fokus spelar regeringen i händerna. 

 

Vem får tala och med vilket slags kunskap? 

Direkt anföring: 

• Tandläkaren Peter Söderberg får komma till tals genom pratminus. Det handlar inte 

om honom som person eller om hans tandläkaryrke, utan han medverkar i stället för att 

dramatisera berättelsen om Göran Hägglunds (KD) besök på praktiken. Han får 

däremot i indirekt anföring prata om sin vårdfilosofi och i ett pratminus säga att det är 

"framtidens tandvård".  
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• I dramatiseringen av mötet med socialminister Göran Hägglund (KD) får även han 

komma till tals via pratminus. I inledningen får han dock inte säga mer än kallprat som 

"Göran Hägglund, tjena" och annat som man säger när man träffar nya människor. 

Längre in i reportaget framträder Göran Hägglund (KD) vid flera pratminus där han 

får prata om sin politik och alliansens politik. Exempel på meningar är "väljarna 

tilltror oss i välfärdspolitiken" och "Göran Persson snackade om den, men vi genomför 

den" om tandvårdsreformen.  

• En "borgerlig politisk konsult" sammanfattar i direkt anföring att "alliansen är död och 

moderaterna är begravningsentreprenör".  

• Den före detta ungdomsförbundsordföranden inom KDU, Ella Bohlin, kommer till tals 

genom ett uttalande som hon gjort tidigare, nämligen dagarna innan hennes 

ordförandetid var över. Då sa hon att "man måste konstatera att kristdemokraterna är 

det parti som förlorat mest på samarbetet med alliansen".  

• "En sak ska man veta om de nya moderaterna, sa en centerpartist i telefonluren och lät 

det vara tyst en lång stund. De gör ingenting utan att läsa opinionsmätningar." (Bilaga 

2 – Reportaget ”Efter Bankeryd”, s. 71) På detta sätt får en anonym centerpartist 

komma fram. 

• Första gången centerpartiledaren Maud Olofsson uttalar sig i texten är pratminuset 

taget från partiets förtroenderåd någon månad tidigare än tidningen kom ut: 
 

- Känslan, snyftade hon fram, av att möta demokratiskt valda ledare i de gamla kommuniststaterna 

går inte att beskriva. 

Nu var det inte tårarna [...] som var det mest intressanta. Utan hur hon svarat journalisterna på 

pressträffen efteråt. De ville veta vilken fråga hon trodde skulle bli viktig i parlamentsvalet. 

- Välfärden, utbrast centerpartiledaren då. Hur enkelt är det för mig som vill få vård i Spanien att få 

det? Det är en viktig fråga. 

Var det det som den borgerliga alliansen menade när de pratade välfärd? Sjukhuscharter till Costa 

del Sol? I så fall: Vad är egentligen välfärd? (Bilaga 2 – Reportaget ”Efter Bankeryd”, s. 71) 

 

• Maria Rankka, som är chef för den borgerliga tankesmedjan Timbro, får uttrycka sin 

önskan om att privatisera sjukvård och skola.  

• Fokus har pratat med sociologiprofessorn Stefan Svallfors som får prata om svenska 

folkets attityder kring välfärd och driftformer inom den offentliga sektorn. Det är ett 

område som han länge har studerat.  
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• I den sista delen av reportaget träder statsminister Fredrik Reinfeldt (M) in i bilden. I 

texten klev han in i Sporthotellet i Åre för att möta en samling företagare och prata 

med dem. Där berättar han att trots att moderaterna ska bli bättre på välfärdsfrågor är 

det inte säkert att valet 2010 kommer att handla om välfärden. Han säger till exempel 

att "politiken behöver sina konflikter. Val handlar om partier som tycker olika och har 

konflikter. Jag är inte säker på hur en konflikt om välfärden skulle se ut". (Bilaga 2 – 

Reportaget ”Efter Bankeryd”, s. 75) 

• Melinda Forsell är politiskt sakkunnig i regeringskansliet och researrangör. Det är hon 

som får ordna ett enskilt rum för intervjun och se till så att allt fungerar för Reinfeldt.  

• En företagare vid statsministerträffen i Åre får ett pratminus där han eller hon lite 

nervöst ger förslag till vart statsministern kan ta vägen för sin intervju: "ja ... 

restaurangen ... ni kanske kan vara i restaurangen?"  

• Den första texten avslutas med ett säg från en ej namngiven rådgivare till 

moderatledningen. "Ställ nationalekonomen Anders Borg mot slarvern Mona Sahlin. 

Vem litar folk mest på i en lågkonjunktur?"   

• I den andra texten finns bara ett pratminus och det kommer från en ej namngiven 

moderat som kommenterar folkpartiledaren Jan Björklunds förhandlingsegenskaper. 

"Sanningen att säga är Björklund ingen lagspelare. Han är tjafsig, krigisk, gnällig, 

envis och medial. Alltså en perfekt förhandlare."  

 

Indirekt anföring: 

• Alliansledningen, i artikeln framställd som moderaterna Fredrik Reinfeldt, Anders 

Borg och Per Schlingmann, upprepade att välfärden är viktig att satsa på som politiker.  

• Rolf Olofsson, gift med Maud Olofssons (C), har pratat med Fokus om en planta som 

står i paret Olofssons trädgård. Det är en tall som planterades i Jan Björklunds (FP) ära 

när han blev partiledare. Enligt maken har den god växtkraft, vilket uppfattas som en 

symbolik till att Jan Björklund går framåt.  

• I en faktaruta placeras oppositionsledaren Mona Sahlin (S) med uttalande från 

socialdemokraternas jobbtoppmöte.  

• I en annan faktaruta med kronologi över olika utspel som den borgerliga alliansen har 

gjort nämns flera personer, bland annat Jan Björklund (FP), 

ungdomsförbundsordföranden Niklas Wykman (M), arbetsmarknadsminister Sven 

Otto Littorin (M), integrationsminister Nyamko Sabuni (FP), finansmarknadsminister 
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Mats Odell (KD), socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson (M), Emma 

Henriksson som är ordförande i en av KD:s förnyelsegrupper, samt kristdemokraten 

Stefan Attefall.  

 

Personer som enbart nämns: 

• Hillary Clinton, presidentkandidat USA.  

• Göran Persson, fd partiledare och statsminister (S).  

• Filippa Reinfeldt, sjukvårdslandstingsråd Stockholms läns landsting (M).  

• Ture Marcus är den person som byggde Sporthotellet i Åre 1912, då under namnet 

Nya grand hotell.  

• I en faktaruta presenteras "det toppade laget" som handlar om de borgerliga 

tjänstemännen under partiledningarna. Där hamnar kommunikationschefen Pär 

Henriksson (M), Maud Olofssons "hjärntrust" Elisabeth Thand Ringqvist (C), 

statsskreteraren H G Wessberg (M) som tog över efter Ulrika Schenströms fall, 

partisekreteraren Erik Ullenhag (FP) samt moderaten Nicola Clase.  

 

Peter Söderberg presenterar sig i pratminus som "Peter Söderberg". Senare i texten skriver 

man om en "Peter Sandberg", ett slarvfel av Fokus som gör att de förlorar i trovärdighet. 

Automatiskt undrar man om det finns fler fel i artikeln. Peter Söderberg framställs som en god 

företagare som har lyckats, samtidigt som Göran Hägglund (KD) blir överraskad av hur 

Söderbergs tandvårdsklinik ser ut. 

 

Göran Hägglund (KD) framställs som skämtsam, precis "som han brukar". Bland annat 

genom att han drar skämtet "det är bara att knalla raka vägen till stolen" när han kommer in 

till tandläkarmottagningen. Därefter också för att han skämtar med mottagningens chef. Han 

framställs även som en som försöker lyssna, men vi tolkar det lite som att han inte lyckas med 

det med tanke på ordvalet "försökte lyssna". Vid ett annat tillfälle verkade Hägglund helt 

oförstående över hur kliniken såg ut, "ja ... jaha ..., tvekade socialministern, det ... det är så här 

ni har det här". Att skriva på det sättet är lite som att dumförklara honom då han inte verkar 

förstå någonting om sitt eget fackområde. Å andra sidan kanske det är en korrekt beskrivning 

då han säkert sa så vid det tillfället och då han eventuellt aldrig har varit ute på fältet och sett 

hur verksamheterna fungerar. Vidare verkar han inte närvarande när han konverserar med 

tandläkaren och uppfattar inte riktigt de svar tandläkaren ger. Det förklaras genom att han en 
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timme tidigare hade fått höra att flera personer i kristdemokraterna pratat om hans bristande 

kristna tro. 

 

Begreppet alliansledningen tas upp av artikelförfattaren, som med det menar moderattrion 

Fredrik Reinfeldt, Anders Borg och Per Schlingmann. På detta sätt uppfattas det som att det är 

moderaterna som utgör alliansen i stället för samtliga allianspartier. 

 

När sedan Fredrik Reinfeldt (M) kommer in på allvar i artikeln så dramatiseras hans ankomst 

till ett hotell i Åre som en jesusgestalt. En övervinnare som bestiger det höga berget och de 

taskiga väderförhållandena. Han är även en person som har en personlig uppassare i form av 

Melinda Forsell. Väl inne i hotellet tas han emot av en grupp företagare som är glada att 

äntligen få träffa statsministern. Glädjen blir dock kortvarig då Reinfeldt viker av för att göra 

en enskild intervju. Trots besvikelsen skyndar företagarna med att hjälpa till att hitta en bra 

avskild plats där intervjun kan äga rum. Statsministern framställs som en högre stående 

person då företagaren som föreslår restaurangen som intervjuplats är nervös och lite rädd för 

Reinfeldt. I normala fall är företagaren antagligen en ledare men i sammanhanget framställs 

han eller hon som en osäker undersåte. 

 

Texten har många anonyma aktörer, vilket säkert beror på att det är en del känsliga uppgifter 

som förmedlas. Det som kommer fram via de anonyma aktörerna är bra, för det ger en mer 

nyanserad bild av både moderaterna och alliansen som helhet. Däremot är det lite svårt att ta 

till sig det som sägs på samma sätt som om det varit en namngiven källa, då man undrar vem 

personen är och med vilka kunskaper han eller hon uttalar sig.  

Det vi också reagerade på är att det inte handlar om att anonyma personer läcker känsliga 

uppgifter eller information, utan att de anonyma uttalandena handlar om personer. Exempelvis 

får Mona Sahlin kritik för att vara slarvig och Jan Björklund beskrivs som "... tjafsig, krigisk, 

gnällig, envis och medial...". Ingen av dem får bemöta den anonyma kritiken, och det kan 

tyckas fegt att kritisera en annan person utan att själv öppet stå för sina åsikter.  

 

Enligt Gunilla Jarlbro (2006) är det skillnad på hur män och kvinnor framställs i medierna. 

Hon skriver att när kvinnor väl får komma fram i nyhetsmedierna så handlar det mest om 

privata områden. I det här reportaget är det precis tvärtom. Det är fyra kvinnor som uttalar sig 

och alla är på ett eller annat sätt politiskt engagerade. Det som de pratar om handlar om just 
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politik och deras åsikter, eller något annat som berör deras sakområde. 

 

Vilket slags vetande/verksamhet framträder i oberoende beskrivningar? 

Alliansen är ett begrepp som man förväntas kunna och veta vad det betyder. I det här fallet är 

det inte vilken allians som helst, utan alliansregeringen man pratar om. Reportern förutsätter 

också att läsaren vet vem filosofen Kirkegaard är. Fokus skriver att "han hade byggt sin 

vårdfilosofi på Kirkegaard" om Peter Söderberg från tandvårdskliniken. Dessutom avslutas 

den första av de två artiklarna i reportaget med orden: 

"Toblerone kan bli det viktigaste ordet i valrörelsen." Här förutsätts att läsaren känner till 

Mona Sahlins (S) tidigare privatekonomiska skandaler.  

 

Vilka metaforer och representationer organiserar textens perspektiv? 

Metaforer: 

• "Jakten på välfärden", redan i rubriken kan man uttyda en metafor. Vidare i ingressen 

fortsätter man att skriva att "välfärden ska frälsa dem" om de borgerliga politikerna. 

• "Han försökte lyssna, som en god lärjunge till Fredrik Reinfeldt" 

• "… hade uppmanat sitt partifolk att resa ut i verkligheten" är en metafor som får en att 

fundera på var politikerna befinner sig annars. 

• "Eftersom moderaterna körde över oss i abortfrågan måste de ge oss något stort" 

hävdade kristdemokrater i periferin. 

• "Tre stödpartier slogs för att synas i skuggan av det enda regeringspartiet." 

• I meningen kristdemokraternas "profilfrågor i skattepolitiken hade pulvriserats av 

finansdepartementet och de hade en intern strid kring just de värdefrågor som 

Hägglund minst av allt ville ha en konflikt om." 

• Ordet "abortkunder" används då "de värdekonservativa rasade över att regeringen 

öppnat upp för utländska abortkunder i Sverige". 

• "Socialdemokratisk hemmaplan", det får vi veta att statsvetarna tycker om välfärden. 

• Reportern kan utläsa en del om "hur regeringens största parti käkade upp det minsta" 

men det är inget Göran Hägglund (KD) vill prata om utan konstaterar bara att hans 

parti har ett högt förtroende. 

• "Välfärdskannibalismen" är ett uttryck som används i artikeln. Det syftar till att de 

borgerliga partierna vill vara det parti som bäst värnar välfärden och ger sänkt skatt till 

pensionärer och så vidare. Man skriver att KD är det borgerliga välfärdspartiet och att 
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ju mer övriga partier pratar välfärd fram till nästa val, desto större risk att KD trillar ur 

riksdagen. 

• Statsfinanserna kallas vid ett tillfälle för "kassakistan". 

• Begreppet "rävsax" läggs fram i den andra texten. "En statsminister som slagits för 

gay-rättigheter i 15 år kombinerat med en kristdemokratisk ledare som måste bevisa 

att han är kyrklig nog för sitt jobb. Det kan vara definitionen på att sitta i en rävsax. 

• Oppositionen skrattar och vädrar blod." 

 

Många av metaforerna anspelar på krig, spel och jakt. Därutöver finns det några som för 

tankarna åt religion och filosofi, men vi väljer att analysera dem första tre. "Jakten", "körde 

över", "pulvriserats", "strid", "konflikt", "hemmaplan", "käkade upp", "välfärds-

kannibalismen", "kassakistan", "rävsax" samt "vädrar blod", gör så att vi upplever textens 

konflikt som än mer intensiv. Genom dessa ordval, känns det som om de konflikter som råder 

inom alliansen och i partierna verkligen är fysiska, och inte bara på ett psykiskt plan. 

 

Representationer: 

• "... Skrattgropar som kratrar i kindköttet och tunt blont hår i pannan." Utöver det 

beskrivs tandläkaren Peter Söderberg som en grov person med mage. 

• Göran Hägglund "fnös åt hissen på bottenvåningen, siktade mot trapporna". 

• "Det luktade inte klor. Det hördes inga borrljud. Och ingen bar vit rock." Detta 

tillsammans med doft av örter, små spotlights i taket, väggar målade i meditativa 

färger, stereon som spelar harpa och rosa värmeljus i receptionen. 

• "- Känslan, snyftade hon fram, av att möta demokratiskt valda ledare i de gamla 

kommuniststaterna går inte att beskriva." 

• Täby kommun, där Fredrik Reinfeldt tidigare bodde, har inga kommunala förskolor 

och har sålt Tibble gymnasium, trots protester från lärare och föräldrar. 

  

De representationer som vi har hittat i den här texten är tandläkaren, toppolitikern, 

tandvårdskliniken samt moderatstyrda kommunen. När exempelvis en tandläkare 

representeras på ett visst sätt så står han även för alla andra tandläkare (Gripsrud, 2002). 

Tandläkaren Peter Söderberg representerar yrkesgruppen tandläkare. Beskrivningen av honom 

bygger på rädslan för tandläkare och känslan av att de är läskiga. 
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Vi har hittat två exempel som beskriver toppolitiker i olika situationer, Göran Hägglund (KD) 

och Maud Olofsson (C). Framställningen av Göran Hägglund kan tolkas på två sätt. Antingen 

att politiker är hurtiga och framåt eller att de är stressade och inte hinner vänta på hissen. Att 

Maud Olofsson faller i gråt när hon tänker på ledarna i östra Europa känns falskt och 

påklistrat. Maud Olofsson står för politikern som agerar för att vinna opinionssiffror. 

Representationen av den privata tandvårdskliniken i reportaget upplevs inte som en av 

folktandvårdens kliniker och bilden man har av att gå till tandläkaren. Däremot skulle den 

kunna representera offentliga inrättningar som har omvandlats till privata. 

Den sista representationen är Täby kommun som får stå för hur det ser ut i moderatstyrda 

kommuner i Sverige. 

 

Vilken/vilka diskurser framträder i artikeln? 

Det här reportaget handlar om regeringen och deras tid hittills vid makten. Av naturliga skäl 

framträder därför en politikdiskurs som huvudsaklig diskurs i texten. Exempel på formulering 

i texten är "de värdekonservativa rasade över att regeringen öppnat upp för utländska 

abortkunder i Sverige, och de avskydde att statsministern lovat en proposition om 

könsneutrala äktenskap" (Bilaga 2 – Reportaget ”Efter Bankeryd”, s. 71). Som vi har skrivit 

tidigare så anser vi att regeringen är den part som gynnas av reportaget. Även om det är 

mycket negativt som framkommer i texten så känns det som att det väger över till alliansens 

fördel. 

 

5.2.3 Sammanfattning av diskursanalysen 
Om man sammanfattar resultatet från diskursanalyserna så kan vi säga att Fokus i det första 

av de två analyserade reportagen försöker hålla en neutral och objektiv ton vad det gäller 

beskrivningar. Men resultatet blir precis tvärtom och tidningen bygger på existerande 

fördomar om människor på landsbygden kontra storstadsförorten. 

När det gäller aktörerna i texten så upplever vi det som att artikelförfattaren har delat upp 

aktörerna i två läger, de berörda som texten handlar om på ena sidan och myndighetspersoner, 

politiker och experter på den andra. De som texten handlar om får inte komma till tals i 

samma utsträckning som myndighetspersoner, politiker och experter. De berörda får i stället 

agera exempel för läsaren. 

Metaforer som återkommer flera gånger i texten handlar om mat samt byggnadsarbete och 

verkstad. 
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Det finns tre olika representationer som vi har upptäckt i det första reportaget. Det är 

invandrarfamiljen, som representeras som flitig och familjeförsörjande, äldre invandrare, som 

bara umgås med personer från samma land och inte lär sig det nya hemlandets språk, samt 

förorter, som framställs som att husen förfaller och att det bara bor invandrare i där. Sett över 

hela reportaget tycker vi att Gnosjö gynnas av texten och Botkyrka tvärtom missgynnas av att 

framställas på det sätt som görs. 

 

Det andra reportaget ger en bild av regeringen som splittrad. Både allianspartierna 

sinsemellan och den nationella politiken kontra lokalpolitiken. Den negativa bilden av 

regeringen vänds dock till något positivt på slutet av reportaget. 

Texten har många anonyma aktörer, vilket säkert beror på att det är en del känsliga uppgifter 

som förmedlas, framförallt kommentarer om politikerkollegors personlighet och vilken politik 

som förs. Det vi även reagerade på var att personerna i fråga inte fick möjlighet att svara på 

påståendena. 

De mest framträdande metaforerna i det här reportaget om politik handlar om krig, spel och 

jakt. Detta gör att vi upplever konflikten i texten som än mer intensiv, nästa på ett fysiskt plan 

med handgemäng mellan politikerna. 

Vi har hittat fyra representationer i reportaget, tandläkaren, toppolitikern, tandvårdskliniken 

och moderatkommunen. Sättet som tandläkaren representeras på i texten bygger på 

tandläkarrädslan och känslan för tandläkare som läskiga. Representationen av toppolitikern 

utgörs både av Göran Hägglund (KD) och Maud Olofsson (C). Hägglund framställs som 

antingen hurtig och framåt eller stressad beroende på hur man tolkar. Olofsson framställs i 

stället som falsk och agerar bara för att höja opinionssiffrorna. Tandvårdskliniken i reportaget 

står för privata vårdinrättningar, eller alla offentliga verksamheter som övergått i privat regi. 

Huvudsaken är att det inte är sterila korridorer, tråkiga väntrum och läskiga borrljud. Täby 

kommun står för den moderatstyrda kommunen där offentlig verksamhet säljs ut för att bli 

privatstyrd. Totalt sett så tycker vi att regeringen är den part som gynnas av det här reportaget, 

trots det negativa som framkommer i texten.
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6 Slutsatser och diskussion 

I kapitlet börjar vi med att besvara våra frågeställningar, för att därefter diskutera det resultat 

vi kom fram till. Slutligen ger vi förslag till fortsatt forskning inom ämnesområdet. 

 

Vårt syfte med undersökningen är att undersöka vad Fokus ger för bild av vad som är viktigt 

under ett år. För att besvara den frågan undersökte vi vilka ämnen som tas upp, vilka 

geografiska områden reportagen handlar om, vilka aktörer som finns med i texterna, på vilket 

sätt Fokus skriver om det som är viktigt, samt vilka diskurser som framträder. 

 

Genom vår undersökning kan vi se att ett typiskt Veckans reportage 2008 behandlar politik 

eller sociala frågor och välfärdsfrågor. Reportaget är oftast skrivet ur ett svenskt perspektiv, 

och även i de fall där det handlar om internationella frågor är Sverige det geografiska område 

som berörs mest. Det genom att texten vinklas ner till att handla om hur en händelse kan 

tänkas påverka Sverige eller svenskar. Det överensstämmer med Djerf-Pierre och Weibulls 

(2001) resonemang om att fokus har riktats mer mot svenska förhållanden. Att det är på det 

viset handlar säkerligen om att medierna behöver skapa någon slags relation mellan text och 

läsare.  

Därutöver bygger Fokus reportageförfattare ofta upp överraskande element och 

motsatsförhållanden i texterna. Politiker är den aktörskategori som är mest förekommande i 

reportagen. Men även många enskilda lyfts fram och är den grupp som får uttala sig mest i 

texterna genom pratminus. Av alla personer som förekommer i texterna är dock de flesta av 

manligt kön. Allt detta tillsammans bygger upp den bild som läsaren får av vad Fokus 

prioriterar och tycker är viktigt att skriva om. Winther Jørgensen och Phillips (2000), Berger 

och Luckmann (1966) samt Allan (2004) skriver att medierna är med och konstruerar den 

sociala världen genom vilket sätt de skriver på. Genom bilden som Fokus sänder ut 

reproducerar de det traditionella synsättet om politiken och makten som en manlig sfär. 

Genom att Fokus använder sig av aktörer på det sätt de gör upprätthålls den traditionella 

bilden vilket kan göra det svårare för kvinnor att slå sig in i politiken, då kvinnan inte ingår i 

den socialt konstruerade bilden av en politiker. I de 43 reportagen fanns det sammanlagt 931 

män och 352 kvinnor. Det stämmer överens med Hadenius och Weibulls (2005) och Jarlbros 

(2006) resonemang om att kvinnor är underrepresenterade och tämligen osynliga inom 

nyhetsjournalistik. Däremot går det emot en tidigare undersökning, där resultatet blev att det 

finns relativt fler kvinnor inom veckopressen (Hadenius & Weibull, 2005). Samtidigt som de 
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rena siffrorna könen emellan är väldigt snedvridna, är det positivt att procentuellt fler kvinnor 

uttalar sig genom pratminus i Veckans reportage under 2008. I de två reportage som vi 

analyserat uttalar sig merparten om saker som rör deras yrkes- eller sakområde, endast en ung 

kvinna pratar om sitt privatliv i stället för sina studier på gymnasiet. Det går emot Jarlbros 

(2006) resonemang om att kvinnor oftast får komma till tals i frågor som rör den privata 

sfären. I stället kan man säga att Fokus beskriver män och kvinnor på ett jämställt sätt, 

däremot har de inte en jämställd fördelning på det totala antalet källor. Att det ser ut på det 

viset kan ha att göra med att Fokus skriver mycket om politik, och under 2008 var politiker 

den största aktörsgruppen genom 376 aktörer. Politiken har länge varit mansdominerad, och 

många av de högsta posterna inom regeringen har tilldelats män. Flera av dem, så som det 

Fokus kallar alliansledningen genom moderattrion Fredrik Reinfeldt, Anders Borg och Per 

Schlingmann, återkommer i flera reportage. Däremot har andelen kvinnor inom politiken 

förändrats mycket under de senaste decennierna. År 1970 bestod riksdagen utav 13 procent 

kvinnor, idag utgör de kvinnliga ledamöterna 47 procent (Sveriges riksdag, 2010-01-25). I 

regeringen, som nu består utav en statsminister och 20 statsråd, är antalet kvinnor nio 

(Regeringskansliet, 2010-01-25). Men eftersom det finns en tendens inom journalistiken att 

återkomma till sitt redan uppbyggda kontaktnät av källor (Ginneken, 1998) är det svårt för 

nya aktörer, i det här fallet kvinnliga politiker, att få tillträde till mediet. Det syns tydligt vid 

en uppdelning av de 376 aktörerna som räknades som politiker, då 244 är män och 112 

kvinnor (Se bilaga 3, s. X), vilket är en fördelning som inte överensstämmer med riksdagens 

fördelning mellan könen.  

 

På sättet som Fokus skriver om det som de anser viktigt så är det anmärkningsvärt vilka 

metaforer som används i texterna. I integrationsreportaget finns det ett antal metaforer som 

spelar an på samma tema, nämligen mat samt byggnadsarbete och verkstad. En tolkning av 

det kan vara att invandrare ses som exotiska och kringresande, dels genom nya matinfluenser 

och dels genom nya hem och bostäder. I reportaget om regeringen handlar de utmärkande 

metaforerna däremot om krig, spel och jakt. Det ger en bild av den svenska politiken som 

splittrad och fylld av bråk och konflikter. 

 

Båda reportagen innehåller klassiska reportageelement där man målar upp bilder för läsaren. 

Bilder om hur det ser ut på platsen, hur det luktar, vilka som är där, hur de ser ut och så 

vidare. Det man kan säga är att i de två reportage som vi har analyserat så är det ofta de 
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berörda personernas situation som målas upp för att sedan låta politiker och 

myndighetspersoner kommentera händelserna. I reportaget om regeringen har man även 

dramatiserat händelser där politiker är med för att låta andra politiker och politiskt kunniga 

kommentera.  

 

I de två reportage som vi har analyserat framträder diskurser som hör ihop med ämnet som 

artiklarna handlar om. I reportaget om regeringens tid hittills vid makten kan vi urskilja 

politikdiskursen. Integrationsreportaget däremot gav oss flera olika diskurser. Dels en 

integrationsdiskurs och dels en arbetsmarknadsdiskurs. Men även en diskurs som vi kallar för 

klassdiskurs, då alla kommuner i Sverige rangordnas efter hur bra eller dåliga de är. Det är 

omöjligt att dra slutsatser av två reportage men båda texterna innehåller en huvuddiskurs som 

hör ihop med ämnet den behandlar. 

 

6.1 Förslag till vidare forskning 

Då vårt empiriska material är begränsat, hade det varit intressant att utöka studien genom att 

kartlägga Veckans reportage från dess att Fokus startades 2005. Det hade även varit intressant 

att utöka det till hela tidningens innehåll. Därutöver hade fler reportage kunnat analyseras 

med hjälp av diskursanalys, för att få en större helhetsbild av det Fokus sänder ut till sina 

läsare. 

 

Det skulle dessutom vara intressant att jämföra reportagen med andra nyhetsmedier för att se 

om Fokus spinner vidare på nyheter som redan förekommer i medierna eller om de gör egna 

granskningar som de är först med. 

 

Vi har vid vår kartläggning uppmärksammat att det förekommer annonser inlagda mitt i 

Veckans reportage, från företag och organisationer inom det område som texten handlade om. 

Exempelvis handlar Veckans reportage i nummer fyra 2008 om framtidens energi. Mitt i 

reportaget finns en helsidesannons från Vattenfall. Ett annat exempel är en helsidesannons 

från Temaresor om resor till Kina i nummer sju 2008, då Veckans reportage handlade om just 

Kina. Förutom de här två exemplen har vi hittat fem övriga nummer där det finns kopplingar 

mellan redaktionellt material och annonser. Det skulle vara intressant att undersöka hur 
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vanligt det är, om det eventuellt finns någon skillnad mellan dagspress och veckopress i den 

här frågan och vilka konsekvenser det får för reporterns/tidningens oberoende. 

   

Det skulle även vara intressant att jämföra Fokus med andra aktualitetsmagasin, exempelvis 

Time, Newsweek eller Focus. Genom en sådan undersökning kan man få reda på vilka 

likheter och skillnader som förekommer i aktualitetsmagasin från olika länder.  

 

I början av vår uppsatsprocess funderade vi på att lägga till en faktor i undersökningen, och då 

också undersöka bilderna. Vi ville undersöka vilka av textens aktörer som är bildsatta och på 

vilket sätt, beroende på om personen är man eller kvinna, berörd eller myndighetsperson och 

så vidare. Genom en studie av den typen kan man se hur Fokus betraktar människor och hur 

man behandlar sina källor, samt hur viktiga Fokus anser att olika personer är. 
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Bilaga 3 - Aktörer i Veckans reportage 2008 
 

 A
kt

ör
sk

at
eg

or
i  

To
ta

lt 
 

Pr
at

m
in

us
  

O
m

nä
m

nd
a 

 
M

än
  

K
vi

nn
or

  
O

kä
nt

 k
ön

  
En

sk
ild

a 
21

5 
83

 
13

2 
11

6 
84

 
15

 
Ex

pe
rte

r 
95

 
68

 
27

 
68

 
23

 
4 

O
rg

an
is

at
io

ne
r 

74
 

44
 

30
 

51
 

21
 

2 
N

är
in

gs
liv

et
 

92
 

38
 

54
 

70
 

18
 

4 
Po

lit
ik

er
 

37
6 

70
 

30
6 

24
4 

11
2 

20
 

M
yn

di
gh

et
er

 
15

0 
68

 
82

 
10

3 
32

 
15

 
K

än
di

sa
r 

16
9 

19
 

15
0 

11
2 

55
 

2 
H

is
to

ris
ka

 p
er

so
ne

r 
16

5 
2 

16
3 

15
6 

7 
2 

Ö
vr

ig
a 

13
 

3 
10

 
11

 
0 

2 
 

 
 

 
 

 
 

Su
m

m
a 

13
49

 
39

5 
95

4 
93

1 
35

2 
66

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

A
kt

ör
sk

at
eg

or
i  

M
än

 p
ra

tm
in

us
  

K
vi

nn
or

 p
ra

tm
in

us
  

O
kä

nt
 k

ön
 p

ra
tm

in
us

  
M

än
 o

m
nä

m
nd

a 
 

K
vi

nn
or

 o
m

nä
m

nd
a 

 
O

kä
nt

 k
ön

 o
m

nä
m

nd
a 

En
sk

ild
a 

42
 

33
 

8 
74

 
51

 
7 

Ex
pe

rte
r 

46
 

19
 

3 
22

 
4 

1 
O

rg
an

is
at

io
ne

r 
29

 
13

 
2 

22
 

8 
0 

N
är

in
gs

liv
et

 
27

 
8 

3 
43

 
10

 
1 

Po
lit

ik
er

 
41

 
14

 
15

 
20

3 
98

 
5 

M
yn

di
gh

et
er

 
40

 
17

 
11

 
63

 
15

 
4 

K
än

di
sa

r 
11

 
8 

0 
10

1 
47

 
2 

H
is

to
ris

ka
 p

er
so

ne
r 

1 
1 

0 
15

5 
6 

2 
Ö

vr
ig

a 
2 

0 
1 

9 
0 

1 
 

 
 

 
 

 
 

Su
m

m
a 

23
9 

11
3 

43
 

69
2 

23
9 

23
 

 


	1 Inledning
	1.1 Syfte och frågeställningar
	1.2 Avgränsningar

	2 Bakgrund
	2.1 Tidskrifter
	2.2 Fokus
	2.3 FPG Media AB
	2.4 Aktualitetsjournalistik

	3 Teori och tidigare forskning
	3.1 Socialkonstruktionism
	3.2 Representation
	3.3 Teorier om nyhetsvärdering och nyhetsurval
	3.4 Forskning om aktualitetsjournalistik
	3.5 Forskning om aktualitetsmagasin
	4.1 Delstudie 1 - Kartläggningen
	4.2 Delstudie 2 - Diskursanalysen
	4.2.1 Diskursanalys

	4.3 Metodkritik
	5.1 Kartläggning av 2008 års upplaga av Fokus
	5.2 Diskursanalys av Veckans reportage
	6.1 Förslag till vidare forskning

	Bilaga 1 - Reportaget "Integration"
	Bilaga 2 - Reportaget "Efter Bankeryd"
	Bilaga 3 - Aktörer i Veckans reportage 2008

