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Abstrakt 

Uppsatsen syftade till att undersöka den lokala mediebevakningen i och av Stockholm. Fri 

och självständig journalistik sägs vara absolut nödvändig för en fungerande demokrati. I upp-

satsen undersöks hur den lokala journalistiken såg ut under några vårdagar 2011. Studien var 

en hypotesprövning av Noam Chomskys propagandamodell. Chomsky menar att fria medier i 

den liberala demokratin tenderar att fungera som propagandamaskiner för samhällseliten. Den 

bakomliggande teorin i studien byggde på Habermas idéer om den offentliga sfären. Medierna 

sågs i den här studien som den absolut viktigaste arenan för offentligheten. Enligt Habermas 

ideal ska alla medborgare få delta på samma villkor när demokratiska beslut diskuteras fram, 

annars uppstår ett demokratiproblem. Studien fokuserade på Stockholms lokala samtal i tryckt 

press, hur det såg ut, vilka som fick delta, och vilka som fick styra det. De papperstidningar 

som studerades var av olika karaktär och fick representera olika sorters journalistik. Under-

sökta medier var DN, Metro, Stockholm City, Mitti Solna, Stockholms fria tidning och Norra 

Sidan. Metoden var kvantitativ innehållsanalys samt kvalitativ textanalys. Resultatet visade 

att det samlade offentliga samtalet var relativt tillåtande, men att aktörer ur samhällseliten var 

de som fick synas mest och som fick styra det offentliga samtalet. På så sätt återgav också 

medierna en bild av verkligheten som de flesta medborgare kanske inte kände igen sig i. Stu-

dien visade att Chomskys mediekritiska teori delvis stämde in på medierna i Stockholm. 

 

 

(demokrati, lokaljournalistik, mediemångfald, medborgarjournalistik, offentlighet, Stock-

holmsmedier) 
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2 Inledning och bakgrund 
För några månader sedan läste jag en bok som engagerade mig. Boken beskrev ett förakt, riktat 

från Stockholms centrala delar, mot de perifera, mot förorterna. Författaren Per Wirtén gräver 

djupt i olika arkiv och letar upp tidningsartiklar från olika tider som får symbolisera föraktet mot 

den stad som ligger utanför tullarna. Orsaken till föraktet sägs vara av maktskäl, att stadens elit 

som finns i centrum vill kunna kontrollera resurser och tillgångar i periferin. Med ett konstruerat 

förakt mot förorten uppehålls föreställningen om att innerstaden är viktigare och bättre än ytter-

staden. Per Wirtén, själv journalist, diskuterar mediernas roll och kommer till slutsatsen att medi-

erna i sin bevakning upprätthåller den fina bilden av innerstaden medan förorten beskrivs som 

sämre, som fulare, om den alls beskrivs.1 

För mig som stockholmare, och numera dessutom journaliststudent, uppvuxen i en av stadsde-

larna långt utanför tullarna var detta givetvis något som engagerade. Jag tycker mig ha sett samma 

sak. 

Medieforskaren Gunnar Nygren bekräftar både min och Per Wirténs föreställning. Han visar i 

avhandlingen Skilda medievärldar bland annat att den lokala bevakning som finns i Stockholm 

främst är fokuserad kring innerstaden medan ytterstaden ligger i medieskugga, och när väl ytter-

staden får ta plats skildras den ofta stereotypt i negativ bemärkelse.2 

Den här uppsatsen kommer dock inte att handla den geografiska medieskuggan i Stockholm; 

den har Gunnar Nygren redan behandlat. Jag vill i stället titta på vilken verklighet som de lokala 

stockholmstidningarna förmedlar. Är den balanserad eller styrs den av en slags politisk elit? 

Mediekritisk teori från vänsterhåll, bland annat formad av Noam Chomsky, pekar på att medi-

erna i det liberala pressystemet reproducerar en samhällselits perspektiv på, och åsikter om, vår 

tillvaro. Medierna styrs indirekt av marknadsmekanismerna vilket gör att de utvecklas till propa-

gandamaskiner. 3 Chomsky har skissat upp mekanismerna i en propagandamodell, vilken jag åter-

kommer till. 

Med denna mediekritiska bakgrund vill jag alltså undersöka situationen i Stockholm. En slut-

sats jag redan nu drar, med bakgrund av Gunnar Nygrens teori om en medieskugga och med vet-

skapen att Stockholm är en hårt segregerad stad, är att det faktiskt förhåller sig enligt den medie-

                                                                 
1 Wirtén 2010 
2 Nygren 2005 
3 Chomsky och Herman 1994 
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kritiska teorin. I innerstaden finns makten: den politiska, ekonomiska och kulturella. Och när me-

dierna negligerar ytterstaden reproducerar de alltså en innerstadselits livsåskådning.  

I den här studien avgränsar jag mig till pappersmedier. Visst finns även radio och TV och inte 

minst webb. Och visst präglas webben av en demokratisk anda där vem som helst med en upp-

koppling kan publicera sig själv med ett musklick. Men i Stockholm finns ingen stor agendasät-

tande nyhetswebbsajt, förutom papperstidningarnas egna. Jag menar att papperstidningarna till-

sammans med etermedierna (ABC, Radio Stockholm, TV4 Stockholm) är de som spelar störst roll 

i Stockholms lokaljournalistik; där finns tyngden. Att jag avgränsar mig till papper är helt enkelt 

av praktiska skäl. Papperstidningar är lättare att studera. 

2.1 Syfte och frågeställningar 
Med bakgrund av den mediekritiska teorin, främst formulerad av Noam Chomsky, frågar jag mig 

hur medierna i Stockholm fungerar. Min uppfattning är att lokala nyheter är av stort intresse för 

läsaren och därför förtjänar att studeras. 

Politisk mångfald är ett begrepp jag använder. Där en stor politisk mångfald finns, där finns 

också en öppenhet för alla intressen. Enligt normativa teorier om demokrati är det otroligt viktigt 

att denna öppenhet finns, att alla medborgare finns representerade och får delta på samma villkor i 

beslutsprocessen. Annars finns en fara för demokratin. 

I vårt komplexa samhälle är det från medierna vi hämtar vår kunskap. Medierna har under mo-

dern tid kommit att spela en oerhört stor roll, särskilt inom den politiska kommunikationen. Det är 

viktigt att undersöka den politiska mångfalden och hur tillåtande samtalet är. 

Mina frågeställningar är: 

Hur ser den politiska mångfalden i stockholmsmedierna ut? Vilka ämnen skriver tidningarna 

om? Vilka aktörer får komma till tals? Vilka samhällsgrupper styr medieinnehållet? Och till sist 

min övergripande fråga: 

Till vilken grad stämmer den kritiska teorin in på Stockholms mediesituation, att medierna re-

producerar och förmedlar en samhällselits version av verkligheten? 

Uppsatsen är ett försök till en hypotesprövande fallstudie på Stockholm där mediekritisk teori, i 

synnerhet Noam Chomskys propagandamodell, prövas. 

2.2 Mediesituationen i Stockholm 
Stockholm är det journalistiska navet i Sverige, men även det politiska och kulturella. Stockholm 

är den stad i Sverige som samlar flest journalister. Alla journalister jobbar naturligtvis inte med 
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stockholmsbevakning, och alla medier som produceras i Stockholm är inte lokala. Men här finns 

många medier som bevakar Stockholm.  

Paradoxalt nog är kanske Stockholm den stad i Sverige med sämst lokal bevakning. Gunnar 

Nygren kallar det för Storstockholms medieparadox.4 Ett exempel är kranskommunen Huddinge, 

där nästan 98 000 människor bor, men vilken bara bevakas av en lokal gratisutdelad veckotidning 

med en knapp bemanning. En medelstor svensk kommun är inte mycket större än Huddinge, men 

en sådan kommun har minst en stor tidning. Ofta två som i Karlskrona, där 64 000 personer bor, 

och där både BLT och Sydöstran har relativt stora redaktioner som bevakar staden. 

Stockholmarnas mediekonsumtion är i förändring. Tidningsläsarna delas upp i dem som läser 

en betalad morgontidning och i dem som läser gratistidningarna. Samtidigt är Stockholm en bo-

stadssegregerad stad rent socioekonomiskt. Enligt samtalsdemokratiska ideal, vilka jag kommer 

till längre fram, behövs ett stort rum där alla kan mötas och skapa förståelse för varandra. Men om 

detta rum blir fragmenterat, i form av att vi konsumerar olika medier, finns en fara för den lokala 

demokratin. Nygren visar att det finns tydliga skillnader i medieanvändning i Stockholm, skillna-

der som liknar de boendesociala. 5 

När det gäller Stockholms morgontidningar, DN och SvD, har dessa länge tampats med om de 

ska vara ”riksmedier” eller lokala stockholmsmedier. En tendens Nygren beskriver (år 2005) är att 

de fokuserar mer och mer på riksplanet än det lokala. Just DN satsade visserligen på en bredare 

stockholmsbevakning när tidningen 1967 började ge ut förortsbilagor. Men satsningen var olön-

sam, 1988 lades bilagan ”Runt Stan” ned och förortsredaktionerna försvann.6 Sedan dess har ten-

densen varit tydlig, stockholmsnyheterna har fått mindre och mindre plats.  

I Stockholm finns också gratistidningarna Metro och Stockholm City som delas ut i tunnelba-

nan. Dessa präglas av korta nyheter som ska läsas i språnget. Enligt studier av Ingela Wadbring 

har dessa tidningar faktiskt breddat tidningsläsandet till samhällsgrupper som normalt sett inte 

skulle läsa dagstidningar.7  

De tidningar som går bäst i Stockholm rent ekonomiskt, i alla fall när Gunnar Nygren skrev sin 

avhandling 2005, är de lokaltidningar som ges ut av Mitti, ägda av Stampen. Dessa ges ut i 31 

editioner och når 900 000 läsare, något som inget annat stockholmsmedium når upp till.8 Tidning-

                                                                 
4 Nygren 2005 s 12 
5 Nygren 2005 
6 Nygren 2005 
7 Wadbring 2009 
8 Nygren 2005 s 202 
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arna produceras alla från samma centrala redaktion och mycket av materialet är detsamma i alla 

editioner. Det är Mitti som ger ut den enda tidningen i Huddinge. 

Som komplement till Mitti finns Direktpress som ger ut ett antal lokaltidningar som Vårt 

Kungsholmen och Östermalmsnytt, med en liknande karaktär som Mitti. Men Direktpress ger 

också ut för studien mer intressanta Norra och Södra Sidan. Dessa två ges ut i samarbete med Söd-

ra och Norra Medborgarpress och bevakar Stockholms sydvästra respektive nordvästra förorter. 

Tidningarna ägnar sig åt så kallad medborgarjournalistik. Jag återkommer till tankarna kring den. 

Som en sista grupp tidningar finns även de politiska alternativen ETC Stockholm samt Stock-

holms fria tidning. Dessa säger sig båda två vilja stå emot Bonniers och de andra stora mediebola-

gens dominans på mediemarknaden. De har båda ambitionen att beskriva Stockholm ur en annan 

synvinkel än den borgerliga.9 

I Stockholm finns visserligen också kvällstidningarna. Jag analyserar inte dem eftersom det 

knappt finns någon lokaljournalistik där; de har karaktären av riksmedier.  

2.3 Tillvägagångssätt 
Att undersöka exakt hur det offentliga samtalet ser ut, och vad som sägs, gör inte jag med den här 

studien. Det jag tittar på är hur förutsättningarna för samtalet ser ut. Är förutsättningarna goda, 

alltså om mångfalden i samtalet är stor, då antar jag också att det är mindre risk att medierna fun-

gerar som propagandaverktyg. Jag undersöker en stor fråga i en liten uppsats och resultaten syftar 

inte till att generaliseras. Resultaten ligger inom ramen för en studentuppsats och inte mer än så. 

Min metod är kvantitativ samt kvalitativ innehållsanalys. I studien görs ett strategiskt urval av 

papperstidningarna i Stockholm. Jag vill täcka upp morgontidningarna, gratistidningarna, de poli-

tiska alternativen och de gratisutdelade lokaltidningarna. Urvalet består av DN, Metro, Stockholm 

City, Stockholms fria tidning, Mitti Solna och Norra sidan.  

DN representerar de prenumererade morgontidningarna ägda av stora mediebolag, där även 

SvD ingår. Jag prioriterar DN framför SvD helt enkelt för att jag under större delen av mitt liv haft 

DN på frukostbordet. Jag tycker mig också ana att DN ger större utrymme till lokala nyheter än 

SvD. Det finns dock ett problem, och det är att SvD får presstöd vilket inte DN får. I den kom-

mande analysen menar jag att presstödet har betydelse. För SvD utgör presstödet en liten andel av 

den totala inkomsten, och jag menar därför att DN i viss mån kan representera SvD eftersom de är 

lika på många andra punkter. 

                                                                 
9 Stockholms fria tidnings webbsajt och ETC:s webbsajt 
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Från gratistidningsfacket väljer jag både Metro och Stockholm City därför att de trots sina lik-

heter ändå har väldigt olika karaktär. Stockholm City profilerar sig som en nyhetstidning med 

många unga läsare och med ett stort fokus på nöje. Jag tycker mig också se att City hårdare foku-

serar på innerstaden. Ett litet belägg för det är att Järvaförorten Akallas mittpunkt ICA endast har 

tidningsställ för Metro, och inte City (även om den finns att hämta vid busstationen). 

Stockholms Fria tidning får representera den politiskt alternativa pressen. I mina ögon skiljer 

det sig inte så mycket innehållsmässigt mellan ETC Stockholm och Stockholms fria, möjligen är 

Stockholms fria tidning aningen mer radikal. 

Från Mitti:s tidningar väljer jag Solnaeditionen eftersom det är den jag är mest bekant med, det 

är den jag får i brevlådan en gång i veckan. 

Medborgarpressfacket representeras av Norra Sidan. Detta val kan utsättas för kritik; den är helt 

nystartad för i år och kan sannolikt fortfarande lida av ”barnsjukdomar”. Systertidningen Södra 

Sidan har däremot funnits sedan 2006 och har haft gott om tid på sig att köra in sin medborgar-

journalistik. Dock är det samma grundare som ligger bakom båda tidningarna. Norra Sidan är en 

avknoppning av Södra Sidan varifrån personal och koncept flyttats över. Dessutom är min känne-

dom av de norra förorterna mycket större än de södra vilket också motiverar mitt val. 

De nummer jag valt att analysera är alla från 2011: 

DN och Metro: 13/4, 14/4, 15/4, 18/4 

Stockholm City: 11/4, 14/4, 18/4, 21/4  

Stockholms fria tidning: 19/3, 26/3, 2/4, 9/4 

Mitti Solna: 29/3, 5/4, 12/4, 19/4 

Norra Sidans fyra första nummer: 12/3, 26/3, 9/4, 16/4  

Jag har valt att försöka fånga en aktuell bild, men eftersom tidningarna ges ut med olika fre-

kvenser går det inte att fånga exakt samma tidsperiod. Men detta ser inte jag som ett problem ef-

tersom jag inte jämför hur händelser bevakats, och inte heller vilka. Det jag undersöker är vilka 

ämnen som behandlas och dessa är inte tidsbundna på samma sätt som enskilda händelser är. 

2.4 Tidningsfakta 
DN ges ut sju dagar i veckan, hade 2010 en TS-upplaga på 298 200 och ägs av Bonniers. Tidning-

ens ledarsida betecknas som oberoende liberal. Enligt tidningens digitala annonstjänst når man 

som annonsör ”en vaken, välutbildad och medveten läsekrets” samt ”köpstarka läsare som gärna 
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vill läsa om Stockholms utbud av kläder, skor, möbler, datorer och dagligvaror”.10 Tidningen är 

prenumererad men går att köpa som lösnummer. Den lokala bevakningen på papper sköts av två 

anställda reportrar.11 

Metro startades 1995 av Jan Stenbeck. Tidningen blev en succé och spreds över världen. Metro 

Stockholm ges ut gratis fem dagar i veckan, hade 2010 en RS-upplaga på 289 70012 och ägs av 

MTG. Tidningen har ingen ledarsida eller politisk färg, utan i stället krönikörer med olika politis-

ka åskådningar. Enligt Metros annonsportal når annonsörer ”…unga urbana läsare i Sveriges 

största städer”.13 På redaktionen i Stockholm jobbar sex reportrar som delvis bevakar Stockholm 

när de inte skriver inrikes- eller utrikesnyheter.14 Jag drar alltså slutsatsen att 1-2 reportrar kan 

sägas jobba heltid med Stockholm, även om jag inte kan belägga detta. 

Mitti Solna är en av 31 lokaltidningar som Mitti ger ut gratis i Stockholm. Enligt tidningens 

hemsida når alla utgåvor 900 000 stockholmare vilket ingen annan tidning i regionen slår. Mitti 

ingår i Stampenkoncernen sedan 2008. Redaktionens publicistiska idé är ”… att skriva om det 

som berör och engagerar dig som läsare […] Redaktionens 70 medarbetare hårdbevakar därför de 

nyheter som är viktigast för dig. Här hittar du senaste nytt om olyckor, brott, trafik, bostad, sjuk-

vård och allt annat som sker där du bor.”15 Tidningen saknar ledarsida. Mitti Solna ges ut en gång i 

veckan i 38 000 exemplar.16 Eftersom redaktionen har 70 medarbetare, vilka tillsammans ger ut 31 

editioner, drar jag slutsatsen (vilket också Nygren gör i sin studie) att det i snitt jobbar en reporter 

per tidning. Redaktionen består dessutom inte enbart av reportrar, utan även av redigerare.  

Stockholm City ägs av Bonniers och ges ut två gånger i veckan i 188 500 exemplar.17 Tidning-

en profilerar sig som ”stockholmarnas tidning med fokus på stadens nyheter och nöjen”. Informa-

tionen till annonsörerna om den typiska läsaren säger att den bland annat är ”urban, engagerad och 

älskar Stockholm”, ”Aktiv och köpstark”, ”Trendkänslig och early adaptor – först att prova på nya 

saker” och intresserar sig bland annat för resor, nöjesliv, mode, design och shopping.18 Tidningen 

                                                                 
10 DN:s digitala annonsberäknare (elektronisk källa) 
11 DN:s Stockholmsredaktion (personlig kommunikation) 12 maj 2011 
12 RS-upplaga 2010 (elektronisk källa) 
13 ”Om metro” på Metrobusiness.se (elektronisk källa) 
14 Metros Stockholmsredaktion (personlig kommunikation) 12 maj 2011 
15 Lokaltidningen Mitt I:s webbsajt (elektronisk källa) 
16 RS-distribution 2010 (elektronisk källa) 
17 RS-distribution 2010 (elektronisk källa) 
18 ”Om läsaren” på Bonnier tidskrifter (elektronisk källa) 
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ges ut gratis och saknar ledarsida. Redaktionen har avsatt 2,5 heltidstjänster för samhälls- och ny-

hetsbevakning av Stockholm.19 

Stockholms fria tidning ingår i mediekooperativet Fria tidningar. Den kommer ut en gång i 

veckan på lördagar med en upplaga på 2200 exemplar.20 Tidningen är prenumererad men går även 

att köpa som lösnummer. Den är partipolitiskt obunden och har därför ledarspalter som står fria, 

men dock till vänster. Enligt tidningens webbsajt är tidningen: ”Ett alternativ till etablerad mass-

media och har som ambition att fånga upp frågor som ofta försvinner i den traditionella nyhets-

rapporteringen.” På webbsajten meddelar de också att de varken är beroende av aktieägare (vilka 

inte finns) eller annonsörer.21 Kooperativet samägs i stället av de anställda vilka alla har lika lön 

på 20 000 kronor. På Stockholms Fria tidning jobbar två personer halvtid med lokal nyhetsbevak-

ning, vilket motsvar en heltidstjänst.22 Det hävdade annonsoberoendet kan förklaras med att tid-

ningen får cirka 2,2 miljoner kronor i presstöd, till skillnad från övriga tidningar i min analys.23 

Norra sidan ges ut gratis av Direktpress och Norra Medborgarpress i 38 58024 exemplar i för-

orterna på Järvafältet norr om Stockholm. De första utgåvorna distribuerades varannan vecka men 

ambitionen är att tidningen ska ges ut varje vecka. I första numret kan man i redaktionsrutan läsa 

att tidningen inte nöjer sig med att rapportera om brott och elände utan snarare undersöka orsaker-

na och lösningarna. Tidningen vill, med sin medborgarjournalistik, ge en röst åt Järvaborna som i 

många andra sammanhang beskrivs som offer eller som utsatta.25 Det finns en ledarsida men ingen 

politisk tillhörighet. På redaktionen jobbar tre reportrar heltid, men dessutom finns läsarskribenter 

som tillsammans utgör en tjänst.26 

I urvalet ovan ges tidningarna ut i olika frekvenser. Sannolikt hinner en reporter på Stockholms 

Fria producera mer material mellan utgivningarna på en vecka, än vad reportern på DN hinner 

göra på en dag. Jag kan alltså inte jämföra mängden av material mellan tidningarna, utan att ta 

hänsyn till utgivningsfrekvens. 

                                                                 
19 Stockholm Citys redaktion (personlig kommunikation) 12 maj 2011 
20 TS-statistik 2010 (elektronisk källa) 
21 ”Om fria tidningar” på Fria tidningens webbsajt (elektronisk källa) 
22 Fria tidningens redaktion (personlig kommunikation) 12 maj 2011 
23 statistik hämtad från presstödsnämndens webbsajt (elektronisk källa) 
24 Norra Sidan nummer 1 (12/3-11) s 1 
25 Norra Sidan nummer 1 (12/3-11) s 1 
26 Norra Sidans redaktion (personlig kommunikation)12 maj 2011 
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2.5 Begreppet mångfald 
Mångfald är ett modeord, ofta ett positivt sådant, något som är värt att sträva efter, en variation av 

olika objekt. Medieforskaren Anna Maria Jönsson förklarar ordet så här:  

Mer konkret kan denna mediemångfald enligt McQuail uppnås genom att medierna i sitt innehåll 

och sin struktur speglar omvärldens mångfald, genom att medierna ger tillträde till och utgör ett fo-

rum för olika åsiktsriktningar, samt genom att medierna erbjuder valmöjligheter och ett varierat ut-

bud.27 

 

Anna Maria Jönsson menar att det finns olika dimensioner av mediemångfald. På en hög nivå 

kan man studera de stora strukturerna, till exempel hur varierat eller koncentrerat ägandet är i na-

tionella eller globala mediesystem. Men man kan också gå ner en nivå och studera innehållet. Här 

kan man dels studera den mellanmediala mångfalden, alltså vilka kanaler som finns och hur varie-

rade de är, men dels också den inommediala mångfalden, hur det ser ut innehållsmässigt i ett me-

dium.  

Jag menar att det finns flera kanaler i Stockholm, men frågan är om de är likriktade eller inte. 

Min studie fokuserar främst på den inommediala mångfalden, jag tittar hur varierat utbudet är 

inom kanalerna. Men eftersom jag analyserar flera kanaler får jag också svar på hur varierad den 

mellanmediala mångfalden är i Stockholm. 

Man kan tala om en politisk mångfald, där begreppet avser bredden av samhällsgrupperna som 

får synas i media eller vilken bredd det finns i tidningarnas återgivning av olika samhällsfrågor. 

Det är denna mångfald jag fokuserar på. Min utgångspunkt är att ju bredare den politiska mång-

falden är, eller ju fler olika intressen som får ge sin syn på samhällsfrågor, desto mindre är risken 

för ensidig bevakning eller propaganda. 

2.6 Begreppet elit 
Eftersom denna studie väldigt ofta refererar till en samhällselit måste begreppet redas ut. Enligt 

ne.se (nationalencyklopedin) är en elit ” innehavarna av de högsta positionerna i samhället, i t.ex. 

politiken, ekonomin, kulturen eller idrotten.”28 

”De högsta positionerna i samhället” tolkar jag som de positioner varifrån makt riktas utåt. En 

samhällselit är alltså i mina ögon en grupp människor som har makt över andra. Dessa är besluts-

                                                                 
27 Jönsson 2004 s 33 
28 Nationalencyklopedin på nätet, sökord: elit 
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fattare, exempelvis politiker, chefer, vd, ordförande. Men de är också tjänstemän som jobbar inom 

offentlig förvaltning eftersom förvaltningen utför politikernas beslut, även om den anställda i sig 

till vardags inte betraktar sig som en del i en samhälleelit. I min analys tittar jag på i vilken egen-

skap aktörerna får uttala sig.  

En samhällselit är helt enkelt människor som har makt och inflytande i samhället, antingen den 

är politisk, ekonomisk, eller idémässig. Idémässigt syftar jag till exempel på kändisar och kultur-

personligheter, eller varför inte journalister. 

Motsatsen till en samhällselit kallar jag i min analys för en folklig sfär. Här ingår sådana som i 

medierna intervjuas som anställda eller egenföretagare, som medborgare i ett samhälle, eller re-

presentanter från medborgarnätverk. Sådana som påverkas av beslut från eliten.  

Definitionen är godtycklig, det är ju jag som uppsatsförfattare som konstruerat den. Men jag 

menar att den ligger nära verkligheten och hur andra forskare uppfattat elitbegreppet. 

2.7 Begreppet propaganda 
Begreppet propaganda är värt att definiera. Nationalencyklopedin på nätet menar att propaganda 

är ”mer eller mindre systematiskt bedriven verksamhet som syftar till att med hjälp av språk, bil-

der eller andra symboler påverka människors åsikter, värderingar eller handlingar i en bestämd 

riktning.”29  

Propaganda i medierna är alltså information som syftar till att påverka folks åsikter i en viss 

riktning. Det är svårt att säga hur den konkret ser ut. Men när det börjar synas mönster i rapporte-

ringen, att den är väl okritisk och väl onyanserad och tar ställning för ett återkommande intresse, 

då kan man prata om propaganda. 

 

 

3 En teoretisk bakgrund om demokrati och 
mediernas roll i den 

Till att börja med slår jag fast en av mina viktigaste utgångspunkter: att medierna inte speglar 

samhället. En helt perfekt spegel finns helt enkelt inte. Journalistik ska ses som en konstruktion, 

eller snarare rekonstruktion, skapad av journalister som är påverkade av en mängd olika omstän-

digheter. Medieforskaren Jesper Strömbäck menar att verkligheten, enligt all tidigare forskning, 
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helt enkelt inte finns i medierna, men eftersom ingen av oss kan se hela verkligheten, blir bilden 

medierna förmedlar oftast vår ”verklighet” 30 

3.1 Offentlighet 
De flesta studier av det offentliga samtalet brukar utgå ifrån Jürgen Habermas teorier om den of-

fentliga sfären. Habermas talar om den Borgerliga offentligheten som ett forum där borgarklassen 

kunde diskutera offentliga angelägenheter men också kräva makt och inflytande i samhället. Här 

hade individens status ingen betydelse, här rådde ett ifrågasättande men öppet klimat, och här 

kunde även frågor som normalt inte belystes diskuteras.31 

Habermas teorier belyser vad som är viktigt i en demokrati, i ett folkstyre: att alla ska ha möj-

lighet att påverka på lika villkor. Sådant är i varje fall idealet, och det är som ett sådant Habermas 

modell kanske också bör ses. 

När fler medborgare, inte bara politiker, får plats, när fler röster hörs, då skapas också bättre 

och mer välgrundade beslut, samtidigt som medborgaren växer av att känna en samhällelig delak-

tighet. Medieforskaren Peter Dahlgren skriver: ”One could say that a functioning public sphere is 

the fulfilment of the communicational requirements of a viable democracy.”32 Det är alltså i medi-

erna det offentliga samtalet äger rum, och om medierna mår bra, då mår också demokratin bra.  

I statens demokratiutredning från år 2000 ses ett offentligt samtal som nödvändigt. 

En välfungerande demokrati utmärks av ett effektivt och jämlikt deltagande. Med vår demokratiupp-

fattning innebär det ett samhälle med aktiva och ansvarstagande medborgare med lika möjligheter att 

påverka sin vardag såväl som samhällsutvecklingen i stort. Alla samhällsgrupper ska vara delaktiga i 

politiken. Den ska inte utformas av några få grupper, medan andra hamnar utanför.33 

 

Även demokratiutredningen pekar på mediernas betydelse, de bör verka för att samtalet ska 

fungera, genom att stärka medborgarnas inflytande och deltagande.34 

                                                                                                                                                               
29 Nationalencyklopedin på nätet, sökord: propaganda 
30 Strömbäck 2009 s 187 
31 Jönsson 2004 s 14 
32 Dahlgren 1997 s 9 
33 SOU 2000:1 s 210 (elektronisk källa) 
34 SOU 2000:1 s 77 (elektronisk källa) 
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3.2 Demokrati 
En fullt fungerande offentlig sfär bör ses som ett ideal, det inträffar nämligen sällan i verkligheten. 

För det finns problem med Habermas teori, alla kan faktiskt inte delta när politiska beslut fattas, 

det är praktiskt omöjligt.35 Men för att komma så nära som möjligt används olika modeller. 

Lars Nord och Jesper Strömbäck urskiljer tre olika demokratimodeller: den konkurrensdemo-

kratiska modellen, den deltagardemokratiska modellen och den samtalsdemokratiska modellen.36 

Även statens demokratiutredning tar upp tankarna och nedan redogör jag för de olika modellerna. 

I den konkurrensdemokratiska modellen (även kallad den elitistiska demokratiteorin) har folket 

möjlighet att styra politiken på valdagen. Folket väljer mellan de konkurrerande eliter som ska 

styra landet till nästa valdag. Eliten representerar folkets röst och för deras talan mellan valen.  

I den deltagardemokratiska modellen ska folket delta fullt ut och garanteras delaktighet i den 

gemensamma politiken. Fokus ligger alltså på processen, att medborgarna ska vara med i den di-

rekta beslutsfattningen. 

I den deliberativa demokratimodellen (eller samtalsdemokratiska modellen) är deltagandet vik-

tigt. Fokus ligger på folkets möjlighet att delta i politiska debatter. Medborgare ska kunna ha en 

väl fungerande dialog med makthavarna, och detta kräver och sker i offentliga rum. Det är denna, 

den deliberativa demokratimodellen, som statens demokratiutredning förespråkar, samtidigt som 

de vill hejda utvecklingen av den elitistiska demokratimodellen.37 

3.3 Medierna i demokratin 
Samhället är i dag nästan helt medialiserat. Enligt en undersökning från 2007 tillbringade varje 

svensk i snitt sex och en halv timme per dag framför ett medium.38 Det är alltså angeläget att stu-

dera hur väl medierna fyller sitt demokratiska uppdrag. 

Demokratimodellerna sätter fokus på relationen mellan politiker och medborgare, och detta ger 

också upphov till olika mediesystem och journalistik. Nedan redogör jag för vad medieforskarna 

Nord och Strömbäck skriver.  

Ur det konkurrensdemokratiska perspektivet är det viktigt att journalistiken granskar makten 

och återger sanningsenlig information till medborgarna så att de kan göra kloka val när valdagen 

kommer. Journalistiken bör alltså fokusera på de politiska aktörerna, vad de gör, och gjort och 

                                                                 
35 Dahlgren 1997 s  
36 Nord, Strömbäck, 2004 s 21-23 
37 SOU 2000:1 s 23, s 243 (elektronisk källa) 
38 Strömbäck 2009 s 14 
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tänker göra, för att sedan berätta detta för medborgaren så att den kan bilda sig en bra uppfattning 

av vad den ska rösta på. Den journalistiska agendan bör således sättas av makteliten.39 

I deltagardemokratin ska medierna verka för att engagera människor att som medborgare delta 

på olika sätt i det politiska beslutsfattandet. Den journalistiska dagordningen bör sättas av med-

borgarna.  

I den deliberativa demokratimodellen ska journalistiken även verka som ett forum, som en are-

na, för det offentliga samtalet, där så många som möjligt tillåts vara med på samma villkor, både 

elit och medborgare. 

Journalistiken i demokratin bygger på ideal om att den ska vara objektiv och neutral. Tankarna 

är hämtade ur den frihetliga medieideologin. Enligt Hadenius med flera utgår denna ideologi från 

att journalistiken ska stå helt skild från staten och alltså spela på marknadens villkor, och agera 

som en tredje (eller ibland fjärde) statsmakt.40  

I den frihetliga ideologin sägs journalistiken ha fyra huvuduppgifter som i princip är gemen-

samma över hela västvärlden. Medierna ska informera medborgaren om politiken, granska mak-

ten, kommentera politiken och agera som ett offentligt rum.41 I Sverige har de två sista uppgifterna 

slagits ihop till en: att agera som ett forum för debatt. 42 

Det svenska mediesystemet bygger på tankarna från den frihetliga ideologin, vår första tryck-

frihetsförordning från 1766 härstammar ur den, men i Sverige har vi också påverkats av den soci-

alt ansvarstagande ideologin.43 Anhängare menar att medierna har vissa moraliska förpliktelser 

gentemot konsumenterna, medborgarna. Medierna måste fungera för att demokratin ska fungera. 

Staten tar därför en större plats än i den frihetliga ideologin; statens inverkan ska garantera att 

medierna fungerar enligt idealen. I Sverige har vi således public service och presstöd.  

3.4 Mediekritik 
Den liberala pressmodellen har sedan Marx tid fått kritik. Till att börja med är kravet på en objek-

tiv journalistik ofta ifrågasatt. Man menar att en objektiv journalistik upprätthåller ett dödläge utan 

förändring, vilket gynnar och befäster rådande maktstrukturer. Med en partisk journalistik, som 

                                                                 
39 Nord Strömbäck 2004 s 24 
40 Hadenius, m fl, 2008 s 22 
41 McNair 2009 s 239 
42 Hadenius m fl, 2008, s 26 
43 Hadenius m. fl. 2008 s 25 
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representerar ett intresse och tar tydlig ställning för det, kan dödläget brytas och förändring ske.44 

Den amerikanske mediekritikern, lingvistprofessorn och vänsterdebattören Noam Chomskys 

tankar hjälper till att förstå resonemanget ovan. Hans teori syftar på det amerikanska mediesyste-

met och man kan alltså hävda att kritiken inte gäller Sverige. Vi har public service och presstöd 

för att garantera god journalistik, vilken den också i viss mån gör. Men jag menar att kritiken visst 

även kan gälla svenska förhållanden. SVT, UR och SR konkurrerar alla med kommersiella medi-

er, de slåss för att behålla tittare från breda samhällsgrupper, och de måste samtidigt hålla en bud-

get. I min analys finns inget public servicemedium med, även om Stockholms fria får presstöd. 

Därför menar jag att Chomskys kritik ändå är relevant för min studie.  

I boken Manufacturing Consent menar Chomsky och medförfattaren Herman att de fria medi-

erna inte skapar journalistik, utan propaganda.45 

De ritar upp en propagandamodell där makt och pengar kan sägas filtrera journalistiken så att 

en den passar makteliten.  

Det första filtret utgörs av ägaren. Ägaren är ofta rik och mäktig och alltså en del av eliten. 

Tendenserna till en ägarkoncentration, färre ägare till fler medier, gör det inte bättre. Medierna 

spelar alltså efter marknadens regler och vinstkravet har blivit det främsta. En liberal avreglerad 

marknad utesluter medier vars ägare har sämre ekonomiska resurser. Att äga ett medium är alltså 

en klassfråga. Ägarens ekonomiska position sägs påverka journalistiken. 

Det andra filtret utgörs av annonsörerna. På den fria marknaden vinner det medium som lockar 

flest annonsörer, men även det medium som lockar läsare med de största plånböckerna eftersom 

det är dessa som annonsörerna vill nå. Och för att locka annonsörer måste journalistiken alltså 

vara anpassad efter både annonsören och den rike läsaren vilket leder till att medier med en kritik 

mot det befintliga marknadssystemet tappar annonsörer och slås ut. 

Det tredje filtret utgörs av mediernas beroende av källor. Eftersom medierna inte har resurser 

att bevaka ”allt” söker sig medier till källor som har mycket att ge, alltså till politikens centrum 

där beslut fattas. Eftersom journalistiken också säger sig vara objektiv undviker den fakta som är 

svår att kontrollera och kommer från mindre kända källor. Journalistiken hamnar således i klorna 

på stora etablerade PR-maskinerier styrda av makteliten. 

Det fjärde filtret handlar om medierna svårighet att publicera sådant som kan möta motstånd, 

sådant som inte tillhör samhällets konsensus. I mediernas begränsade format är förenklingar nöd-

vändiga. Och det är lättare att förenkla redan etablerade ”sanningar” än alternativa synsätt som 

                                                                 
44 Waisbord 2009  
45 Chomsky och Herman, 1994 
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kräver långa förklaringar, och ökade resurser. Chomsky menar dessutom att makteliten medvetet 

har satt i system att motarbeta medierna när de skriver sådant som inte passar den allmänna 

åskådningen, och för att överleva och slippa energikrävande försvarsprocesser, till exempel i dom-

stol, anpassas innehållet till sådant som inte avviker från ett allmänt konsensus.  

Ett femte filter finns också, dock ur en ganska amerikansk synvinkel. Filtret handlar om anti-

kommunism som en ideologi, om den starka utfrysning av alla åsikter som kan beskyllas för att 

vara kommunistiska, även om de inte är det. Detta filter anser jag vara irrelevant för min studie. 

Filtren, menar Chomsky, fungerar i praktiken som ett och styr medieinnehållet i det närmaste 

till propaganda för den ekonomiska och politiska eliten.46  

Det gjordes en film av boken Manufacturing Consent. Där utvecklar Chomsky sitt resonemang. 

Han menar att makteliten i en demokrati har ett behov av att kontrollera folkets tankar eftersom 

det är folket som röstar, och därmed har den egentliga makten. I en diktatur behövs inte samma 

kontroll eftersom makten utgår från diktatorn. I demokratin utgörs kontrollen av propagandamo-

dellen som styr våra åsikter. Chomsky menar också att modellen gör att medierna skapar ”nöd-

vändiga illusioner”, med syftet att hålla de folkliga massorna avskärmade från vad som egentligen 

händer. Chomsky tar exemplet sport och sportrapportering som en del av den skapade illusionen. 

Sport erbjuder människor något att fokusera på, att hänge sig åt. Och så länge människan bryr sig 

om sport, och är ovetande om vad som händer i politiken, i staten, vilken alla medborgare är en 

del av, då kan också den politiska eliten göra vad den vill.47 Man kan jämföra Chomskys resone-

mang med Marx sentens ”religion är ett opium för folket”. 

Chomsky beskylls ofta för att vara konspiratorisk, men han är inte den enda med en radikal kri-

tik. I Sverige är en känd kritiker journalisten och samhällsdebattören Maria-Pia Boëthius. Hon 

menar att cheferna, både vd och redaktörer själva befinner sig i den sfär de ska granska: samhälls-

eliten och statsmakten, vilket inte går ihop. Cheferna är i dag moderna affärsmän som rör sig i 

elitistiska kretsar, med det enda målet att tjäna pengar. Hon menar att storföretagsamheten har 

tagit över samtidigt som alternativa medier stryps med annonsbojkott.48 

Men det finns också kritik av kritiken, bland annat från Jesper Strömbäck. Han väger in kritiken 

både från vänster och höger (att de flesta journalister är vänstersympatisörer och därför färgar 

journalistiken). Strömbäck menar att medierna inte är partiska, att undersökningar visat att de pro-

fessionella kraven om objektivitet fungerar. Men, menar han, det finns en strukturell partiskhet i 

                                                                 
46 Chomsky och Herman 1994 
47 Achbar och Wintonick 1992 
48 Boëthius 2000 
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det avseende att den utesluter berättelser och gestaltningar som inte passar in i mediernas format. 

Och på så sätt förstärker journalister redan befästa normer och värderingar.49 

3.5 Medborgarjournalistik 
Medborgarjournalistik, eller public journalism ses ofta som ett svar, som ett botemedel mot det 

”sjuka” mediesystem som kritikerna beskriver. Journalisten Petter Beckman är en av dem i Sveri-

ge som slagits hårdast för en journalistik mer anpassad efter medborgarnas villkor, just för att de 

ofta inte syns i mainstreammedierna. Medborgarjournalistiken betraktar sina läsare som aktörer i 

och inte som konsumenter av journalistiken.50  

Hela syftet är att få läsarna, medborgarna, engagerade. Som medborgare är man mer än en kund 

i ett samhälle, man är deltagare i en demokrati. Medborgarjournalistiken hämtar sin teori ur den 

deliberativa demokratimodellen, att alla, oavsett samhällsstatus, ska få plats i den offentliga sfä-

ren. Genom flera gruppers deltagande skapas förståelse för varandra. När medborgaren deltar i 

samtalet skapas en känsla av delaktighet, ett sätt att bryta marginalisering.  

Journalistens roll i sammanhanget är att mobilisera ett medborgerligt samtal, och alltså inte att 

agera som en ”watchdog” som granskar makthavarna. 

Petter Beckman införde sin medborgarjournalistik på DN där han jobbade runt millennieskiftet. 

Han startade upp mobila redaktioner som tillfälligt tog plats i förorter runt Stockholm för att 

komma nära medborgarna. Satsningen lades dock ner, och Beckman slutade på DN. Efter några 

år, 2006, startade han upp tidningen Södra Sidan i Skärholmen med omnejd, och det är ur denna 

som avknoppningen Norra Sidan, aktuell i min studie, kommer ifrån.  

4 Tidigare forskning 
Jag nämnde redan i inledningen Gunnar Nygrens avhandling Skilda medievärldar – Lokal offent-

lighet och lokala medier i Stockholm från 2005. Nygren gör en innehållsanalys både av pappers- 

och etermedier. Han undersöker även publiken, läsarna, vilka medier de konsumerar och hur de 

ser på sin lokala identitet och relation till stockholmsmedierna. 

Nygren visar att det största ämnesområdet är brott och olyckor (Tabell 4.1). Den politiska be-

vakningen är sparsam, och minst i de medier med störst kommersiella drivkrafter.51 

                                                                 
49 Strömbäck 2009 s 187-193 
50 Beckman 2003 s 13 
51 Nygren 2005 s 139-143 
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Tabell 4.1. Dagstidningarnas ämnesbevakning av Storstockholm 1-21 nov 2001 
DN, Svd, AB, Exp, Metro. Total andel i procent (avrundade procentsatser). 
Brott/olyckor 21 
Kommun och lokalpolitik 6 
bygg och boende 14 
Trafikfrågor 8 
Skola, högskola 16 
Ekonomi och arbetsmarknad 7 
Sjukvård  3 
Kultur o fritid 10 
sociala frågor 6 
kuriosa, vardag 6 
Övrigt  4 
Tot  101 

 

Nygren visar också att medierna till största delen skriver om samma saker: ”…medieinnehållet 

visar att trots uppdelningen av publiken på många olika medier, så är ändå en betydande del av 

innehållet i medierna gemensamt för fler olika medier.”52 Den mellanmediala mångfalden är alltså 

liten. Nygren menar som en slutsats att Stockholm, trots att publiken är uppdelad på flera olika 

medier, kan sägas ha en gemensam offentlig sfär som de flesta människor tar del av. 

Nygren fortsätter i sin analys och undersöker vilka aktörer som får komma till tals i materialet. 

Politik och byråkratisfären var inte oväntat, eftersom alla tidigare undersökningar visat samma 

sak, den vanligast förekommande (tabell 4.2). 53 Procentsatserna i tabellen visar i hur stor andel av 

alla artiklar/inslag som en viss typ av källa förekom. 

Tabell 4.2 Förekomst av synliga källor i eter- och pappersmediernas bevakning av Storstockholm 
Sammanlagd procentandel av alla artiklar/inslag där typen av källa förekommer. 
DN, SvD, AB, Exp, ABC, TV4 Stockholm, Radio Stockholm, Stockholm City 
   Procentandel 
Politiska sfären   18 
Byråkratiska sfären   18 
tjänstemän, experter    
Medborgarsfären   17 
berörda, medborgare, påtryckargrupper  
Ekonomisfären   15 
företagare, anställda    
Rättssfären   9 
polis, åklagare, brottsoffer  Antal artiklar/inslag: 1311

 

Medborgarna förekommer oftast som berörda eller som drabbade av något. Intressant är att an-

delen medborgare som syns faktiskt är större i Nygrens undersökning än i liknande som gjordes 

                                                                 
52 Nygren 2005 s 145 
53 Nygren 2005 s 148 



 20

20–30 år tidigare. En förklaring Nygren tar upp är att journalistiken personifieras, att människor 

vill läsa om människor.  

Nygren undersöker också var geografiskt journalistiken beskriver Stockholm. Ett tema som går 

genom alla medier är att innerstaden är den del som uppmärksammas mest, med 31 % av det tota-

la medieutrymmet. Ytterstaden får en tredjedel så mycket utrymme, 11 %, trots att det bor dubbelt 

så många människor där. Innerstaden beskrivs dessutom oftare i positiva nyheter, medan yttersta-

den, ju längre ut i förorterna man kommer, beskrivs negativt. I innerstaden är beskrivningar om 

”det goda samhället” vanligast medan ytterstaden och kranskommunerna beskrivs som ”farlig”.54  

Det råder alltså en medieskugga över ytterstaden. En orsak är att de ledande tidningarna i 

Stockholm också är ledande i Sverige, varför de fokuserar på riksnyheter. En andra orsak är att 

tidningarna vill skriva om sådant som angår alla läsare. Och till innerstaden har de flesta en rela-

tion, den kan sägas vara minsta gemensamma nämnare. 

Nygrens undersökning är cirka tio år gammal, men jag menar att det fortfarande finns en rele-

vans i studien. 

Anna Maria Jönsson har i sin doktorsavhandling undersökt mångfalden i Aktuellt, Rapport och 

TV4-Nyheterna 1980-2000. Hon kommer fram till att politik, ekonomi, brott och olyckor är de 

vanligaste ämnena. En annan slutsats hon drar är att ämnesbredden är bredare i Stockholmsnyhe-

terna än i riksnyheterna. Analysen av aktörsmångfalden visar att det främst är elitkällor som får 

synas. Men vanliga människor syns också, då oftast som ”drabbade” eller utsatta för något.55 

Ingela Wadbring har undersökt fenomenet gratistidningarna. I studien Gratis skräp eller demo-

kratiskt tillskott? Dagliga gratistidningar i Sverige, finansierad av Sim(o) undersöker hon vad 

som står i och vilka som läser gratistidningarna i storstäderna. Hon kommer fram till att tidningar 

som Metro och Stockholm City har vidgat läsemarkanden, särskilt bland människor som normalt 

inte läser dagstidningar.56 Hon menar också att gratistidningarna bidrar till en mångfald både 

strukturellt och innehållsmässigt. Gratistidningarna ökar dessutom läsningen, den tar inte läsare 

från de redan prenumererade tidningarna. Innehållets kvalitet är mer svårbedömd menar hon, det 

är brett, kort, sakligt – men utan djup. Hon sammanfattar det som att man kalla gratistidningarna 

som en McPaper: ”Precis som snabbmatsförpackningar i allmänhet skräpar här och var, gör 

McPaper det. Men det beror ju faktiskt snarast på konsumenten, inte producenten.”57 

                                                                 
54 Nygren 2005 s 161-165 
55 Jönsson 2004 
56 Wadbring 2009 
57 Wadbring 2009 s 128 
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5 Material och metod 

5.1 Material 
DN, Metro Stockholm, Norra Sidan, Mitti Solna, Stockholms fria tidning och Stockholm City är 

de tidningar som undersöks. Dessa är typiska fall i ett strategiskt urval. Författarna till Metodprak-

tikan menar att det endast är genom ett heltäckande urval, som jag kan generalisera mina resultat 

på hela Stockholms medieflora.58 Hur jag har gjort mitt urval framgår tidigare i uppsatsen, i inled-

ningskapitlet.  

Av varje tidning analyserar jag fyra nummer vilka alla kommit ut i mars/april 2011. Exakta da-

tum har jag angivit tidigare i uppsatsen. Detta urval är även det strategiskt eftersom jag valt num-

mer med en hög aktualitet, jag vill undersöka hur det ser ut just i dag och inte tidigare i år. 

Jag tittar bara på lokalt stockholmsmaterial. Jag analyserar alla texter på nyhetsplats, och även 

notiser. Jag tittar däremot inte på tidlöst material, feature, opinion och personporträtt. 

Nyhetstexter hittas ofta under vinjetten kultur, särkilt i DN. Nyhetstexter om kultur analyseras 

därför också. Men där tittar jag inte på recensioner, intervjuer med kändisar, tips om aktiviteter 

etcetera. Jag väljer också bort sport helt och hållet, eftersom sport snarare är underhållning än 

samhällsjournalistik. Kvar finns den klassiska lokaljournalistiken. 

Artiklarna är mina analysenheter. Men i vissa fall behandlas en fråga med flera små korta artik-

lar med en gemensam överrubrik. I sådana fall utgör alla artiklar under huvudrubriken tillsam-

mans en analysenhet. 

5.2 Metod 
Min studie bygger på tidigare forskning och är alltså kumulativ. 

För att studera Stockholm måste jag ha en metod som mäter så bra att jag kan säga att den speg-

lar verkligheten. Min operationalisering måste alltså ha en hög validitet, men också en hög reliabi-

litet, alltså att jag mäter noga. Tillsammans skapar dessa en hög resultatvaliditet. I Metodpraktikan 

menar författarna att forskaren mäter det den påstår först när både systematiska och osystematiska 

fel är frånvarande. Då kan också resultatet användas för att generalisera.59 

Jag undersöker inte om medierna är partiska åt vänster eller höger på något sätt. Jag undersöker 

inte heller exakt vad som står och hur mycket det avviker från en samhällsnorm eller diskurs. Det 

jag gör är att titta på mångfalden i medierna. Min utgångspunkt är att en stor mångfald gör inne-

                                                                 
58 Esaiasson m fl 2010 
59 Esaiasson m fl 2010 
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hållet bredare och ger en bättre spegelbild av verkligheten, där fler än bara samhällselitens intres-

sen återspeglas. Och därmed minskar risken för propaganda. Det jag försöker mäta är alltså hur 

stor den politiska mångfalden är, hur tillåtande och på vems villkor samtalet förs. Tankarna byg-

ger på teorierna kring offentligheten och samtalsdemokratin. Man kan säga att jag undersöker för-

utsättningarna för ett brett och mångfacetterat samtal, inte om det faktiskt är det och inte om det 

faktiskt förekommer propaganda. Min metod ska ses som ett försök att besvara den större fråge-

ställningen om det faktiskt förekommer propaganda. Nedan presenterar jag mina mätverktyg. 

5.3 Kvantitativ metod 
Med kvantitativ metod räknar och kategoriserar jag olika förutbestämda variabler. (Fullständigt 

kodschema finns i appendixet.) Till att börja med ämnesindelar jag alla artiklar i mitt urval. Äm-

nesindelningen är konstruerad av mig men med inspiration hämtad ur Gunnar Nygrens kategorise-

ring i Skilda medievärldar. 

Jag kategoriserar även aktörerna, de synliga intervjupersonerna, efter vilket yrke eller vilken 

position i samhället de har. Jag delar här upp de olika positionerna i två sfärer, en elitsfär och en 

folklig sfär. Sfärerna bygger på min egen definition av elitbegreppet. Eliten består bland annat av 

politiker, chefer, vd och förvaltningstjänstemän. Den folkliga sfären består av enskilda individer, 

representanter för påtryckargrupper (som hyresgästföreningen eller lokala medborgarnätverk, bru-

karföreningar) och anställda. Gruppen enskilda individer delar jag upp i ”vittnen” och ”medborga-

re”. Ett vittne är någon som sett eller utsatts för något, till exempel någon som återberättar ett 

brottsförlopp, eller någon som sett ett tidigt vårtecken. Vittnet är inte utbytbart mot något annat 

och representerar alltså bara sig själv, bara sin egen upplevelse. 

Medborgaren däremot är utbytbar mot någon annan eftersom denna representerar en större 

grupp. Ett exempel är enkäter på stan där några namngivna och bildsatta personer får svara på 

samma fråga.  

Medborgarkategorin, till skillnad från vittneskategorin, menar jag tillför det allmänna samtalet 

något, bidrar med en ny röst i diskussionen, vilket alltså inte vittnet gör på samma sätt. 

Kvantitativ analys handlar alltså om att räkna. Men jag kan inte räkna utan att först tolka vilket 

Metodpraktikan belyser.60 Detta gör att gränserna mellan kategorierna blir godtyckliga. Jag har 

därför försökt definiera varje kategori så tydligt som möjligt (se bifogat kodschema). 

                                                                 
60 Esaiasson m fl 2010 
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5.4 Kvalitativ metod 
Med den kvalitativa metoden vill jag gå bakom siffrorna och placera in dem i sina sammanhang. 

Jag analyserar dock inte alla artiklar eftersom det kvalitativa arbetssättet tar tid. Urvalet sker i två 

steg. Ur ämnesindelningen i den kvantitativa analysen plockar jag endast artiklar ur kategorierna 

”lokalpolitik”, ”bygg- och trafikplanering”, ”näringsliv”, ”sociala frågor” och ”övriga frågor”. 

Dessa kategorier, menar jag, är de som mest präglas av seriös samhällsjournalistik. Nästa steg är 

att jag väljer bort artiklar som saknar ingress. På det sättet faller notiser och korta ”Hallå där” bort. 

Nu har jag ett antal artiklar kvar som jag analyserar kvalitativt. Det första jag tittar på i alla tex-

ter i det senare urvalet är varifrån journalisten hittat sin nyhet, vad nyheten bygger på. Jag vill ta 

reda på vem som styr och sätter dagordningen för det offentliga samtalet. Den fråga jag ställer till 

texterna är: Varifrån kommer initiativet till just denna text?  

Som sista analyssteg väljer jag ur det senare urvalet ut en artikel från varje tidning som jag 

tycker representerar tidningen i stort, och analyserar djupare, med min övergripande frågeställning 

i bakhuvudet. 

Min kvalitativa metod bygger på tipsen i metodboken Nyheter – att läsa tidningstext. Där ges 

råden att titta på hela sidan med bilder och redigering. Författarna menar att förståelsen för texten 

skiftar över tid, därför ska man efter första genomläsningen skriva ner sina spontana reaktioner 

och jämföra med en senare läsning.61  

Metoden bygger på att jag ställer frågor till texten. Hur man sen tolkar svaren finns det olika 

perspektiv för, vilka Metodpraktikan beskriver. Jag väljer att inte enbart titta på det manifesta in-

nehållet, eftersom jag till stor del gör det med den kvantitativa analysen. Jag analyserar alltså det 

som kan tänkas stå mellan raderna. Jag analyserar utifrån ett forskarperspektiv eftersom jag 

anknyter resultat till teori. Jag analyserar inte hur avsändaren tänkt när han skrivit texten eller hur 

läsarna kan tänkas tolka texten. Jag försöker också vara noga med att tolka generöst, och utan att 

mina egna värderingar spelar in för mycket. 

”… frågornas primat kan inte nog betonas”62 menar Metodpraktikan. Och de frågor jag ställer 

till texterna är: 

Var kommer nyheten ifrån, vilken är huvudkällan/grunden för att journalisten valt att uppmärk-

samma händelsen? 

Vilken är den journalistiska vinkeln? 

                                                                 
61 Lundgren m fl 1999 
62 Esaisson m fl 2010 s 243 
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Finns det en konflikt mellan aktörer, eller problematik i texten, en ”för och emot”-diskussion? 

Vilka källor finns med, och på vems villkor får de komma till tals? 

Vilket perspektiv tar journalisten med sin text, huvudkällans eller någon annan berörds per-

spektiv? 

Med dessa frågor vill jag alltså kunna svara på min frågeställning för hela den här uppsatsen: 

Finns det tendenser till att papperstidningarna i Stockholm styrs av och förmedlar en samhällselits 

perspektiv på samhället, och i så fall hur? 

Det är alltså en mängd små analyser jag gör, och eftersom varje analys till stor del bygger på 

min egen tolkning, även den kvantitativa, kan validiteten diskuteras. Jag menar dock, precis som 

Gunnar Nygren gör i sin avhandling Skilda medievärldar, att validiteten finns i den samlade bil-

den av alla mina undersökningar. 

5.5 Metodkritik 
Till att börja med måste jag fråga mig själv om jag mäter det jag verkligen vill. Jag har redan dis-

kuterat att jag inte mäter förekomsten av propaganda i medierna, utan snarare förutsättningarna för 

den och förutsättningarna för ett brett offentligt samtal. Inte om det egentligen är det.  

Att klassificera och kvantifiera kan vara lätt om man till exempel räknar antalet bildsatta artik-

lar. I mitt fall är det svårare, jag tittar jag på ämnen och aktörer. Mycket bygger på min egen tolk-

ning och förförståelse och antagligen blir resultatet inte exakt samma om någon annan utför min 

undersökning. Jag mäter alltså ingen absolut verklighet, jag kan egentligen inte svara ja eller nej 

med säkerhet i min studie. För att ändå öka validiteten gör jag många små analyser som jag kom-

binerar och sätter ihop till en sammansatt bild.  

Ett exempel på hur svårt det kan vara är en artikel i Mitti Solna som tar upp svårigheterna för 

politikerna att bestämma sig för vilken leverantör som ska stå för lånecyklar i kommunen. Är detta 

en trafikfråga eller en politisk fråga, frågade jag mig. Artikeln landade i kategorin politik eftersom 

diskussionen förs mellan politiker i kommunalhuset. Jag är alltså hela tiden tvingad att göra av-

vägningar, även när det gäller aktörsklassificeringen. Medborgare till exempel, är ett väldigt brett 

begrepp. En medborgare kan stå för en mängd olika intressen, men i den här studien klumpar jag 

ihop alla till ”medborgare”. 

Jag bör också fråga mig om fyra nummer av varje tidning verkligen säger något om helheten. 

Att generalisera mitt resultat bör jag vara försiktig med.  

De olika tidningarna produceras under olika förutsättningar. Av DN och Metro analyserar jag 

fyra nummer som kommer ut tätt inpå varandra. Det är alltså material producerat under fyra dagar 
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som analyseras. De andra tidningarna har lägre utgivningsfrekvens, och redaktionen har haft mer 

tid på sig att framställa materialet. 

6 Resultat och analys 
Här presenterar jag de viktigaste resultaten för min analys. Det fullständiga resultatet finns bifogat 

i appendixet. Resultaten tolkar och analyserar jag. Jag försöker med bakgrund av teorikapitlet 

även att svara på varför resultaten visar vad de gör. Jag börjar med den kvantitativa undersökning-

en och slutar med den kvalitativa. I anslutning till den kvalitativa artikelanalysen försöker jag 

sammanfatta resultatanalysen. 

6.1 Ämnesmångfald 
Totalt i hela min analys av fyra nummer av varje tidning analyserades 214 artiklar och notiser. 

Flest analysenheter fanns i Mitti Solna (71) och minst i Stockholms fria tidning (20). Båda tid-

ningarna har samma utgivningsfrekvens, och ungefär lika stor redaktion. Skillnaderna kan förkla-

ras av att Mitti Solna är en renodlad lokal tidning, med en mängd små notiser, medan Stockholms 

fria tidning även behandlar riks- och utrikesnyheter vilka konkurrerar om utrymmet. Ämnesvis var 

fördelning av artiklarna enligt tabell 6.1. 

 

Tabell 6.1. Ämnesfördelning procentvis, totalt antal analysenheter: n=214  
% Mitti Fria DN Metro City Norra Totalt 

1 Brott/olyckor 35 5 19 42 20 0 22 
2 politik 4 10 3 0 4 5 4 
3 bygg/trafik 14 15 19 8 4 15 13 
4 Skola/utbildning 1 0 6 0 0 3 2 
5 näringsliv/arbete 4 5 3 12 4 10 6 
6 sjukvård 1 0 3 4 0 3 2 
7 kultur/fritid 3 10 25 8 28 10 12 
8 sociala frågor 10 25 6 12 8 40 16 
9 kuriosa/vardag 21 10 6 12 12 5 13 
10 övrigt 6 20 9 4 20 10 10 

Antal analysenheter n = 71 20 32 26 25 40 214 
 

Brott och olyckor är mest förekommande, och sjukvårdsfrågor minst, precis som också Nygren 

visar i sin undersökning. Mitti och Metro är tidningarna med störst dominans av brott. Dessa tid-

ningar har även gemensamt att vardagsfrågor tar stor plats. Gunnar Nygren menar att brott och 

olyckor fyller de medier som har minst redaktionella resurser eftersom dessa nyheter är lättprodu-
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cerade.63 De har alltså ett högre kommersiellt värde, eftersom de också anses locka till läsning. 

Samma sak menar jag gäller vardagsfrågor (årets första vårtecken etc). Tidningen Norra Sidan 

hade ingen brottsnyhet alls, och i Stockholms fria fanns bara en, där ett nätverk för kvinnliga rät-

tigheter hade hindrats att hålla en manifestation.  

DN och City hade flest artiklar i kategorin ”kultur/fritid”. Detta är ingen överraskning eftersom 

DN har mycket kulturjournalistik och City själva profilerar sig som en nöjesguide. 

Sociala frågor är den näst största kategorin, och flest artiklar i denna har Norra sidan och 

Stockholms fria. Dessa frågor handlar om sociala missförhållanden, till exempel att en förskola 

tvingas stänga. Att Norra Sidan och Stockholms Fria har flest sociala frågor är inte heller oväntat 

eftersom de profilerar sig som alternativa medier som vill visa upp en annan bild av samhället. 

Den politiska bevakningen var i mina ögon oväntat låg. Endast fyra procent av allt material ut-

gjordes av artiklar som bevakade den kommunalpolitiska verkligheten. Stockholms fria hade flest 

artiklar som bevakar lokalpolitiken. Detta visar att det tydligen inte är intressant att bevaka de 

politiska besluten, eller att de lokala politikerna kanske har svårt att ta sig in i den lokala pressen. 

Dock förekommer politiker i andra sammanhang och i andra ämneskategorier, till exempel när det 

gäller stadsplanering eller sociala frågor. 

Ska jag göra någon slags ämnesvärdering knuten till min frågeställning kan jag använda Chom-

skys teorier om ”necessary illusions”. Brott och olyckor kan ses som underhållning, något som tar 

plats från ämnen som verkligen angår medborgarna, från ämnen som faktiskt är relevanta i det 

offentliga samtalet, för beslutsfattningen. Enligt detta resonemang är alltså Metro, och Mitti, till 

en viss del även DN, bra på att rapportera om sådant som kanske fängslar läsarna, men som un-

danhåller dem från vad politikerna egentligen gör. 

Det är svårt att dra slutsatser av statistiken. Ämnesbredden är stor, men domineras av brott, vil-

ket är tydligt i många av tidningarna. Gemensamt för många är också att skola och sjukvård får 

liten plats. Men sammantaget täcks de flesta ämnen. Tidningarna är starka på olika ämnen. 

6.2 Aktörsmångfalden 
För att se vilka som faktiskt får komma till tals i medierna analyserar jag aktörsmångfalden. Av 

samtliga 214 analyserade artiklar innehåller 126 intervjupersoner som presenteras med talminus. 

Störst andel artiklar med intervjupersoner hade Norra Sidan (34 av 40) följd av Stockholms fria 

(16/20). Minst andel hade Mitti Solna (30/71), och näst minst DN (16/32) följt av Metro (14/26). 

                                                                 
63 Nygren 2005 
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Den lilla andelen i de tre senare förklaras av de många notiserna, vilket kanske är ett resultat av 

små redaktionella resurser. Kanske kan detta bero på att dessa tidningar också är störst på brott 

vilket ofta presenteras i notisform, tydligt i Mitti.  

Den totala aktörsmångfalden för alla tidningar gemensamt ser ut enligt tabell 6.2: 

Tabell 6.2. Procentuell aktörsmångfald, totalt antal analysenheter: 339    
 % Mitti Fria DN Metro City Norra Tot
"Elitsfär":         
Politiker  10 31 19 6 10 7 12
Tjänstemän offentlig förvaltning 18 13 11 9 8 5 10
expert/forskare  1 2 7 6 6 1 3
chef/ordförande för företag 24 6 22 19 2 14 14
Polis/rättsväsende  9 0 4 6 6 0 4
Kulturpersonlighet  1 2 7 0 4 1 2
 Tot 63 54 70 47 38 28 45
"Folklig sfär":         
Vittne  21 2 15 19 4 4 9
Medborgare  6 13 0 28 44 49 29
Påtryckargrupper  4 19 0 3 2 9 7
Anställd/egenföretagare 4 10 0 0 4 6 5
Brottsoffer  1 0 0 0 0 0 0
 Tot 37 44 15 50 54 69 51
         
Övriga  0 2 15 3 8 3 4
         
tot n=  68 48 27 32 48 116 339

 

Det jag kallar ”elitsfär” enligt min definition får totalt alltså mindre utrymme än den ”folkliga 

sfären” vilket är glädjande utifrån min frågeställning. Den totala aktörsmångfalden är alltså gene-

rellt sett bred. Dock är DN och Mitti undantag från detta. Räknar man bort ”vittnena” ur folksfä-

ren, vilka bara berättar om något brott eller liknande de utsatts för, blir dock elitsfären större (på-

tagligt i Mitti och DN).  

Även här förklaras aktörsmångfalden av redaktionella resurser. Att hålla sig till elitkällor är ofta 

lättare, eftersom dessa enligt Chomskys teori om källberoende, har mycket ”lättförpackat” ny-

hetsmaterial att dela med sig av.  

Tabell 6.2 visar att medborgarkategorin är den största med 29 % av alla aktörer. Att den blev så 

stor förklaras delvis av att många aktörer förekom i enkäter som representanter för folkets röst 

från gatan. Norra Sidan, Metro och City är de tidningar som använder enkäter och det medborgar-

na får svara på är allt från vardagliga frågor om vädret till politiska frågor om vad de tycker om att 

den lokala vårdcentralen försvinner. 

Medborgarnas inverkan i det offentliga samtalet visas i tabell 6.3: 
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Tabell 6.3. Den enskilda individens medverkan i det offentliga samtalet, antal individer 
 Mitti Fria DN Metro City Norra Totalt 

Vittne 14 1 4 6 2 5 32 
Medborgare 4 6 0 9 21 57 97 
       -Varav enkätsvar   7 16 24 47 

 

Norra Sidan står ut och har flest medborgare som aktörer, medan DN inte har någon. Intressant 

är också Mitti Solnas siffror där enskilda medborgare sällan ges chansen att få tycka till om något. 

Politikerna som intervjupersoner är också intressant att titta på (tabell 6.4):  

Tabell 6.4. Fördelning av antal politiker, enskilda individer   
  Mitti Fria DN Metro City Norra Tot alla

Politiker 1 totalt 7 15 5 2 5 8 42
 1.1 M 2 2 2 1 1 3 11
 1.2 FP 3 3 3 0 0 0 9
 1.3 KD 0 1 0 0 0 0 1
 1.4 C 0 1 0 0 1 0 2
 1.5 S 2 1 0 1 1 0 5
 1.6 Mp 0 3 0 0 1 1 5
 1.7 V 0 4 0 0 1 3 8
 1.8 Sd 0 0 0 0 0 0 0
 1.9 Fi 0 0 0 0 0 1 1

 

I den totala bilden syns de borgerliga politikerna mest. Detta är naturligt eftersom det är dessa 

som sitter med makten i sin hand och därför uppmärksammas mest. De borgerliga partierna styr i 

en majoritet av länets kommuner. DN, Mitti Solna och Metro följer det mönstret. I de andra tid-

ningarna är de rödgröna partierna överrepresenterade i förhållande till valresultat och maktfördel-

ning. 

Stockholms Fria tidning låter flest politiker få synas. Tidningen är ett uttalat politiskt alternativ 

till den borgerliga pressen och tydligt är att blocket S, Mp, och V tillsammans är överrepresente-

rade i förhållande till valresultat.  

Att City i min undersökning visar fler politiker från oppositionen kan vara en tillfällighet, det 

skiljer bara en. Norra Sidans lilla övervikt av rödgröna partier kan förklaras med att vänsterpartis-

ten Ann-Margarethe Lihv bor i bevakningsområdet och är mycket aktiv i debatten.  

Sammanfattat kan man säga att mångfalden när det gäller synliga politiker är god, det är bara 

DN som inte har någon representant från de rödgröna partierna. 

6.3 Varifrån kommer nyheterna? 
Hittills har jag tittat på aktörerna i det offentliga samtalet. Min analys säger dock ingenting om 

vem som styr det offentliga samtalet, eller hur aktörerna får komma till tals. Med kvalitativ metod 
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undersöker jag var nyheterna kommer ifrån. För att göra detta gör jag ett urval vilket jag redogjort 

för i metodkapitlet. Kvar efter urvalet blev 56 artiklar att analysera. 

Jag vill ta reda på varifrån artikelinitiativet kommer. I de mest solklara fallen är det en rapport, 

ett politiskt beslut, en protestaktion, eller en annan tydlig händelse som återges i artikeln. När det 

blir svårare att bedöma frågar jag mig: Vilken aktör i artikeln har intresse av att händel-

sen/samhällsfrågan uppmärksammas? I bästa fall kan detta hjälpa till att hitta rätt aktör bakom 

artikeln. Givetvis kan också reportern själv vara initiativtagare, exempelvis till en granskning eller 

kartläggning. För att verkligen ta reda på varifrån nyheterna kommer skulle jag behöva göra en 

redaktionsstudie, alternativt ringa reportrarna. Detta gör inte jag av tidsskäl, och det kan alltså 

finnas felaktigheter i min analys. Där jag inte tydligt kan avgöra varifrån nyheten kommer sorterar 

jag in den i kategorin övrigt/svårbedömt. 

Tabell 6.5 Antal artiklar som härstammar ur olika typer av källor, n=56   
  Mitti Fria DN Metro City Norra Tot

"Elitkällor" 10 5 3 2 4 4 28
"Medborgarkällor" 2 3 1 1 1 10 18
Övrigt/svårbedömt 1 0 0 1 1 7 10
artiklar totalt 13 8 4 4 6 21 56

 

Resultatet (tabell 6.5) visar att de flesta artiklar härstammar ur ”elitkällor” (politiska beslut, 

myndighetsrapporter, polis, men även ur redaktionen själv eftersom journalister i sitt yrke har 

makt). Undantaget är Norra Sidan där nyheterna oftast kommer från ”medborgarkällor”, alltså 

enskilda individer som kämpar för något, från medborgarnätverk eller från offentliga möten som 

refereras. Att Norra Sidan sticker ut är inte oväntat eftersom den bedriver medborgarjournalistik. 

Många artiklar föll bort efter de två urvalsstegen. I fallet DN, Metro, City och Mitti förklaras 

det av att de var stora i de ämneskategorier som föll bort (ex brott, kultur, kuriosa). Men det för-

klaras också av resurser och tid: hur mycket arbete som läggs på att göra mer än notiser.  

En av anledningarna till att elitsfären dominerar är att det är lättare att ”hämta” nyheter därifrån. 

Det krävs mer arbete att hitta nyheter ur en folksfär ute i samhället. Norra Sidan, som hade flest 

medborgarkällor, har också störst redaktion för lokalbevakning i min studie.  

 

6.4 Artikelanalys 
För att komma under ytan på alla siffror och för att se vad som verkligen står i texterna gör jag en 

kvalitativ textanalys.  

De frågor jag ställer till texterna återfinns i metodkapitlet och urvalet av artiklar är samma som 
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i föregående analys. Jag läser alla artiklar och plockar ut de sex som bäst kan representera respek-

tive tidning. Eftersom läsaren inte har hela bilden, vilket jag har, försöker jag tydligt motivera 

varför jag valt ut de mest lämpade artiklarna (vilka bifogas i appendix). Jag försöker också välja ut 

artiklar som på bästa sätt speglar resultatet av den kvantitativa analysen för varje tidning.  

6.4.1 Dagens Nyheter 
DN har efter urvalet fyra artiklar kvar. De handlar om ett alternativt förslag till ombyggnaden av 

Slussen, om en förskola som på grund av misskötsel stängts ner, en ny metod för att minska buller 

från motorvägar och en nyhet om att Stockholms ekonomi går bra. Typiskt för dessa fyra artiklar 

är att huvudkällan, den aktör nyheten bygger på, också får sitt perspektiv återberättat. Till exempel 

i artikeln Stockholm ger staten kassaklirr. (18/4-2011) 

Redan i ingressen får jag reda på varifrån artikeln kommer:  

Stockholmarna står för hälften av alla direkta skatter till staten. Det visar nya siffror som Stockholms 

handelskammare presenterar idag. Till de stora vinnarna i skatteutjämningsspelet hör två andra le-

dande tillväxtregioner i landet – Göteborg och Malmö. 

 

Artikeln härstammar ur en rapport från Stockholms handelskammare och dess vd Maria Rank-

ka, får förklara varför rapporten är viktig. Hon menar att det går bra för Stockholm, men att staden 

behandlas orättvist. Mer pengar behöver stanna i Stockholm säger hon, eftersom: 

– Det behövs ett antal satsningar i vår region som kräver kraftiga investeringar […] Stockholm är 

viktigt för Sverige. Tillväxten här får ringar på vattnet i andra delar av landet. Därför skulle vi behö-

va komma till rätta med tillväxtskadliga skatter. 

 

Maria Rankkas tankar blir också den journalistiska vinkeln. I texten får ingen annan aktör sy-

nas, och Maria Rankka får i flera citat förklara varför Stockholm behöver behålla mer av stadens 

egna pengar. Hon menar att regeringen bör se över det orättvisa skattesystemet: 

– Värnskatten slår hårt mot regionen. Man bör även se över det kommunala omfördelningssystem vi 

har i dag som straffskattar Stockholm… 

 

Maria Rankka har jag kategoriserat som en representant för företag eller organisation. Hon re-

presenterar därmed en elit. Artikeln bygger alltså på en elitkälla som ensam får synas, utan att 

någon annan intervjuperson får säga emot. Stockholms handelskammare får alltså på ett effektivt 

sätt sin syn på tillväxt och skattesystem reproducerad av DN.  
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Liknande struktur finns i de övriga artiklar i DN jag tittar på. I tre artiklar av fyra får elitkällor 

sin bild av verkligheten reproducerad. 

Den kvantitativa analysen visar att aktörerna i DN uteslutande hämtas ur elitsfären, och de poli-

tiker som får synas hämtas ur de makthavande (borgerliga) partierna. 

DN kan enligt ovanstående resonemang sägas reproducera en samhällselits syn på staden. 

Chomskys filter kan förklara varför: DN ägs av elitmedieföretaget Bonniers (filter 1), har relativt 

små resurser för stockholmsbevakning (två reportrar) vilket leder till källberoende (filter 3). 

Och tidningen är trots att den är prenumererad väldigt annonsörsberoende samtidigt som tid-

ningen antagligen inte vill reta upp den välbeställda målgruppen (filter 2). DN:s artiklar håller 

dock hög journalistisk kvalitet. De får stort utrymme vilket gör att förenklingarna bör bli färre. 

Men oavsett längd bygger ändå journalistik på förenklingar, och därmed är även filter 4 relevant, 

kanske dock inte i samma höga grad som i Metro eller Mitti där artiklarna är kortare. 

6.4.2 Metro 
Fyra artiklar passerar mina urvalskriterier. Artiklarna handlar om bristen på bostäder i Stockholm, 

hur väl bygget av Citybanan fortgår, brottslighet och segregering i en Södertäljestadsdel, samt 

Nordeas nedläggning av ett bankkontor i Rinkeby. I de två senare artiklarna utgörs aktörerna av 

”medborgare” och de får, särskilt när det gäller situationen i Rinkeby, tala på sina egna villkor. 

Intressant när det gäller bostadsbristen är att artikeln bygger, likt fallet med DN ovan, på en rap-

port som Stockholms handelskammare producerat. De får också sin mening igenom relativt lätt: 

att Stockholm behöver fler bostäder för att tillväxten inte ska stanna av. 

Den artikel som jag tycker representerar övrigt innehåll i Metro är Vore bra om fler svenskar 

flyttade hit (13/4-2011). Den gör en social fråga av tidigare brottsrapportering, den ämneskategori 

som är vanligaste i Metro. I artikeln förekommer också medborgaren som aktör, vilket är den van-

ligaste aktörskategorin i Metro. Brödtexten börjar: 

Metro har de senaste dagarna rapporterat om polisens satsningar mot den grova organiserade brotts-

ligheten i Södertälje… 

 

I de följande styckena återges vilka åtgärder polisen satt in: mer resurser och hårdare tag. Men 

så kommer texten till vinklingen: att en boende (en medborgare som representerar en större skara 

människor) i området tycker det vore bättre om fler svenskar flyttade till stadsdelen. Det är också 

denna boendes citat som blivit rubrik, samtidigt som han syns på bild. Artikeln fortsätter: 
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Men i miljonprogramsområdena Ronna och Hovsjö har flera av invånarna en annan önskan.  

– Det vore bra om fler svenska flyttade hit, säger Ronnabon Simon Uri, en av flera som Metro pratat 

med 

 

Han får fortsätta:  

– Jag har bott här i 35 år och trivs jättebra. Men de svenskar som bor här har flyttat och det är inte 

bra… 

 

Initiativet till texten härstammar som sagt ur en tidigare rapportering, men huvudinitiativet ver-

kar vara att en reporter har åkt ut till området för att höra vad de boende anser om brottsligheten, 

och sedan vinklat på deras svar. Den boende är ”en av flera Metro pratat med”. Journalisten har 

sedan ringt upp en professor i sociologi som lite kryptiskt får förklara att bostadssegregering i sig 

inte ger upphov till kriminalitet, utan att den bakomliggande anledningen snarare är av socioeko-

nomiska skäl. Han säger: 

– Däremot är det inte orimligt att anta att en längre tids bostadssegregation minskar solidariteten och 

den sociala tilliten till övriga samhället… 

 

Jag menar att denna artikel är ett initiativ från reportern själv, som åkt ut för att höra hur drab-

bade människor upplever situationen. Den intervjuade invånaren i Ronna har sannolikt inte själv 

bjudit dit Metro. Det är alltså inte på sina egna villkor den boende får tala, reportern (en del av 

samhällseliten) har satt upp ramen. 

Dock är det den boendes syn på samhällsproblemet som får återges, den boende får synas på 

bild och ett av hans citat utgör rubrik och blir vinkel. Han behandlas med respekt även om en ex-

pert får legitimera det han säger. 

Kopplar man detta till teorin om det offentliga samtalet får visserligen invånaren sitt perspektiv 

reproducerat, men samtalet är styrt från ovan. Den boende får komma till tals när det gäller något 

negativt, brottslighet och segregation i miljonprogrammen, och först när reportern åker dit. 

Relativt många aktörer ur den folkliga sfären får synas i Metro, likt exemplet ovan, men tittar 

man på vilka som styr nyhetsurvalet är dessa främst från elitkällor, också det likt exemplet ovan.  

Tidningen ägs av MTG, är helt beroende av annonsörsintäkter och har en relativt liten stock-

holmsredaktion (1-2 reportrar). Chomskys samtliga filter är alltså relevanta även om filter 4, det 

om förenklingar, är tydligast eftersom artiklarna generellt är i så kort format. 
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6.4.3 Stockholm City 
I Stockholm City platsar sex artiklar i urvalskriterierna. Artiklarna handlar om det nya fenomenet 

joggare som bajsar i Stockholms parker, om en ny samtalsgrupp för ångestfyllda föräldrar, svens-

ka ambassadörer som återkommit till Stockholm, två artiklar om matavfallssituationen i Stock-

holm och polisens nya metod för att ta hand om misshandlade kvinnor.  

Artikelmaterialet är spretigt och visar på att City inte jobbar efter traditionell nyhetsvärdering. 

Här får fler udda nyheter plats, samtidigt som de gestaltas på ett kreativt, underhållande sätt. Arti-

keln Var ska maten slängas? (18/4-2011), den första av matavfallsartiklarna, illustrerar detta bra. 

Den handlar om att Stockholms kommun är dålig på att ta emot matavfall. Ingressen lyder: 

I över 160 kommuner i landet är potatisskalen guld värda och förädlas på ett kick till biogas som dri-

ver en bil två kilometer. Men inte i Stockholm. Här bränns 122 000 ton matrester varje år till ingen 

nytta. 

 

Den journalistiska vinkeln är tydlig. En miljöpartist, (opposition) Per Bolund, får uttala sig: 

– Det är skandal och genant. Stockholm borde använda den här resursen i stället för att slösa bort. 

Det som fattas är politisk vilja. 

 

Sen kommer artikeln till vad jag uppfattar är ursprunget: 

Nu storsatsar ett 20-tal kommuner i länet på att samla matavfall. I Sundbyberg är det obligatoriskt 

och 83 % av invånarna är positiva till att börja matsortera. 

 

Detta bedömer jag vara ursprunget till artikeln: en samlad kommunal satsning som City fått 

reda på. Ursprunget härstammar alltså ur en elitkälla. En andra aktör får synas: matavfallsansvarig 

på det företag som tömmer soprummen i Stockholms innerstad. Hon menar att det inte är något 

problem med en bättre källsortering av matavfall. 

Artikeln gestaltas dock med den skrivande reportern som huvudperson och aktör. Hon åker, 

med en soppåse i hand (tydligt bildsatt), till stadshuset och frågar ansvarigt borgarråd, centerpar-

tisten Per Ankersjö, vad hon ska göra med sin påse. Hon frågar varför Stockholm är sämst i landet 

på matavfall och politikern svarar: 

– Vi är bra på mycket annat, obligatorisk matinsamling tror vi inte på. Vi vill börja med frivillighet 

och subventionerad taxa… 
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Artikeln är ett ifrågasättande av den styrande eliten i Stockholm. Miljöpartistens och matav-

fallsansvariges uttalanden motiverar kritiken. Att detta skulle vara propaganda för en samhällselit 

är alltså svårt för mig att hävda. Men dock kommer nyheten från en elitkälla, samtidigt som det 

bara är elitkällor som syns i texten, inklusive journalisten som är bosatt i Vasastan (i Stockholms 

innerstad) vilket framgår i uppföljningen av artikeln. Det offentliga samtalet rör sig alltså långt 

ovanför dem som faktiskt berörs (även om innerstadsjournalisten själv berörs privat). 

Det är dock inte så illa som det låter: angränsande till artikeln finns en enkät där tre aktörer ur 

folksfären tillfrågas om de sorterar sitt matavfall. Frågan ”Sorterar du ditt matavfall?” är dock 

ganska personlig. De svaranden får agera som vittnen. Hade frågan istället varit ”Vad tycker du 

om att det inte går att sortera ut matavfall i Stockholm?” så hade också dessa aktörer ur folksfären 

tillfört den offentliga diskussionen något, och inte bara varit ”drabbade”. 

Artikeln blir som sagt en följetong. I numret därpå (21/4-2011) har journalisten blivit uppringd 

av en privatperson, överläkare till yrket, också boende i Vasastan, som själv finansierat en lösning 

för just matavfall. Historien får ett gott slut när reportern äntligen kan göra sig av med sin avfalls-

påse. 

Stockholms City hämtar flest aktörer ur den folkliga sfären, vilka till stor del är tillfrågade i en-

käter. Analysen visar också att det är en elit som får styra samtalet. Aktörsmångfalden är bred, 

men det är en elit som sätter ramarna. Dessutom är de vanligaste ämnena, brott samt kultur och 

fritid, ämnen som kan sägas hålla människor borta från sådant som verkligen angår dem. 

City är helt beroende av annonsörer, ägs av Bonniers, har i den här studien relativt många re-

portrar (2,5) för stockholmsbevakning. Chomskys första och andra filter är alltså relevanta. Rele-

vant är även målgruppen ”aktiv och köpstark”. Är man köpstark har man pengar, och därför borde 

City inte ha intresse av att reta upp sina köpstarka läsare (filter 2). Det tredje filtret spelar också in 

till viss del. Dels visar analysen att eliten ofta står som ursprung till nyheterna, men dels är också, 

2,5 reportrar egentligen inte mycket att komma med om man jämför med landsortstidningar. Även 

det fjärde filtret, behovet av förenklingar, är relevant eftersom många artiklar är korta. Det är ett 

gratistidningsformat. 

6.4.4 Mitti Solna 
Tretton artiklar i Mitti Solna passar mina urvalskriterier. De utgör tillsammans en ganska bred 

ämnesmångfald. De handlar till exempel om problem med tvärbanebygget i Solna, att unga Solna-

tjejer super mycket, och att införandet av lånecyklar i kommunen skjuts upp.  

Nyheterna bygger i tio fall av tretton på ”elitkällor”, till exempel att kommunen börjar sopa un-
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dan sand, att bygget av tvärbanan måste ta ännu en vända i kommunfullmäktige eller att kommu-

nen inte har många sommarjobb att erbjuda ungdomarna. Det finns även två artiklar där ”drabba-

de” människor får personifiera två nyheter med stor bild och många citat. Det handlar om en 

hundrastgård som naggas i kanten vilket gör hundägarna arga, och att samhällsservicen i Haga-

lund försämras vilket gör pensionärerna sura. Men av dessa 13 artiklar så syns medborgaren som 

aktör endast i fyra.  

En typisk artikel, som kommer från en elitkälla, där aktörer ur folksfären inte får synas är: Få 

av Solnas unga får sommarjob. (5/4-2011) 

Artikeln härstammar ur kommunens tilldelning av kommunala sommarjobb. Vinkeln sätts i för-

sta stycket i brödtexten. 

I Solna räknar man med att cirka 300 ungdomar kommer att söka de cirka 50 platser som kommunen 

ordnat fram. Flera ungdomar blir alltså utan möjlighet att tjäna några extra sommarkronor. 

 

Personalchefen (elitaktör) i kommunen får försvara den svaga satsningen:  

– Vi har en ganska stor efterfrågan som vi inte kan möta upp. Det är stadsledningen och kommunsty-

relsen som bestämt budgeten. 

 

Artikeln forstsätter efter några stycken: 

Betydligt säkrare är det att få ett jobb i Sundbyberg. Enligt Ola Pettersson, arbetsplatslots på kompe-

tens- och arbetsmarknadsförvaltningen, trillar jobben in hela tiden. 

– Just nu ligger vi på plus. Jag har fått in ungefär 420 platser och sist jag tittade var det 358 ungdo-

mar som sökt, säger han. 

 

Vinkeln på artikeln är alltså att Solna gör ett dåligt jobb för ungdomarna medan Sundbyberg är 

bättre. Artikeln kan sägas vara en kritik mot den politiska eliten i Solna och därför inte propagan-

da för Solnas samhällselit.  

Men alla aktörer hämtas dock ur elitsfären, de är förvaltningstjänstemän. 

Det offentliga samtalet blir ensidigt och bedrivs av en politiskt styrd elit. Någon egentlig kritik 

mot den sparsamma budgeten i Solna finns heller inte, bara jämförelsen med Sundbyberg, som i 

och för sig fungerar som en kritik. Särskilt eftersom Sundbyberg styrs av de rödgröna medan Sol-

na styrs av de borgerliga, något som inte framgår i artikeln men som sannolikt är känt för läsarna. 

Den höga andelen av brottsrapportering tillsammans med att det främst är elitkällor som får sy-
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nas och dessutom sätta initiativ till artiklarna, gör att mångfalden och det fria ordet i det offentliga 

rummet är begränsat. De enskilda individer som får delta är nästan alla ”vittnen” och kan alltså 

inte sägas tillföra något.  

Kopplat till Chomskys filter kan man säga att alla fyra är relevanta. Tidningen ägs av medie-

konglomeratet Stampen, tidningen finansieras uteslutande av annonser, och de redaktionella resur-

serna är små (en reporter per tidning). Detta skapar ett källberoende från eliten samtidigt som tid-

ningen har svårt att ge plats och tid till ”alternativa sanningar”. 

6.4.5 Norra Sidan 
Norra sidan ägnar sig åt medborgarjournalistik, med det uttalade målet att utöka rösterna i det of-

fentliga samtalet. 21 artiklar totalt stämmer in på urvalskriterierna för den kvalitativa analysen. 

Flera av dessa är rena referat från möten som hållits i området, till exempel från när FI-profilen 

Gudrun Schyman var inbjuden för att prata om sin politik. Eller när Per Wirtén höll föredrag följt 

av öppen diskussion om föraktet mot förorten. Dessa referat präglas av kommentarer från mötes-

deltagarna där olika meningar får komma fram. Det är helt enkelt många vanliga människor som 

får vara med och tycka till om saker i rapporteringen. Till exempel när Norra Sidan tar upp att det 

är dags att söka de kommunala sommarjobben. Likt Mitti Solna berättar tidningen hur många jobb 

som finns att söka, och hur man gör. Men aktörerna i artikeln är ungdomar, ungdomar som med 

sina erfarenheter får diskutera hur man bäst får ett sommarjobb. Sommarjobbsfrågan gestaltas 

alltså annorlunda. Mitti Solna bygger sin gestaltning på en skapad konflikt, medan Norra Sidan 

låter berörda prata.  

En representativ artikel, med tanke på den statistiska bakgrunden, är De planerar en Vredens 

dag mot nedläggningar. (26/3- 2011) Ingressen lyder: 

Medan Svenska Bostäder renoverar och ”lyfter” husen i Husby förlorar orten sin vårdcentral och 

postutlämning. Både fastighetsägarna och lokalpolitiker uttrycker oro och Husbyborna kallar till 

folkligt uppror med inspiration från Egypten. 

 

Nyheten härstammar ur ett medborgarinitiativ. Diverse Husbybor från olika nätverk har samlats 

för att planera en vredens dag. Norra sidan har uppenbarligen bjudits in. 

Nu gör de en sista kraftsamling för att rädda vårdcentralen. Beslutet är redan taget och i april stängs 

Husby vårdcentral. Men både Inga Harnesk och Basar Gerecci från ungdomsorganisationen Mega-

fonen hoppas att beslutet rivs.  

– Det här ska bli den största demonstrationen någonsin i Järva… 
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Vinkeln är tydlig. Det är invånarnas (folklig aktör) kamp mot nedläggningen. Det är deltagarna 

runt mötesbordet som får tycka till och uttrycka sin ilska. Men även stadsdelsnämndens moderate 

ordförande (elitkälla) får kommentera. Intressant nog står han på medborgarnas sida och är mot-

ståndare till nedläggningen; han påpekar att stadsdelsnämnden inte har någon makt i frågan, utan 

att det är ett landstingsbeslut. Han säger: 

– Servicen till de boende krymper och det är bekymmersamt. 

 

Vd för fastighetsägarnas förening för bostadsföretagen i Järva (elitkälla) får kommentera. Även 

han är missnöjd med den försämrade servicen. 

Journalisten är ända till slutet väl okritisk till de inblandade aktörerna tills en fråga riktas till 

pensionären Inga Harnesk om hon inte orkar gå 800 meter till vårdcentralen nästgårds. Det är väl 

inte så långt? Hon svarar: 

– Jag går inte dit. Då får Filippa Reinfeldt komma och putta på min rullator. 

 

Jag bedömer att artikeln härstammar ur folksfären, eftersom mötet är ett resultat av ett folkligt 

uppror. Men det förekommer lokala politiska föreningar på mötet vilket gör ursprunget svårbe-

dömt. I texten får dock dessa inte synas. Men vinkeln är tydlig, det är folket mot överheten. Alla 

aktörer, även politiker och näringsliv är eniga: nedläggningarna är inte bra. Artikeln kan inte sägas 

vara propaganda för en samhällselit. 

I artikeln finns ingen som får försvara nedläggningarna, och detta ser jag som typiskt för Norra 

Sidan. Det finns få konflikter i rapporteringen. Tidningen identifierar ett missnöje och låter de 

berörda medborgarna lufta sina åsikter. Sällan utkräver journalisterna ansvar från beslutsfattare. 

Detta leder till att det offentliga samtalet nästan helt förs på medborgarnas initiativ. Det syns tyd-

ligt i exemplet ovan där ramarna är satta av medborgarna innan moderatpolitikern får säga sitt.  

Men att ansvar så sällan utkrävs, att det är så få konflikter mellan styrande och ”drabbade” kan 

betyda att ansvariga ”kommer undan”. Dock kan det ju ses som att tidningen väcker engagemang 

och låter medborgarna ”ta fajten” med beslutsfattarna, i stället för journalisten, vilket också är 

tanken bakom medborgarjournalistik. 

Norra Sidan ägs till hälften av Direktpress vilket betyder att det finns ett vinstkrav. Chomskys 

filter 1 är alltså relevant. Tidningen är helt finansierad av annonser vilket gör filter 2 relevant. 

Dock vänder sig tidningen inte till samma elit som DN gör. Visst vill inte tidningen reta sina läsa-
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re, men läsarna skräms antagligen inte bort på samma sätt som i DN om det elitistiska samhället 

kritiseras. Källberoendet är enligt statistiken inte påtagligt. Redaktionens fyra tjänster är flest i 

min studie, resurser verkar alltså finnas vilket gör tidningen mindre källberoende samtidigt som 

förutsättningarna att publicera någonting ”alternativt” blir större. Filter 3 och 4 är alltså inte lika 

påtagliga som till exempel i fallet Mitti. 

6.4.6 Stockholms fria tidning 
I Stockholms fria tidning passerar åtta artiklar urvalskriterierna. De handlar bland annat om Väns-

terpartiets ställning i Danderyd, att V vill ha vegomat när landstinget sammanträder, den första 

HBT-certifierade förskolan i Stockholm och om situationen fem år efter affischeringsförbudet i 

Stockholm. Två artiklar, att konsumentvägledningen är dålig i Stockholm och att Stockholms 

kommun är sämst på kravmat i förskolan liknar varandra och kan sägas vara typiska för rapporte-

ringen i Stockholms fria tidning.  

Artikeln Stockholm sämst på kravmärkt (2/4-2011) härstammar ur en rapport som organisatio-

nen Krav sammanställt. Krav är i statistiken klassad som en källa ur folksfären eftersom organisa-

tionen kan ses som en påtryckargrupp. Rapporten visar att Huddinge kommun har den miljövänli-

gaste maten och Stockholm den mint miljövänliga i länet. Ingressen sätter tonen för artikelns vin-

kel: 

… Sedan 2008 har drygt 61 förskolor certifierats [i länet]. Bland Stockholms stads förskolor är läget 

däremot mörkt. Endast 15 av dem är kravmärkta. 

 

Biträdande förskolechef (elitkälla) i Huddinge får slå sig på bröstet när hon säger att föräldrarna 

uppskattar den miljövänliga maten jättemycket.  

Huddinges kostkonsulent Margareta Kurki (elitkälla, eftersom hon är kommunal tjänsteman) 

får säga att hon tycker det är bra med ett tvång på förskolorna att välja kravmärkt mat. Hon säger: 

– Om man låter enheterna välja mellan ekologiskt och vanliga produkter kommer de med största 

sannolikhet att välja det billigaste. 

 

En representant från Krav (folkkälla) får stödja hennes tes. Han menar att kommuner med kraf-

tiga politiska beslut har kommit längre med kravmärkningen. Så vänder sig då artikeln mot Stock-

holms kommun för att få tag på en ansvarig politiker. Skolborgarrådet är inte anträffbart, men 

reportern får på något sätt, vilket inte framgår av artikeln, tag på biträdande kostchef (elitkälla) för 

Moderaterna i Stockholm som: 
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… låter hälsa att det är upp till varje stadsdel om de vill kravmärka maten på sina förskolor och sko-

lor, men det finns inget politiskt beslut i Stockholm som tvingar fram kravmärkning. 

 

Reportern har nu alltså identifierat vad den moderata ledningen gör för fel i Stockholm. Repor-

tern ringer vidare till miljöpartiet i Stockholm. Per Olsson får säga att han inte är nöjd med stadens 

arbete och vill ha många fler kravmärkta skolor i Stockholm, vilket blir sista ordet i artikeln. 

Artikeln härstammar alltså ur en stor organisation, förvisso av mig klassad som en påtryckar-

grupp eftersom de verkar för förändring och sannolikt inte är ett vinstdrivande företag och inte 

heller representerar några sådana, förutom möjligtvis ekologiska producenter. 

Krav får i artikeln sin rapport på ett effektivt sätt uppmärksammad. Ingen kritik riktar sig mot 

Krav. Reportern har inte fått tag på någon ansvarig politiker i Stockholm, bara en kostchef som 

låter hälsa att valfrihet är det som gäller. I anslutning till artikeln finns en ”Hallå där” med 

pressansvarig på Krav. Även om frågorna är ifrågasättande ger hon svar som får stå oemotsagda. 

Hela sidan med artikeln plus ”Hallå där” blir alltså en slags propaganda för miljörörelsen. Det är 

en elit som får tycka till, tjänstemän och politiker, och inte som faktiskt äter maten. 

Och detta symboliserar Stockholms fria. Tidningen lyfter fram alternativa källor, ofta från 

”påtryckargrupper” som visar på problem med den rådande politiken (läs högerpolitik). Det visas 

tydligt med att det är vänsterpolitiker som får störst utrymme bland politikerna.  

Det offentliga samtalet är relativt brett. Många tillåts vara med även om medborgare sällan får 

prata utefter sina villkor. Villkoren sätts i stället av en elit, dock kanske inte samma elit som syns i 

Metro eller DN; i Stockholms fria syns en vänsterelit. Tidningen reproducerar alltså en elits per-

spektiv på Stockholm, och gör det ganska okritiskt. 

Samtalet förs ganska långt ovanför vanliga medborgares huvuden, men ändå i en alternativ 

riktning med fler kritiska röster mot den rådande politiska eliten. 

Tidningen hävdar att den inte är annonsberoende. Filter två är alltså inte relevant. Detta kan 

förklaras med att tidningen inkasserar presstöd, och till stor del är prenumererad. Tidningen sam-

ägs av de anställda; filter ett är alltså inte relevant. Redaktionen är dock liten, en heltidstjänst för 

stockholmsbevakning, vilket gör att den i teorin bör vara beroende av elitkällor, vilket den som 

jag visat är. De knappa redaktionella resurserna bör också göra det svårt att publicera meningar 

som inte passar den allmängiltiga mallen. Dock får artiklarna stor plats i tidningen och behöver 

sannolikt inte förenklas på samma sätt som i Metro. Men förenklingar i journalistik är ett måste, 

men kanske görs förenklingarna i Stockholms fria inte efter samhällets allmänna konsensus. Jag 

kan tänka mig att läsarna, målgruppen, redan är väl införstådd med alternativa politiska åskåd-
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ningar. På det sätt stänger kanske tidningen dock ute ”vanliga medborgare”, dem som läser Metro 

eller Norra Sidan. 

 

7 Slutsatser och diskussion 
Mina slutsatser bygger på min analys av fyra nummer från varje tidning. Ett relativt litet urval. 

Hur väl slutsatserna kan generaliseras diskuterar jag sist i kapitlet. Jag menar att man bör vara 

försiktig.  

När det gäller ämnesmångfalden är det svårt att dra slutsatser. Tidningarna är starka på olika 

ämnen och tillsammans täcks de flesta ämnena upp. Eftersom det är just tillsammans de täcks upp 

drar jag slutsatsen att det finns en mellanmedial mångfald. Men ett ämne dominerar i den totala 

bilden: olyckor och brott. Minst plats får skola/utbildning och sjukvårdsfrågor. Men det skiljer sig 

som sagt åt mellan tidningarna även om vissa, till exempel Metro och Mitti, har liknande karaktär. 

Vill läsaren få en bred bevakning måste sannolikt flera medier kombineras. 

När det gäller aktörsmångfalden är det lättare att dra slutsatser. Enligt den sammanlagda stati-

stiken är mångfalden jämn. Det är ungefär lika många aktörer ur elitsfären som ur folksfären som 

får synas. Men tittar man bakom statistiken ser man ändå att det är aktörer ur elitsfären som får 

styra samtalet, och sätta villkoren. Men det skiljer sig även här åt mellan de analyserade tidning-

arna, vilket jag återkommer till. 

Till vilken grad, den mediekritiska teorin formad av bland andra Chomsky, stämmer in på 

Stockholms mediesituation är en av mina frågeställningar. Den höga andelen brottsjournalistik 

kan ses som ett tecken på att medierna håller sin publik i en illusion, det vill säga att medierna 

undanhåller sina läsare vad eliten i samhället faktiskt gör med sin makt. Jag visar inte att det fak-

tiskt förekommer propaganda, men jag visar att det samlade offentliga samtalet är styrt av eliten, 

och således är det dess intressen som förmedlas i journalistiken. Det är den som sätter medieagen-

dan genom att den tillåts styra vilka ämnen och händelser som ska bevakas i medierna. Visst finns 

undantag, men min slutsats är att Chomskys propagandamodell till viss del är relevant för medie-

situationen i Stockholm. 

Mina slutsatser är förväntade. En anledning är att den redaktionella bemanningen på tidningar-

na i min studie är låg. Det svenska pressystemet är dessutom avreglerat, sånär som på presstöd 

(och public service i etern). Och jag tycker det är tydligt att vi lever i en konkurrensdemokrati, och 

faktiskt inte i en deliberativ demokrati. Vart fjärde år väljer vi mellan konkurrerande eliter som 
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ska representera väljarna. I konkurrensdemokratin bör journalistikens normativa uppgift (se teori-

kapitlet) således vara att bevaka och granska den styrande eliten, vilket gör att det i praktiken är 

eliten som tillåts sätta agendan för journalistiken. Mitt resultat visar alltså att journalistiken i 

Stockholm fyller den roll som journalistik bör fylla i en konkurrensdemokrati. 

Men att säga att situationen är tillfredställande bara för att normativ teori säger att makten bör 

sätta agendan är att tänka fel. Detta leder ju enligt Chomsky till propaganda och till stora brister i 

demokratin. Statens demokratiutredning, en del av samhällseliten, menar att de deliberativa insla-

gen bör öka och de elitistiska minska. Och att medierna är en del av nyckeln. 

Nedan följer slutsatser och diskussion för varje analyserad tidning: 

DN är enligt mina resultat det mest utpräglade elitmediet. I min analys av lokaljournalistiken i 

fyra nummer får nästan bara aktörer ur elitsfären synas, dessutom syns bara politiker från de bor-

gerliga partierna. Brott är det största ämnet. Artiklarna bygger oftast på elitkällor som relativt 

okritiskt får sitt ord framfört. Det offentliga samtalet förs av en elit och på en elits villkor. Detta 

kan också förklaras med att DN, åtminstone med annonser, försöker nå en välbeställd målgrupp. 

Metro, som vänder sig till unga urbana storstadsbor, är kanske mest kommersiell med väldigt 

korta förenklade nyheter och med en stor andel brott. I Metro får dock en relativt stor andel aktö-

rer ur folksfären synas. Kanske förklaras det av att målgruppen är en annan, inte lika köpstark, 

som DN:s. Dock får de sällan prata utefter sina egna villkor. Det offentliga samtalet i Metro styrs 

alltså av en samhällselit. Och eftersom brottsandelen är så stor undanhålls läsarna viktig informa-

tion. 

Stockholm City ägs av samma företag som DN. Min analys visar att aktörsmångfalden är 

jämn, och tippar över till folksfärens fördel. Dock hämtas de flesta initiativen ur en elitsfär, och 

samtalet är alltså styrt överifrån. Jämfört med DN är dock City mer tillåtande, och visar fler aktö-

rer ur den folkliga sfären. Den kvalitativa läsningen visar också att tidningen faktiskt tar ett kri-

tiskt perspektiv mot den styrande eliten. 

Mitti Solna är den tidning med flest antal analyserade artiklar. Brott är vanligast, och de aktö-

rer som syns hämtas nästan alla ur en elitsfär, med undantaget aktörsgruppen vittnen. Som vittne 

eller offer har man sett eller utsatts för något. Eftersom det är den synen på medborgaren som rå-

der, och inte en syn där medborgaren kan agera, kan man säga att Mitti Solna styrs av en elit, och 

reproducerar deras verklighet. Samtalet förs alltså ovanför medborgarnas huvuden med små dyk 

ner för att se hur de drabbas. Dock får politikerna ofta stå till svars för dumheter de gjort, men 

nästan aldrig får en medborgare delta med sin åsikt i det offentliga samtalet. 
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Norra Sidan, ägnar sig åt medborgarjournalistik, och det syns också i analysen. Medborgare är 

de vanligaste aktörerna, och sociala frågor är den största ämneskategorin. Politiker får sällan prata 

på sina egna villkor. Det offentliga samtalet sker, enligt min analys, på medborgarnas förutsätt-

ningar, och det sker främst mellan medborgare. Detta är anledningen till att jag säger att en elit 

inte får sin bild av verkligheten reproducerad. Men bristen på aktörer ur elitsfären kanske är en 

fara, samtalet ska ju ske emellan alla samhällsgrupper. Dock förekommer aktörer ur elitsfären, 

men inte lika många som i folksfären 

Stockholms fria tidning är en politiskt alternativ tidning. Det framgår av statistiken över före-

kommande politiker. Stockholms fria berörs inte på samma sätt av samma filter som de andra tid-

ningarna i jämförelsen gör. Och det gör att den kan ta ett annat perspektiv, med andra källor, och 

med andra aktörer. Aktörernas ord är dock främst hämtade ur en elitsfär, men från en alternativ 

elitsfär som vill föra samhället i alternativa riktningar. Det offentliga samtalet förs således till stor 

del ovanför medborgarnas huvuden, och mångfalden blir begränsad, dock inte i samma grad som i 

DN eller Mitti. 

Norra Sidan och Stockholms fria tidning är de två tidningar som mest avviker från normen. 

Norra sidan har det bredaste samtalet och Stockholms fria det mest alternativa. Jag hävdade tidi-

gare att det finns en mellanmedial mångfald, och att läsaren bör ta del av flera medier om han eller 

hon vill få nyanserad bild av verkligheten. Problemet är att Norra sidan är geografiskt avskärmad; 

den delas bara ut i Järvaförorterna. Stockholms fria å sin sida är liten, upplagan ligger på 2200. 

Tidningen har alltså en begränsad skara läsare. Det offentliga samtalet i Stockholm blir alltså 

fragmenterat, uppdelat, vilket Nygren påpekar är en fara för demokratin (se sida 6). 

Jag har i den här uppsatsen hävdat att Chomskys filter faktiskt är avgörande för innehållet i me-

dierna. Men det finns undantag. Norra Sidan har lyckats med ett brett offentligt samtal utan att gå 

runt filtren (den är privatägd, beroende av annonser etcetera). Min egen hypotes till varför tid-

ningen fungerar är att distributionsmodellen gör att läsaren passivt utsätts för journalistiken. Tid-

ningen delas ut till varje hushåll vilket gör att läsargruppen blir stor, och annonsörerna glada. Nor-

ra Sidan får således stora inkomster vilka de kan lägga på sin resurskrävande journalistik. Men 

detta är bara en hypotes, den förtjänar att undersökas. 

När jag ändå är inne på medborgarjournalistik passar jag på att diskutera den. Jag nämnde tidi-

gare att det finns en brist på elitaktörer, och att agendan sällan sätts av elitaktörer i Norra Sidan. 

Detta kan vara ett problem. Eftersom vi faktiskt har en representativ konkurrensdemokrati bör 

medborgaren genom journalistik få reda på vad beslutsfattarna gör, för att kunna rösta klokt på 

valdagen. Och eftersom makten utgår från folket är faktiskt medborgarna medansvariga till vad 
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den verkställande makten gör. Journalistiken måste enligt normen alltså granska makten, och där-

med låta den sätta agendan för att folket ska vara medvetna om vad de är medansvariga till. Men 

när den journalistiska agendan i medborgarjournalistiken helt och hållet sätts av folket, och inte av 

eliten, menar jag att medborgarna inte får någon information om vad de ansvarar för. Och därför 

medverkar kanske medborgarjournalistiken också till en falsk illusion.  

Det är i och för sig inte medborgarjournalistikens uppdrag att granska makten, utan snarare att 

engagera medborgarna till diskussion. Men alla beslut kan i praktiken inte föregås av en diskus-

sion där samtliga medborgare kan delta.  

Slutsatser ur ovanstående resonemang är att det offentliga samtalet bör präglas av flera sorters 

journalistik. Inte bara medborgarjournalistik, och inte bara en granskande. Men en blandning. 

Min studie bygger på ett urval av mediefloran i Stockholm. Att generalisera mina resultat till en 

hel population, till all lokal journalistik i Stockholm, är vanskligt. Min studie är allt för liten.  

För att göra studien bättre skulle ett större urval vara nödvändigt. För att göra den ännu bättre, 

och verkligen svara på om medierna innehåller propaganda skulle en ingående diskursanalys kan-

ske vara nödvändig, alternativt att jämföra innehållet i medierna med bevis från, eller trovärdiga 

bilder av, verkligheten. Men detta överlåter jag med glädje till någon annan C-uppsats student. 

7.1 Reflektion 
Har journalistiken så stor betydelse som jag menar? Är det så illa om medborgaren är lyckligt ove-

tande om sanningen? Religion är ett opium är för folket, sa Marx. Jag menar dock att man inte 

riskerar att dö om man är lyckligt ovetande. Snarare tvärtom eftersom människan lever längre av 

lycka. Detta säger jag därför att jag själv fascineras av god brottsjournalistik. 

Men är medierna viktiga i demokratin? Journalister tror att journalistik kan rädda världen, att 

god granskande journalistik är den rätta vägen. Men det är ju mest mediefolk som säger detta, för 

att legitimera sitt eget arbete. 

För det finns andra sätt att rädda världen, en medborgare kan faktiskt agera själv. Helt i klorna 

på medierna är inte medborgaren. Men eftersom det är journalistik jag behandlar i den här uppsat-

sen bör jag fokusera på det. Och då menar jag att medborgarjournalistiken är den som låter med-

borgarna vara friast, låter dem agera och inte passivt konsumera. Men visst passerar medborgarnas 

röster fortfarande ett redaktionellt filter, och blir reproduktioner av verkligheten. Men kanske är 

medborgarjournalistik ett steg i rätt håll. Journalistrollen reduceras till att fungera som en modera-

tor, och inte som en aktör. Och detta leder till att det offentliga samtalet breddas, till att medbor-

garna aktiveras, och till ett brett nyhetsinnehåll långt från propaganda. 
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9 Appendix 
 

Resultattabeller 

Ämnesmångfald, n=214, antal artiklar. 

antal artiklar       
 Mitti Fria Dn Metro  City Norra totalt 
1 Brott 25 1 6 11 5 0 48 
2 politik 3 2 1 0 1 2 9 
3 bygg 10 3 6 2 1 6 28 
4 Skola 1 0 2 0 0 1 4 
5 ekonomi 3 1 1 3 1 4 13 
6 sjukvård 1 0 1 1 0 1 4 
7 kultur 2 2 8 2 7 4 25 
8 sociala frågor 7 5 2 3 2 16 35 
9 kuriosa 15 2 2 3 3 2 27 
10 övrigt 4 4 3 1 5 4 21 
tot antal 71 20 32 26 25 40 214 
 

Kvalitativt resultat, Ur vilken aktör nyheten härstammar, antal artiklar n= 56 

Initiativ till artiklar          
"Elitkällor"   Mitti City Fria Metro DN Norra tot 
Politiker/politiskt beslut/kommun 2 2 2  1 1 8 
Myndighetskälla   5  1   2 8 
Domstolsbelsut   1      1 
Polis     1     1 
Näringsliv       1 2 1 4 
Kändis     1     1 
tidningsinitiativ/granskning/kartläggning 2  2 1   5 
           
summa:    10 4 5 2 3 4 28 
           
           
"Medborgarkällor"          
drabbad medborgare från överhet 2  1    3 
påtryckargrupp     2   3 5 
Medborgare    1  1 1 2 5 
offentligt möte        5 5 
Anställd          0 
           
Summa    2 1 3 1 1 10 18 
           
           
övrigt/går ej att avgöra  1 1  1  7 10 
           
Totalt    13 6 8 4 4 21 56 
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Aktörsmångfald, antal intervjupersoner, n=339 

   Mitti Fria DN Metro City Norra 
Tot 
alla

   Politiker 1 totalt 7 15 5 2 5 8 42
    1.1 M 2 2 2 1 1 3 11
    1.2 FP 3 3 3 0 0 0 9
    1.3 KD 0 1 0 0 0 0 1
    1.4 C 0 1 0 0 1 0 2
    1.5 S 2 1 0 1 1 0 5
    1.6 Mp 0 3 0 0 1 1 5
    1.7 V 0 4 0 0 1 3 8
    1.8 Sd 0 0 0 0 0 0 0
    1.9 Fi 0 0 0 0 0 1 1
tjänstemän offentlig förvaltning  2 12 6 3 3 4 6 34
Expert/forskare   3 1 1 2 2 3 1 10
chef/ordförande/representant för företag 7 16 3 6 6 1 16 48
polis/brandman/åklagare/advokat 9 6 0 1 2 3 0 12
kulturpersonligthet/kändis  11 1 1 2 0 2 1 7
   Elitsfär totalt 43 26 19 15 18 32 153
            
            
enskilt vittne   4 14 1 4 6 2 5 32
enskild medborgare   5 4 6 0 9 21 57 97
 varav enkätsvar          
 antal enkäter          
Påtryckargrupp   6 3 9 0 1 1 11 25
Egenföretagare/anställd  8 3 5 0 0 2 7 17
brottsoffer    10 1 0 0 0 0 0 1
   Folksfär totalt 25 21 4 16 26 80 172
            
övriga    12 0 1 4 1 4 4 14
            
  tot antal intervjupersoner 68 48 27 32 48 116 339
            
  Artiklar med källor/  30 16 16 14 16 34 126
  tot antal artiklar  71 20 32 26 25 40 214
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Kodschema (med definitioner) 

V1 Medium 

1. DN 
2. Metro 
3. Mitti Solna 
4. Norra Sidan 
5. Stockholms fria tidning 
6. Stockholm City  

 

V2 Ämne 

1. Brott/olyckor/rättsväsende 
2. Lokalpolitik 
3. samhällsbyggnad, trafikplanering, bostadsbyggande 
4. utbildning, skola, högskola 
5. ekonomi/arbetsmarknad/näringsliv 
6. sjukvård 
7. kultur/fritid 
8. sociala frågor - missförhållanden, välfärdsfrågor, integration, boendesociala frågor, 
samhällsservice, förskola 
9. Kuriosa, vardag 
10. Övrigt 

 

Aktörer: 

V1 Intervjupersoner 

1. Politiker 
1.1 M 
1.2 Fp 
1.3 Kd 
1.4 C 
1.5 S 
1.6 Mp 
1.7 V 
1.8 Sd 
1.9 Fi 

2. Kommunala/statliga/landstings-tjänstemän (aktörer ur offentlig förvaltning) 
3. Expert/forskare 
 
4. Vittnen (ej utbytbara). Enskilda individer som drabbats av något. representerar sig 

själva 
 

5. Medborgare (utbytbara) medborgare som tillfrågas i enkäter eller i offentliga till-
ställningar, medborgare som får tala för sak, sina åsikter om ett samhällsproblem. 
Agerar folkets röst, representerar en större grupp 
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6. Påtryckargrupper, representant för lokala medborgarrörelser, (lokal hyresgästföre-
ningen, pensionärsföreningar, medborgarnätverk) Även fack, miljöorganisationer, 
hyresgästföreningen etc. Medborgarsammanslutningar med intresse att förändra nå-
got. 
 

7. Chef/ordförande/representant för företag 
8. Egenföretagare, anställd (privat och offentligt) 
 
9. Polis/brandman, blåljus/åklagare 
10. Brottsoffer/gärningsman 

 

11. Kulturpersonlighet, kändis 
 

12. Övriga 
 

 
 
 
Kvalitativt analyserade artiklar 
 
Stockholm sämst på kravmärkt 
Publicerad i Stockholms fria tidning 2 april 2011 
 
Huddinge kommun har den miljövänligaste maten i länet. I alla fall om man ser till hur 
många krav-certifierade förskolor det finns i kommunen. Sedan 2008 har drygt 44 förskolor 
certifierats. Bland Stockholm stads förskolor är siffran däremot nattsvart. Endast sju av 
dem är kravmärkta 
 
Enligt KRAV fanns det förra året 214 kravcertifierade restauranger i Stockholms län, varav 161 
inom offentlig verksamhet. Av de är cirka 90 förskolor finns 44 stycken i Huddinge kommun. 
Stockholms stad ligger i botten med bara sju registrerade förskolor som har krav certifierad mat. 

Rigmor Fredriksson, biträdande förskolechef över ett flertal förskolorna i Huddinge kommun, 
berättar att Huddinge passerat kommunens mål att handla 25 procent ekologiskt och är nu uppe i 
30 procent. Hon menar att det är omtyckt inte minst av föräldrarna. 

– De uppskattar det jättemycket. Barnen själva har ingen speciell åsikt om det, de äter det som 
serveras, säger hon. 

Margareta Kurki är kostkonsulent i Huddinge kommun och är en av de som ligger bakom 
Kravcertifieringen av förskolorna. Hon ser en fördel med en påtvingad märkning och menar att 
det finns en risk med att låta förskolorna bestämma för mycket själva. 

– Fördelen är att du når resultat. I dag ligger vi på 27 procent ekologiska produkter av det totala 
inköpet. Vi når upp till politikernas mål och det skulle gå väldigt trögt om man skulle låta enhe-
terna få bestämma själva. 

– Om man låter enheterna välja mellan ekologiskt och vanliga produkter kommer de med störs-
ta sannolikhet att välja det billigaste, säger hon. 

Lars Hällbom jobbar med regler och konsumentinformation hos KRAV. Han anser att ointres-
set kommer från politikerna. 

– Det är alltid ett politiskt beslut som ligger i botten. Det är beroende dels av engagemanget 
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från de politiker som finns i kommunen och även initiativet från tjänstemän. Man kan se att i 
många kommuner där man har fattat kraftiga politiska beslut och lyckats gå över till att upphandla 
stora mängder ekologiska produkter finns det eldsjälar som jobbar för det stenhårt och visar att det 
går, säger han. 

Stockholms fria har försökt nå skolborgarrådet Lotta Edholm (FP) för en kommentar men har 
inte nått fram. Anneli Celinder som är biträdande kostchef för Moderaterna i Stockholm. Hon låter 
hälsa att det är upp till varje stadsdel om de vill kravmärka maten på sina förskolor och skolor, 
men det finns inget politiskt beslut i Stockholm som tvingar fram en kravmärkning. 

Per Olsson är gruppledare för Miljöpartiet i utbildningsnämnden. Han berättar att de driver en 
offensiv politik för att få högre kvalitet på maten. 

– Vi är inte nöjda med stadens arbete utan vi vill ha många fler krav förskolor. Vi har satt upp 
ett mål på minst 40 % KRAV-märkt mat under mandatperioden i stadens verksamheter. Vi vill 
också ha lokal tillagning på förskolorna, säger han. 

 
 

Var ska maten slängas? 
- Citys reporter vill kompostera – men lyckas inte 
Publicerad i Stockholm City den 18 april 2011 

 
Biogastankarna är tomma. Och matavfallet är enormt. Så varför vill ingen ta hand om min 
matavfallspåse? 

 
Ett normalhushåll skrapar ihop cirka två kilo matavfall på en vecka. I över 160 kommuner i landet 
är potatisskalen guld värda och förädlas på ett kick till biogas som driver en bil två kilometer. 

Men inte i Stockholm. Här bränns 122 000 ton matrester varje år till ingen nytta. Staden förbju-
der ingen att samla mat. Men uppmuntrar det inte heller. 

– Det är en skandal och genant. Stockholm borde använda den här resursen i stället för att slösa 
bort. Det som fattas är politisk vilja, säger Per Bolund (MP), oppositionsborgarråd. 

Nu storsatsar ett 20-tal kommuner i länet på att samla matavfall. I Sundbyberg är det obligato-
riskt och 83 procent av invånarna är positiva till att börja matsortera.  

Trots att Stockholm har ett överskott av urbana miljövänner litar inte staden på källsorterings-
viljan. I innerstaden säckhämtas fortfarande 70 procent av soporna. 

– Man hävdar att det inte går att källsortera i staden men merparten av soprummen har plats re-
dan, det krävs bara ett extra kärl, säger Daina Millers Dalsjö, matavfallsansvarig på Sweco. 

Stockholm har större potential för matinsamling än många andra kommuner. Ändå samlas bara 
ynka 3,3 kilo in per person och år här, jämfört med över 60 kilo i Västerås.  

Matavfallet skulle kunna göra Stockholm självförsörjande på biogas. Men i dag körs fordons-
gasen hit från Skåne och en tredjedel är inte biogas utan naturgas. Biogasförsäljningen i länet har 
ökat med hela 727 procent på bara fem år. Köer och slagsmål vid de femton tankställena är inte 
ovanligt.  

Till och med stadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö (C) börjar ledsna på att leta gas till sin bio-
gasbil. 

– Det har varit väldigt jobbigt att tanka men vi bygger nu ut med fl er stationer.  
Varför är Stockholm nästan sämst i landet på matavfall? 
– Vi är bra på mycket annat. Obligatorisk matinsamling tror vi inte på. Vi vill börja med frivil-

lighet, och subventionerad taxa. Det är lätt att vara kaxig när man sitter med 9 000 invånare men 
vi har snart 900 000 invånare. Logistiken här är inte jämförbar med andra städer. Men självklart 
ska vi bli bättre.  

I dag körs matavfallet till Södertälje och blir biogas. Är det rimligt? 
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– Miljöförvaltningen ska nu ta fram en biogasstrategi. Om hur vi samlar in matavfall och får fl 
er fabriker som tar hand om det. Jag vill gärna köra på biogas från Stockholm, säger Ankersjö 

 
 

De planerar en vredens dag mot nedläggningar 
Publicerad i Norra Sidan 18 april 2011 

 
Medan Svenska Bostäder renoverar och ”lyfter” husen i Husby förlorar orten sin vårdcen-
tral och postutlämning. Både fastighetsägarna och lokalpolitiker uttrycker oro och Husby-
borna kallar till folkligt uppror med inspiration från Egypten. 

 
Vem delar ut flyers i centrumhusen? Ska vi ha en scen? Vad kostar det? Har vi råd?  

Runt det stora bordet I Husby Träff sitter tiotalet Husbybor och smider planer på en protestdag, 
Vredens Dag, som de kallar den. 

Det är pensionärer från PRO, ungdomar från Megafonen, Nätverket Järvas Framtid, SSU, Ung 
Vänster och andra lokala föreningar.  

Listan är lång  
För dem är nedläggningen av vårdcentralen bara det senaste i en lång lista av offentliga ned-

skärningar som Husby drabbats av. Inga Harnesk kan hela listan utantill. Hon är äldst i gänget och 
har bott längst av alla i Husby. 

– Försäkringskassan, servicekontoret, förvaltningen, posten... 
Och hon har varit med och tagit fajten varje gång någon verksamhet har hotats med nedlägg-

ning. Många gånger utan resultat. 
– Men ett par gånger har vi segrat. Husby Träff, lyckades vi behålla till exempel, berättar Inga.  
Nu gör de en sista kraftsamling för att rädda vårdcentralen. Beslutet är redan taget och i april 

stängs Husbys vårdcentral. Men både Inga Harnesk och Basar Gerecci från ungdomsorganisatio-
nen Megafonen hoppas att beslutet rivs. 

– Det här ska bli den största demonstrationen någonsin i Järva och med det breda stöd som vi 
fått utifrån måste politikerna inse att de inte kan strypa område hur de vill, säger Basar. 

Parallellt med nedläggningarna pågår det också enligt kommunen en ”unik och bredd satsning”, 
det så kallade Järvalyftet. Just i Husby renoverar det kommunala bostadsbolaget Svenska Bostäder 
sina fastigheter. Trygghet och arbetstillfällen är viktiga mål. 

Motsägelsefullt 
”Världsklass”, ”Innovativt och växande”. Det är några av teman som Stockholm stad använder 

för att beskriva Järvalyftet.  
Rami Al-Khamisi från Megafonen har svårt att få ihop satsningarna med nedläggningar. 
–Det är komiskt att prata om kommunal satsning och lyft samtidigt som folk är förbannade på 

att offentlig service läggs ner. 
Flera områden drabbade 
Det är inte bara Husby som drabbas av nedläggningar. Rinkeby och Tensta har också förlorat 

samhällsservice och arbetsplatser. Satsning eller nedläggning? Den kalkylen har även lokala poli-
tiker svårt att förklara. 

– Servicen till de boende krymper och det är bekymmersamt. Från kommunalt håll görs stora 
satsningar på Järva. Men vi styr inte over landstingets beslut eller Nordeas bankomat I Rinkeby, 
säger Bo Sundin (M) ordförande I Rinkeby-Kistas stadsdelsnämnd. 

Han vill flytta hit andra centrala kommunala verksamheter. Men samtidigt försvinner en del av 
de verksamhet som redan finns. 

– Det var fel beslut. Det handlar om att de boende ska ha nära till service, säger Bo Sundin.  
Han och andra lokalpolitiker i stadsdelen sa nej till landstingets beslut som togs av en borgerlig 
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majoritet med Bo Sundins partikamrater i spetsen. Men han vill inte gå strid med partiet. Han vill 
hellre prata om satsningarna. 

Ronny Bergens är vd för Fastighetsägarnas förening i Järva med bland andra de kommunala 
bostadsbolagen Svenska bostäder och Familjebostäder. I Föreningens egen tidning Hemma i Järva 
talar Ronny Bergens om bilden av förorten och de boendes ”frustration över att bankerna stänger 
och myndigheter flyttar.” 

– De boende får dubbla budskap. Å ena sidan kommunala satsningar, å andra sidan nedskär-
ningar av viktiga verksamheter som håller centrum levande. 

Han menar att samordningen mellan olika aktörer, försäkringskassan, kommunen och lands-
tinget inte har fungerat. 

– En vårdcentral är en magnet som lockar folk till centrum. Nu måste vårdcentralens lokaler 
fyllas med en minst lika attraktiv verksamhet, säger Ronny Bergens. 

På Husby Träff är planeringen av Vredens dag färdig. Det bli en scen med många kända talare 
och underhållare. 

Men 800 meter till Akalla vårdcentral. Det är väl inte så långt? 
– Närhetsprincipen gäller, säger Bo Sundin (M). 
– Jag går inte dit. Då får Flippa Reinfeldt komma och putta på min rullator, säger Inga Harnesk 

och skrattar. 
 

 

Få av Solnas unga får sommarjobb 
- Men i Sundbyberg finns fler jobb än sökande. 
Publicerad i Mitti Solna den 5 april 2011 

 
Det är stora skillnader mellan ungdomars möjligheter till sommarjobb. I Solna ordnas drygt 
50 jobb, medan unga i Sundbyberg kan välja bland över 500 jobb. 

 
I Solna räknar man med att cirka 300 ungdomar kommer att söka de cirka 50 platser som kommu-
nen ordnat fram. Flera ungdomar blir alltså utan möjlighet att tjäna några extra sommarkronor. 

– Vi har en ganska stor efterfrågan som vi inte kan möta upp. Det är stadsledningen och kom-
munstyrelsen som bestämt budgeten, säger Eva Asplund, personalchef på Solna stad. 

De jobb som ändå ordnas fram finns inom barnomsorg, omvårdnads- och dagverksamheter, fri-
tidsklubbar samt inom kultur och fritid. 

För att söka ska man vara 16-18 år och vara beredd på att jobba 6 timmar om dagen i en tre-
veckorsperiod med start vecka 25. Vilka löner som erbjuds är inte bestämt. 

– Ersättningarna är inte klara, men hamnar kring 70-85 kronor i timmen beroende på ålder, sä-
ger Eva Asplund. 

Från den 14 april till den 4 maj kan den som vill söka sommarjobb via Solna stads webbsida. 
Betydligt säkrare att få ett jobb är det i Sundbyberg. Enligt Ola Petterson, arbetsplatslots på 

kompetens- och arbetsmarknadsförvaltningen, trillar jobben in hela tiden. 
– Just nu så ligger vi på plus. Jag har fått in ungefär 420 personplatser och sista jag tittade var 

det 358 ungdomar som sökt, säger han. 
I Sundbyberg kan alla som går i årskurs 9 och årskurs 1 på gymnasiet söka sommarjobb, det vill 

säga cirka 700 personer. Enhetschefen Karin Sellin tror att cirka 500 av dem kan erbjudas ett 
sommarjobb. 

Den 31 mars gick ansökningstiden ut och då ska ansökningarna matchas mot jobb som kom-
munen fått in. 

– Det är en mäktig uppgift. Det vi går efter är vad ungdomarna själva önskar och vad de har för 
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utbildning. Många är unga och oskrivna blad, så då försöker vi göra det bästa av situationen, säger 
Ola Pettersson. 

I Sundbyberg är cirka 75 procent av jobben kommunala. Jobben finns inom barnomsorg, äldre-
omsorg och andra kommunala arbetsplatser. Man kan även få arbeta på stormarknader, inom före-
ningsliv och sportklubbar eller med hantverk och sömnad. 

Lönen för sommarjobbarna är lika för alla – 75 kronor i timmen inklusive semesterersättning. 
 
 

 
 

 
Stockholm ger staten kassaklirr 
Publicerad i DN den 18 april 2011 

 
Stockholmarna står för hälften av alla direkta skatter till staten. Det visar nya siffror som 
Stockholms handelskammare presenterar i dag. Till de stora vinnarna i skatteutjämnings-
spelet hör två andra ledande tillväxtregioner i landet – Göteborg och Malmö. 

 
Knappt två miljoner människor eller drygt 20 procent av landets invånare bor i Storstockholm. 
Men de levererar 50 procent av de direkta skatterna till statskassan. 

Det visar nya skattesiffror i den rapport som Stockholms handelskammare offentliggör i dag. 
– Det är ett tecken på att det går bra för Stockholm. Att vi har klarat krisen och haft en bra till-

växt, säger Maria Rankka, vd för Stockholms handelskammare. 
Lika nöjd är hon inte med fördelningen av skatteintäkterna. Stockholmskulle behöva behålla en 

större del av de skatteintäkter som fördelas till övriga landet, menar Maria Rankka. 
– Det behövs ett antal satsningar i vår region som kräver kraftiga investeringar. Viktigast att 

komma till rätta med är den dysfunktionella bostadsmarknaden, säger hon. 
– Bostadssituationen är ett hot mot fortsatt tillväxt och det krävs en serie av åtgärder - ökad rör-

lighet på den befintliga bostadsmarknaden och en kraftig nybyggnation bland annat. 
Stockholms handelskammare pekar också på att det behövs pengar för att utveckla kollektivtra-

fiken och till andra nödvändiga infrastruktursatsningar. 
– Stockholm är viktigt för Sverige. Tillväxten här får ringar på vattnet i andra delar av landet. 

Därför skulle vi behöva komma till rätta med tillväxtskadliga skatter, säger Maria Rankka. 
På Stockholms handelskammare tycker man det är märkligt att regeringen inte gör något åt 

värnskatten. Och att två andra framgångsrika tillväxtregioner - Göteborg och Malmö - blir vinnare 
när det gäller den så kallade Robin Hood-skatten - skatteutjämningen mellan landets kommuner 
där Stockholmspolitikerna länge klagat över att de bygger simhallar i Norrland. 

– Värnskatten slår hårt mot regionen. Man bör även se över det kommunala omfördelningssy-
stem vi har i dag som straffskattar Stockholm. 

Stockholm kommer fortsatt att ha en avgörande betydelse för den svenska tillväxten, enligt 
Stockholms handelskammare. Nya prognoser pekar på att 40 procent av landets tillväxt förväntas 
komma från Stockholm. 

– Vi genererar spridningseffekter till andra delar av landet. Samtidigt inser vi att det är ömsesi-
digt och att vi är beroende av inflödet av kompetens. 

– Men det är rimligt att skattefördelningen korrigeras. Det är politiska beslut som måste till, sä-
ger Maria Rankka.  
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”Vore bra om fler svenskar flyttade hit” 
Publicerad i Metro Stockholm den 13 april 2011-05-18 

 
Polisen tar hårda tag mot brottsligheten. Men i Ronna och Hovsjö vill de boende också se 
fler svenskar 
 
Metro har de senaste dagarna rapporterat om polisens satsningar mot den grova organiserade 
brottsligheten i Södertälje. 

Hårdare tag, mer resurser och ett ökat fokus på nyrekryteringen av unga är några av åtgärderna 
som vidtagits. 

Men i miljonprogramsområdena Ronna och Hovsjö har flera av invånarna en annan önskan. 
– Det vore bra om fler svenskar flyttade hit, säger Ronnabon Simon Uri, en av flera som Metro 
pratat med. 

Han flyttade med sin familj från Turkiet till Sverige 1975. 
– Jag har bott här i 35 år och trivs jättebra. Men de svenskar som bodde här till en början har flyt-
tat, och det är inte bra. Det behöver blandas upp mer, säger Simon Uri. 

Ryszard Szulkin är professor i sociologi vid Stockholms universitet. 
Hans forskning visar att familjers ekonomiska förutsättningar spelar större roll än bostadsort 

när det gäller kopplingar bland annat till kriminalitet och arbetsmarknadssegregation. 
– Det har inte den samhälleliga effekt man tidigare trott. Däremot är det inte orimligt att anta att 
en längre tids bostadssegregation minskar solidariteten och den sociala tilliten till övriga samhället 
och skapar ett vi mot dem, säger han. 

 


