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Abstract 
Studien följer upp vissa delar av Lars Nords avhandling Vår tids ledare (2001). Nord 

genomförde sina undersökningar 1993, alltså 20 år tidigare än denna studie. Vår studie utgick 

från frågeställningar om ledarskribenternas egenskaper, deras redaktionella produktionsvillkor 

och förhållande till de politiska partierna i dag och i jämförelse med år 1993. I studien undersöks 

även i vilken utsträckning ledartexterna behandlar lokala, nationella och internationella ämnen 

samt förekomsten av osignerade, signerade och signerade ledare med bylinebild. Studien utgick 

från teorier om journalistiska produktionsvillkor utformade av Kent Asp, Pamela J. Shoemaker & 

Stephen D. Reese, Armin Scholl & Siegfried Weischenberg samt Wolfgang Donsbach.  

 

Genom en enkätundersökning liknande den Nord genomförde, samt två olika analyser av 

ledartexter undersökte vi vad som skett på ledarsidorna sedan 1993. Resultatet visade att vissa 

förändringar skett. Banden till partierna har sannolikt försvagats då en betydligt lägre andel av 

tidningarna i dag ägs av partier. Dessutom har avsevärt färre ledarskribenter i dag partipolitiska 

uppdrag. Ledarskribenterna värderar aktualitet och nyhetsorientering i högre grad än 1993 och 

deras egna intressen styr i stor utsträckning deras ämnesval, vilket inte var fallet i Nords 

undersökning. Generellt ligger ett stort fokus vid ledarskribenterna i form av hög andel signerade 

ledare och signerade ledare med bylinebild. Skribenterna refererar också gärna till sig själva i 

sina texter. Även om skribenterna på många sätt närmat sig kolumnisterna, är den politiska 

profilen fortfarande ledarsidans djupt rotade skiljemärke. Kårens sammansättning är sig relativt 

lik och det verkar fortfarande vara främst nationella frågor som behandlas på ledarsidorna.      

 

Nyckelord: cirkulärledare, Lars Nord, ledarartiklar, ledarskribenter, osignerat, partipolitiska 

uppdrag, partiägda, produktionsvillkor, signerat, sociopolitisk bakgrund, tidningsägande  
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Förord 
En av författarna till denna uppsats har tidigare arbetat som ledarskribent och den andra har en 

närstående som gjort det. Vi har därför båda tagit del av ledarskribenternas interna diskussion om 

vilka kvalifikationer en ledarskribent bör besitta, om ledarsidans journalistiska och demokratiska 

uppdrag och inte minst om genrens särprägel gentemot andra journalistiska genrer. Vi delar 

också ett generellt intresse för ledarjournalistiken, denna på samma gång upphöjda och utskällda 

journalistiska genre vars utövare både gått i bräschen för frihetsreformer och agerat 

kommunikationskanaler för den politiska makten. Ur allt detta föddes idén till denna uppsats. 

 

Ett särskilt stort tack vill vi rikta till vår handledare Magdalena Nordenson som entusiastiskt gett 

oss givande kommentarer och synpunkter under arbetets gång. Vi vill också tacka alla de 52 

ledarskribenter som tagit sig tid att svara på vår enkätundersökning, så att denna studie kunde 

genomföras. 
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1.0 Begreppsdefinitioner  
 
Ledarsida 

På ledarsidan publiceras material producerat av, eller utvalt av, ledarredaktionen och tidningens 

politiska redaktör. Materialet som produceras av den egna ledarredaktionens medarbetare 

förhåller sig vanligtvis till tidningens deklarerade politiska linje. Ledarsidan kan emellertid även 

publicera kolumner och Op-eds som är oberoende av tidningens linje. Ledarsidan återfinns 

vanligtvis på sidan två i svenska morgon- och kvällstidningar och den utgörs ofta av en 

huvudledare, en underledare, ett eller flera ledarstick och en illustration eller bild. 

 

Ledarartikel 

En ledarartikel är en text som produceras av en tidnings ledarredaktion eller av utomstående part 

för publicering som ledarartikel på ledarsidan. En ledarartikel kan vara signerad eller osignerad, 

den kan variera i längd och den kan publiceras tillsammans med skribentens bylinebild.  

 

Huvudledare 

En huvudledare är ofta den längsta ledartexten som publiceras på ledarsidan. Vanligtvis ligger 

den på samma plats i tidningen, men den kan även flyttas runt i layouten från dag till dag. Ofta 

väljer ledarredaktionen att det för dagen mest angelägna ämnet ska avhandlas i huvudledaren. 

 

Underledare 

Underledaren är den kortare ledare som vanligtvis publiceras i botten av ledarsidan. I den 

avhandlas vanligtvis det ämne som ledarredaktionen anser vara näst mest angeläget, eller det 

ämne som lämpar sig bra för att behandlas i en lite kortare text. 

 

Ledarstick 

Ett ledarstick är en kort text på ledarsidan som ofta har en ironisk eller vass politisk poäng. 
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Egen referens 

Med egen referens menar vi att skribenten i texten refererar till sig själv genom att skriva ”jag” 

eller ”mig” eller gör anspråk på att vara tidningens röst, genom att skriva exempelvis ”SvD:s 

ledarsida anser”, eller ”SvD anser”.  

 

Politiska nivåer i ledarna 

Den politiska nivån i ledare avser huruvida ämnet som behandlas är en lokal fråga, exempelvis en 

fråga för den egna kommunen, en nationell fråga som exempelvis rör rikspolitik, eller 

internationella frågor som rör andra länder eller internationell politik.  

 
2.0 Inledning  
År 2001 gav statsvetaren Lars Nord ut sin avhandling Vår tids ledare. En studie av den svenska 

dagspressens politiska opinionsbildning (Carlssons). I denna drog han slutsatsen att ledarsidorna, 

efter partipressens officiella död och i och med försöket till omdefiniering av sitt publicistiska 

uppdrag, försatts i en identitetskris från vilken de skulle ha svårt att återhämta sig. Han menade 

att partipressen redan kommit långt i sin avveckling 2001, och att den i sin aktuella form inte 

skulle finnas kvar länge till.  

 

Samma dag som Lars Nord försvarade sin avhandling, den 24 februari 2001, skrev 

journalistikprofessorn Stig Hadenius i en artikel på Dagens Nyheters debattsida att “mycket talar 

för att ledarsidornas historia snart är slut”. Enligt Hadenius hade Lars Nord skrivit en nekrolog 

över en gammal och förlegad tidningsform. “Tidigare fanns ett ömsesidigt beroende mellan 

trogna ledarsidor och stabila partier. Men i dag är det lätt att konstatera att partier både kan 

komma in i riksdagen och hålla sig kvar där utan stöd i någon ledarsida” skrev han.  Den 

politiska färgen var ledarsidans viktigaste konkurrensverktyg, menade Hadenius, varför genren i 

en avpolitiserad tappning skulle bli en enkel match för de framväxande kolumnerna, 

debattsidorna och nyhetsanalyserna. “Det är svårt att se hur partipolitiserade ledarredaktioner 

skall kunna överleva som små reservat i stora organisationer där journalisterna sätter oberoendet 

och den självständiga granskningen främst”, menade han (Hadenius, 2001).  
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Även senare har hårda ord riktats mot ledarsidorna. Bertil Torekull, tidigare chefredaktör på 

Svenska Dagbladet och Dagens Industri, skrev år 2007 på Dagens Nyheters debattsida att det 

är ”hög tid att avskaffa pressens ledarsidor”. Han var om möjligt ännu hårdare än Hadenius i sin 

kritik mot genren. Torekulls utlåtande bottnade i flera saker, bland annat en enligt honom 

försvagad relation mellan ledarsidan och ägarna. ”Numera är relationen närmast ’hållningslös’: 

samma ägare saluför åsikter både från vänster och höger, förutsatt att själva mediet ger nöjaktig 

avkastning”, skrev han. Det största problemet verkade han dock se i att ledarartiklarna i stor 

utsträckning var osignerade. ”Skrota hela detta pretentiösa blandsystem, denna publicistiska 

blindtarm. Låt begåvade skribenter – sådana finns även på ledarsidorna – utrycka sina 

uppfattningar helt öppet. Välj dem efter skrivtalang, publicistiskt redovisad livserfarenhet och 

åsiktsbakgrund enligt den glasklara principen ’individer, inte tidningar, har åsikter’ ”, skrev han 

(Torekull, 2007).    

 

Heidi Avellan, politisk redaktör på Sydsvenska Dagbladet, svarade Torekull i sin egen tidning. 

Hon skrev att personer som tycker i eget namn visst är intressant läsning, men att ”läsaren bör 

reflektera över krönikörernas drivkrafter och bindningar. (…) Vad gäller ledarskribenter är svaret 

inte så svårt. Vi driver opinion utifrån tidningens linje, politiska färg och tradition. Och att 

flertalet tidningar fortfarande har starka politiska redaktörer eller en chefredaktör med ansvar för 

åsiktsbildningen visar att många tidningsägare alltjämt ser detta som viktigt. Att tidningar inte är 

som vilket företag som helst, utan en röst i det demokratiska samtalet”, skrev hon (Avellan, 

2007).     

 

Torekull har deklarerat fler domedagsprofetior i ämnet; år 2007 siade han om lokalpressens död i 

Dagens Nyheters kulturdel. Bland annat skrev han att ”ledare samkörs över kommungränser trots 

läsarnas helt skilda behov (…) Med en sådan strategi ståndar långsamdöden för levande 

lokalpress. Fria dialektala stämmor stryps och den borgerliga mångfaldens före detta 

propagandister enfaldigar sin press lite varstans” (Torekull, 2007).  

 

Även ledarsidornas folkliga representativitet har diskuterats. I Sveriges Radios Studio ett sändes 

den 17 december 2013 ett program som handlade om könsfördelningen på ledarredaktioner. Efter 

en genomgång av landsortspressen hade journalisten Annakarin Ivarsson kommit fram till att sju 
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av tio personer som arbetar på ledarredaktionerna är män och att de allra flesta också har 

svenskklingande namn. I radioprogrammet fick personer med kunskap om ledarjournalistik och 

ledarsidor utrycka sin åsikt om huruvida homogeniteten i denna yrkeskår är ett problem för dess 

journalistiska produktion. Paulina Neuding, nu chefredaktör för den borgerliga tidskriften Neo 

och tidigare ledarskribent på bland annat Svenska Dagbladet, ansåg det sekundärt vilket kön 

skribenten har. Enligt henne är det förmågan att producera argumenterande text av hög kvalitet 

som ska avgöra vem som arbetar som ledarskribent. Samtidigt menade hon att en ojämn 

könsfördelning på ledarsidorna kan innebära att ledarsidorna tappar kvinnliga läsare, eftersom 

färre texter då sannolikt behandlar ämnen som intresserar kvinnor. ”I opinionsmätningar kan vi 

se att det finns en skillnad på vad män och kvinnor läser och är intresserade av, generellt. Det kan 

ju bli ett problem för tidningarna om man inte levererar produkter som det ena könet är 

intresserat av”, sade hon i radioinslaget. Marika Formgren, ledarskribent på Svenska 

Nyhetsbyrån intervjuades också. Hon instämde i att kvaliteten på ledartexter ska vara det som 

avgör vem som skriver ledare. Samtidigt påpekade även hon att det finns tydliga skillnader 

mellan manliga respektive kvinnliga skribenters ämnesval. Hon berättar att när hon tidigare 

arbetade på Corren bestod hennes ledarredaktion av två kvinnor. Systertidningen Norrköpings 

Tidningars ledarsida utgjordes av två män. ”Lade man våra ledarsidor bredvid varandra dag för 

dag så såg man tendenser i ämnesval som man kunde misstänka hade med könsfördelningen att 

göra. På vår redaktion, där vi var 100 procent kvinnor, var det mycket förskola, skola och vård; 

mjuka frågor. På Norrköpings Tidningar med 100 procent män på ledarsidorna var det mer 

försvar och polis”, sade hon. Också Lars Nord fick ge sin kommentar i inslaget. Han underströk, 

med hänvisning till hur vi resonerar kring riksdagsledamöter, vikten av en någorlunda 

representativ spegling av folkets sammansättning på ledarsidorna (Studio ett, 2013). 

 

Undersökningar visar dock att många läser ledarartiklar, däribland även kvinnor. Ulrika 

Andersson och Lennart Weibull vid SOM-institutet publicerade våren 2013 Hur läser vi den 

lokala morgontidningen idag?1 som ingår i boken Vägskäl. Rapporten bygger på den nationella 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Weibull, Lennart, Oscarsson, Henrik & Bergström, Annika (red.) (2013). Vägskäl: 43 kapitel om politik, medier 
och samhälle : SOM-undersökningen 2012. Göteborg: SOM-institutet 
Tillgänglig på Internet: http://www.som.gu.se 
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SOM-undersökningen 2012. Den visar att hela 53 procent läser ”ledarartiklar/kommentarer”. Av 

kvinnorna är det 51 procent och av männen 54 procent. Det kan jämföras med de 46 procent som 

enligt rapporten läser kulturartiklar, eller de 44 procent som läser sporten (Weibull, Lennart & 

Andersson, Ulrika 2013). I Nords läsarundersökning har totalt 21 procent svarat att de läser 

ledartexter varje dag (2001, 194). Möjligt är att sammanslagningen av ”ledare” 

och ”kommentarer” i Andersson och Weibulls undersökning höjt procentsiffran, då annan 

opinionsjournalistik kan vara populärare än ledartexter. Resultatet som presenteras i denna SOM-

undersökning kan dock också tolkas som att ledarsidorna revanscherat sig sedan 1993.  

	  
Tabell	  1	  

 
Källa: Weibull, Lennart & Andersson, Ulrika 2013 

 

3.0 Bakgrund  
3.1 Opinionsjournalistikens utveckling 
Det var under senare delen av 1800-talet som ledarjournalistiken började utvecklas som en 

journalistisk genre. Lars Johan Hierta (1801-1872) tog opinionsjournalistiken till nya höjder när 

han grundade Aftonbladet år 1830. I tidningsspalterna stred han så ihärdigt för sina liberala idéer 

att kungamakten gång på gång drog in hans publiceringstillstånd. Hierta bytte för varje sådan 

gång namn på tidningen (till andra, tredje Aftonbladet osv) tills den kungliga indragningsmakten 

avskaffades år 1844- 45 (Nord 2001, s 79). År 1864 grundande Rudolf Wall (1826-1893) Dagens 
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Nyheter i vilken han drev liberala frågor som religionsfrihet, billigare statsförvaltning och 

avskaffande av olika typer av dödsstraff. Wall var känd för att gå rakt på sak i sina ledare, de så 

kallade ”sextummarna”, vilket innebar att de löpte cirka 15 centimeter djupt i tidningsspalten. I 

stora tidningar som Svenska Dagbladet (grundad 1884) och Göteborgs Handels- och 

Sjöfartstidning (GHT) (grundad 1834) publicerades de dagligen från slutet av 1800-talet och i 

Dagens Nyheter från omkring 1905. För att sprida åsikter började man också publicera citat ur 

andra tidningars ledarspalter, så kallade pressgrannar (Nordenson 2008, 36- 37). 

  
När de politiska partierna så småningom grundades (Socialdemokratiska arbetarpartiet år 1889, 

Liberala Samlingspartiet år 1900 och Allmänna valmansförbundet, sedermera Moderaterna, år 

1904) inleddes i många fall en nära relation till de opinionsbildande tidningarna. De levde i något 

av en symbios med varandra och framförallt Socialdemokraterna satsade på att bygga upp en 

egen press. Utvecklingen av partipressen hängde således samman med parlamentarismens och 

demokratins genombrott i Sverige och många tidningsredaktörer var politiskt aktiva. Hjalmar 

Branting (1860-1925) satt som Socialdemokraternas partiledare samtidigt som han var 

huvudredaktör för Socialdemokraten. Allan Hernelius (1911-1986) var chefredaktör för Svenska 

Dagbladet samtidigt som han var ledamot för riksdagen i Högerpartiet (senare Moderaterna) 

(Nordenson 2008, 38). En av tio riksdagsledamöter under andra världskriget var redaktörer och 

ända fram till 1970-talet hade nästan alla chefredaktörer någon form av partipolitiskt uppdrag 

(Nord 2001, 81).  

 

1800-talets ”idépress” följdes således av en partipress och banden mellan politik och tidningar 

kom att bli starkare i Skandinavien än någon annanstans. Samtidigt bör framhållas att 

ledarskribenter inte enbart gått partiernas ärenden under 1900-talet. Två ledarskribenter att lyfta i 

detta sammanhang är Torgny Segerstedt (1876-1945) som var chefredaktör för Göteborgs 

Handels- och Sjöfartstidning 1917-1945 och Herbert Tingsten (1896-1973), chefredaktör för 

Dagens Nyheter 1946-1959. Segerstedt tog strid mot Mussolinis fascism, Lenins socialism men 

kanske främst mot nazismen i Tyskland. Redan 1933 konstaterade Segerstedt att ”Herr Hitler är 

en förolämpning” och under Olympiaden i Berlin 1936 kritiserade han omvärlden, inklusive det 

svenska kungahuset, för att stoppa huvudet i sanden. ”Att det i Tredje riket pågår en stupid och 

grym förföljelse mot judar överser man med”, skrev han i samband med denna (Fant 2012, 10). 
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När Tysklands militära framgång kulminerade och judeförföljelserna övergick till systematisk 

utrotning 1942 var Segerstedt ganska ensam i sitt motstånd mot nazismen. Människor spottade 

efter honom på gatan, och kung Gustaf V ska ha kallat honom till sig för att be honom ”ta reson” 

(Fant 2012, 10). Segerstedt gav sig dock aldrig2.  

  
Även Tingsten var en kampglad man. Han var tydlig i språket, kraftfull och hård i sin polemik. 

Liksom Segerstedt kritiserade han diktaturer, från kommunismen i Sovjet till apartheid i 

Sydafrika och Francoregimen i Spanien (Nordenson 2008, 40).  

 

Ledarskribenterna kan således, både innan och under partipressens era, sägas ha varit viktiga 

ideologiska förespråkare och debattkanaler som drivit på olika reformer och idéströmningar i 

samhället. Samtidigt agerade de många gånger också som kommunikationskanaler för partierna.     

3.2 Partipressen och dess officiella död 
Under 1960- och 70-talet började banden mellan partier och ledarsidor att försvagas, varvid 

samröre mellan press och politik blev kontroversiellt. Tidningarna och ledarsidorna ville tydligt 

markera sin oberoende relation till politiken. Många av dem lade därför till ”oberoende” framför 

partibeteckningen (Nord 2001, 6). Lars Nord skriver i Vår tids ledare att begreppet ”oberoende” 

blivit som ett honnörsord inom branschen som ”allt mer börjat anta karaktären av en överideologi 

när det gäller att beskriva tidningarnas förhållande till det politiska systemet” (Nord 2001, 6). 

  
I Vår tids ledare kommer Nord till slutsatsen att ledarsidorna lämnats åt sitt öde sedan den 

officiella kopplingen till de politiska partierna avvecklats. ”Några klara nya normer för arbetet 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Strax innan sin död fattade han stålpennan och skrev: 

  
Det finns en enda sak som vi aldrig kan ha ihop med andra och det är det ärende, som idén sänder en var 

av oss att uträtta. Har vi det ihop med flera, då har vi aldrig tagit det på oss. Vi har svikit och flytt. Vad är 

det då för mening med detta att tjäna en idé? Ingen alls. Därmed hämtas intet Guds rike ner ur skyn. Intet 

lyckorike skapas här på jorden. Jesus segrade icke, han gick under. Den som håller fast vid sin stjärna, får 

aldrig som triumfator intåga i staden. Han dukar under och hans liv har utifrån sett slocknat lika spårlöst 

som alla andra dödligas. Men han har burit en låga genom natt och storm. Han har burit sin anpart av det 

mänskliga (Fant 2012, 19).      
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har ofta inte deklarerats. Ledarskribenterna har i stor utsträckning funnit sig placerade i ett oklart 

gränsland, där en mix av ‘oberoende’ och ‘grundläggande värderingar’ bildat nya fundament för 

det publicistiska arbetet“, skriver han. Grupper runt ledarskribenterna har inte heller underlättat 

för förändring av arbetsformerna inom genren, anser Nord. Han skriver att “bara i undantagsfall 

kan ägare och ledningar sägas uttrycka tankar om att en utveckling av den journalistiken på 

ledarplats är ett viktigt konkurrensmedel inför framtiden” (2001, 216- 217).  

 

4.0  Syfte och frågeställningar 
4.1  Syfte 
I denna uppsats följer vi upp valda delar av Nords undersökning. Syftet med uppsatsen är att se 

vilka eventuella förändringar som skett vad gäller ledarskribenternas egenskaper och deras 

produktionsvillkor sedan Nord genomförde sin undersökning 1993, det vill säga för 20 år sedan.  

Syftet är också att se hur exponerade ledarskribenterna är på ledarsidan i dag.  

4.2  Frågeställningar 
Hur ser yrkeskåren ledarskribenter ut i dag och i jämförelse med år 1993? 

Hur ser de redaktionella produktionsvillkoren ut för ledarredaktionerna i dag och i jämförelse 

med år 1993? 

Hur ser ägarstrukturerna och förhållandet till de politiska partierna ut i dag och i jämförelse med 

år 1993? 

Hur ser förhållandet mellan ledartexter som behandlar lokala, nationella och internationella 

ämnen ut i dag? 

I vilken utsträckning refererar ledarskribenter till sig själva i ledartexten? 

I vilken utsträckning publiceras osignerade, signerade och signerade ledare med bylinebild i dag?  

 

5.0 Teori och tidigare forskning 
5.1 Forskningsperspektiv 
För att förstå varför ledartexterna ser ut som de gör och varför de eventuellt utvecklats i en 

speciell riktning är det viktigt att förstå vad som påverkar ledarskribenternas produktionsvillkor.  
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Den forskning som undersökt journalistiska produktionsvillkor har i stor utsträckning riktat sig 

mot nyhetsjournalistik. I Kent Asps avhandling Mäktiga massmedier, formuleras delteorier om 

hur det journalistiska utbudet formas. Asp menar bland annat att innehållet i medierna kan ses 

som en byteshandel av information mellan journalister och politiker (Asp, 1986).  

 

Pamela J. Shoemaker och Stephen D. Reese analyserar i Mediating the message- Theories of 

influence on Mass media Content fem nivåer av produktionsvillkor: individ, medierutin, 

organisation, extern och ideologisk nivå. I alla dessa nivåer finns skiftande utrymme för aktörers 

beteende och strukturella ramar. På den första nivån studeras individens syn på sin egen yrkesroll 

och dennes värderingar. På medierutinnivån studeras relationer till källor och till publiken samt 

nyhetsvärdering och arbetssätt på redaktionen. På organisationsnivån studeras ägarskap och 

policyfrågor, ekonomi och konkurrens. På den externa nivån analyseras relationer med andra 

aktörer i samhället och på den ideologiska nivån studeras de idémässiga förutsättningarna för 

medierna att arbeta (Shoemaker & Reese 1996, 64.) I Journalism in der Gesellschaft ser Armin 

Scholl och Siegfried Weischenberg istället medieinnehållet som ett resultat av mediesystemets 

normer och strukturer. Med normer menas i detta sammanhang mediehistoria, rättsystem, 

samhälleliga ramar och teknologiska faktorer. Wolfgang Donsbach spårar nyhetsurvalen till olika 

sfärer. I subjektssfären står journalistens personliga egenskaper i centrum, i professionssfären står 

yrkesideal och redaktionella strukturer i centrum, institutionssfären handlar om medieföretaget 

och samhällssfären om sociala och politiska förhållanden (Nord 2001, 22). 

 

I Sverige, där partipressen haft en stark ställning, har länge de politiska villkoren betonats som 

mest avgörande för produktionen av ledarna. Att tidningsföretagen bekräftar vissa politiska 

uppfattningar har setts som självklart (Nord 2001, 21). Enligt Nord har dock den 

forskningsmässigt allmänt erkända professionaliseringen av journalistyrket förflyttat fokus till de 

redaktionella produktionsvillkoren och mediernas möjlighet att mer självständigt kommentera 

politik. I detta perspektiv är inte journalisterna/ ledarskribenterna underordnade politiken utan 

självständiga aktörer. Detta synsätt bygger på antagandet att det är en intern beslutsprocess på 

ledarredaktionen som avgör produktionen av ledarartiklarna (Nord 2001, 21).  
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Nord skriver att konkurrensen medier emellan blivit hårdare och att de ekonomiska villkoren i 

högre grad än tidigare blivit en betydande faktor för vad som produceras av tidningen och 

ledarredaktionen. Nord skriver att de senare decennierna karaktäriserats av fyra ekonomiska 

trender: globaliseringen av medieindustrin, ökad ägarkoncentration, horisontell och vertikal 

integration samt en tilltagande kommersialisering (Nord 2001, 22). Det är enligt Nord rimligt att 

anta att även ledarjournalistiken marknadsanpassas och närmar sig nyhetsjournalistiken (Nord 

2001, 27). 

 

Finns det då kvar några tydliga skiljelinjer mellan nyhets- och ledarjournalistik? I studien 

Tyckandets tid (2009) skriver Lars Nord och Elisabeth Stúr att opinionsbildande texter 

producerade av andra journalister och kolumnister, till skillnad från ledarskribenter, hellre 

behandlar politiska processer än politikens innehåll. Ett skäl till detta är, enligt Nord och Stúr, att 

analyser av innehållet i politiken lättare kan uppfattas som partisk. Politikernas budskap och 

agerande åsidosätts därmed till förmån för analyser av deras motiv och beräkningar. Vidare 

menar Nord och Stúr att det i den kommenterande nyhetsjournalistiken finns en inbyggd vilja till 

polarisering och konflikt. Därigenom är den kommenterande nyhetsjournalistiken generellt 

mindre intresserad av att bidra till dialog i syfte att åstadkomma samhälleliga förändringar och 

mer inriktad på att få sista ordet i varje fråga. Nord och Stúr skriver att till skillnad från ledare 

”där olika åsikter dryftas i tidningar av olika politisk färg, finns i annan kommenterande 

journalistik en större risk för konformism och ’pack journalism’ ” (Nord & Stúr 2009, 42).   

 

Vidare finns två trender i medielandskapet som är värda att nämna. Å ena sidan konvergerar 

medierna liksom de journalistiska genrer som finns inom dessa medier (2013 Ots, 144). Detta 

kan tala för att ledarjournalistiken bakas in i det andra materialet, eller helt enkelt sorteras bort. 

Samtidigt sker parallellt med detta en divergens, en nischningstrend, genom vilken bland annat 

opinionsjournalistiken återigen vunnit mark (Nygren 2013, 286).  

 

6.0  Metod och material 
Lars Nords avhandling bygger delvis på enkätundersökningar, varav en är riktad till 

ledarskribenter, samt en innehållsanalys av ledartexter. Enkätundersökningen gjorde Nord för att 

vinna ökad kunskap om vad som utmärker en ledarskribent i fråga om egenskaper, 
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arbetsuppgifter och produktionsvillkor. Vi har gjort en uppföljning av denna enkät. Vi har ställt 

samma frågor som Nord gjorde men också lagt till två egna. Vi har också ett annat urval än Nord 

vad gäller såväl svarande skribenter som redaktioner enkäten skickats ut till.  

 

Den innehållsanalys vi gjort är inte en uppföljning av de innehållsanalyser Nord genomförde i sin 

undersökning. Våra resultat i denna del av uppsatsen är således inte direkt jämförbara med 

resultaten i Nords innehållsanalys.  

6.1 Enkätundersökning 
Nords enkätundersökning genomfördes januari- februari 1993 och omfattade ledarskribenter på 

alla fem-, sex- och sjudagarstidningar i landet. Han genomförde sin enkätundersökning via 

telefon, och intervjuade högst två personer per tidning för att de större redaktionerna inte skulle 

få för stort genomslag. På de större redaktionerna valde han att tala med redaktionschefen och 

den yngste på redaktionen. Totalt i landet fanns enligt Nord vid denna tid 150 ledarskribenter, 

kolumnister och debattredaktörer oräknade. 113 personer ingick i Nords undersökning och 82 

skribenter besvarade frågorna- vilket ger en svarsfrekvens på 73 procent.  

 

Nord redovisar inte de tidningsredaktioner som de svarande ledarskribenterna i hans 

enkätundersökning arbetar på. Det var därför omöjligt för oss att göra en uppföljning bland just 

dessa tidningar. Han ger heller inte någon förklaring till varför alla fem-, sex- och 

sjudagarstidningar valdes till studien. Eftersom vi ansåg att ett urval av denna omfattning var för 

stort att hantera i vår uppsats gjorde vi ett eget urval av redaktioner. För att få ett urval som 

liknade Nords i så hög grad som möjligt avseende tidningarnas politiska politisk profil och 

upplaga, utgick vi ifrån den tabell i avhandlingen som redovisar vilken politisk profil och 

upplaga som de svarande ledarskribenternas tidningar hade (2001, 92). För att få en geografisk 

spridning på vårt urval utgick vi från Presstödsnämndens dagstidningsförteckning 2013. Med 

hänsyn till politisk profil och upplaga har vi valt en eller flera av de större ortstidningarna i varje 

län i Sverige. Utöver detta valde vi även att skicka enkäten till tidningen Arbetet, i egenskap av 

att vara en LO- tidning, samt Arbetaren i egenskap av att vara en syndikalistisk tidning. Dessa två 

är de enda veckotidningar som förekommer i vår studie och de valdes ut för att ge ett mer varierat 

underlag till vår analys. Övriga tidningar i vår studie ges ut minst dem dagar i veckan.  Enkäten 

skickades ut till totalt 40 redaktioner och 75 ledarskribenter.  



	   16 

Då vår liksom Nords studie främst undersöker ledarskribenternas egenskaper och 

produktionsvillkor, och inte redaktionerna i sig, ansåg vi det vara av högre vikt med ett så stort 

dataunderlag som möjligt än att följa Nords metod i val av skribenter. Vår enkät skickades 

således till samtliga ledarskribenter på 10 tidningar med socialdemokratisk profil, 1 med 

syndikalistisk, 1 LO-tidning, 6 centerpartistiska tidningar, 15 liberala tidningar, 5 moderata 

tidningar och slutligen två oberoende borgerliga (se bilaga 2). För att underlätta svarsprocessen 

utformades enkäten i det webbaserade verktyget Google Drive. Enkätsvaren samlades i ett Excel-

kompatibelt dokument i Google Drive och materialet har sedan hanterats och analyserats med 

hjälp av Excel.  

 

En konsekvens av vårt urval är att de svarande ledarskribenterna inte är lika många som i Nords 

undersökning, att de inte endast kommer från fem, sex och sjudagarstidningar, inte är 

systematiskt valda och inte är högst två från samma tidning (se 6.1.2 Diskussion av urval och 

metod, samt 6.4 Reliabilitet och validitet).  

6.1.1 Bortfallsanalys 
Antalet svarande i enkäten var 52 av 75, vilket innebär att 69 procent av de tillfrågade 

ledarskribenterna genomförde undersökningen. Enligt Metodpraktikan anses det vid 

individbaserade undersökningar vara normalt med ett bortfall på 25-40 procent av de tillfrågade 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2012, 185). Därmed anser vi att det går att dra 

kvalificerade slutsatser baserat på vår enkät, då bortfallet i vår undersökning är 31 procent. 

6.1.2 Diskussion av urval och metod 
Urvalet i vår undersökning kan innebära att vissa resultat kan skilja sig från Nords utan att någon 

förändring egentligen skett. Nord valde att tala med redaktionschefen och de yngre på 

redaktionerna vilket gynnade dessa två ålderskategorier i hans undersökning. Vi skickade ut 

enkäten till samtliga skribenter på redaktionerna och om det främst är de äldre eller de yngre på 

redaktionerna som svarat på vår enkät, kan det felaktigt se ut som att ledarskribenterna blivit 

äldre eller yngre än i Nords undersökning. Det gäller även för jämförelsen av kön. Redaktören 

var sannolikt oftast en man 1993. Om Nord gjort ett annat urval av svarande på de större 

redaktionerna hade hans resultat potentiellt kunnat visa på fler kvinnor.  
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Eftersom såväl Nords som vårt urval är ett försök till ett representativt utsnitt av 

ledarskribentkåren, bör dock våra resultat kunna jämföras i viss utsträckning. När det gäller 

jämförelsen mellan ledarskribenternas individuella yrkesbakgrund och utbildning anser vi att 

skillnaden i urval spelar mindre roll eftersom Nords urval inte uppenbart påverkar dessa punkter 

åt ett annat håll än vårt urval. Det gäller också frågorna som berör ledarsidornas innehåll. 

 

I enlighet med Nords studie kommer svaren angående ledarskribenternas produktionsvillkor 

också från respektive ledarskribent och inte från respektive redaktion. Nord använder således 

svaren från alla 82 skribenter när han presenterar information om tidningarna. Detta blir 

problematiskt då han intervjuat flera personer på varje redaktion. När han exempelvis frågar om 

huruvida tidningarna publicerar cirkulärledare, får han således i flera fall svar från skribenter som 

arbetar på samma tidning. Vi är medvetna om detta, men eftersom våra svar ska kunna jämföras 

med Nords, har vi valt att göra på samma sätt. Att flera ledarskribenter från samma tidning svarar 

på vår enkät ser vi dock som ett mindre problem då studien fokuserar på ledarskribenterna, inte 

redaktionerna. Även om de arbetar på samma redaktion kan de ha olika uppfattningar om yrket. 

När vi anser att skillnaden i urval stör slutsatserna i vår uppsats behandlar vi detta. 

 

Då syftet med vår undersökning var att följa upp resultaten i Nords enkät, föll det sig naturligt att 

använda sig av samma frågor. Att vissa frågor i dag ter sig irrelevanta eller föråldrade kan i sig 

vara ett intressant resultat då även det visar på en förändring. Dock har vi valt att lägga till några 

få frågor som vi saknade i Nords enkät. Då det bland Nords frågor ingår aspekter av 

representativitet valde vi att lägga till en fråga om etniskt ursprung. Dessutom frågade vi om 

ledarskribenterna anser sig vara journalister. Svaren på dessa frågor jämförs inte med någon 

punkt i Nords undersökning, utan står för sig själva.   

6.2 Innehållsanalys av ledarartiklar 
Sammanlagt har vi analyserat 138 ledare från sju tidningar – Göteborgs Posten, Svenska 

Dagbladet, Aftonbladet, Skånska Dagbladet, Norran, Dala-Demokraten och Barometern. Dessa 

tidningar har valts med hänsyn till geografisk placering, politisk profil och storlek. Den 

undersökta perioden är 1 september 2013 till 1 oktober 2013. Perioden valdes då vi ville ha så 

färskt material som möjligt och september var den senaste hela månaden innan vi började skriva 

uppsatsen. För att avgränsa materialet satte vi perioden till trettio dagar. 
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Tidningsartiklarna söktes fram i Retriever Mediearkivet. Vi sökte på respektive tidnings namn 

och  ledarskribenter i en söksträng (till exempel Norran AND Sakine Madon OR Mikael 

Bengtsson). Därefter tog vi de 20 första artiklarna som kom upp i varje sökning.  Att vi 

avgränsade oss till de första 20 artikelträffarna berodde på att det i vissa av tidningarna 

publiceras flera ledare varje dag, medan det i vissa endast publiceras en ledartext om dagen och 

dessutom färre än sju gånger i veckan. Således blev det en stor variation i antal artikelträffar 

under den period som vi ämnade undersöka. Genom att begränsa urvalet till de 20 första 

artikelträffarna per tidning fick vi lika många artiklar från varje tidning, med undantag från 

Norran där det endast blev 18 träffar. Att Norran har två färre texter i undersökningen än de 

andra tidningarna anser vi vara acceptabelt, då resultatet av undersökningen presenteras i såväl 

antal som procent per tidning. Genom sökningen fick ett slumpmässigt urval av signerade huvud- 

och underledare samt ledarstick från respektive tidning. Skälet till att vi valde signerat material 

för innehållsanalysen är att vi ville vara säkra på att det publicerade materialet producerats av 

tidningens ledarskribenter. Det går inte att veta när en text är osignerad. De variabler vi valde att 

undersöka var om ledarna behandlar lokala, nationella eller internationella frågor samt om 

skribenterna refererar till sig själva eller till ”tidningens åsikt” i texten (för definition av 

variablerna, se Bilaga 1 ).  

 

Innan kodningen läste vi igenom ledaren noga och skapade oss således en tydlig uppfattning av 

texten innan den analyserades. Varje ledare har studerats minst två gånger för att minimera 

riskerna av en felbedömning. Ledarna har bedömts mot bakgrund av ett kodschema med tydligt 

formulerade variabler (se Bilaga 1). Precis som Nord har vi tillämpat den så kallade 

huvudandelsmetoden i samband med kodningen, det vill säga att det är det samlade intrycket av 

den enskilda ledaren som ligger till grund för vår bedömning (Nord 2001, 48). Med hjälp av 

denna metod kan vi skapa en trovärdig bild av hur ledaren uppfattas av läsarna. 

6.2.1 Diskussion av metoden   
Möjligt är att sju tidningar och 20 artiklar (18 i Norran) från varje tidning är ett litet urval för en 

innehållsanalys. För att få fler analysenheter hade tidsperioden kunnat utökas.  
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6.3 Formanalys 
För att även få en uppfattning om i vilken utsträckning ledartexter signeras av skribenten och 

dessutom har en bylinebild, gjorde vi en ytterligare undersökning. I denna gick vi igenom varje 

ledarsida från den 1 september 2013- 1 oktober 2013, i samma tidningar som undersöktes i 

innehållsanalysen. Vi sökte upp artiklarna i Retriever Mediearkivet genom att söka på datum. Vi 

kodade alla ledarartiklar publicerade under de trettio dagarna efter huruvida de var signerade, 

osignerade och om de hade en bylinebild. I formanalysen undersöktes totalt 590 ledartexter. 

6.3.1 Diskussion av metoden   
Antalet analysenheter är relativt stort i denna undersökning, men tidsperioden kan likväl anses 

vara för kort. Vi är medvetna om att vissa tidningar kan publicera osignerat material, men mer 

sällan än månatligen. Då vår studie endast sträcker sig över en månad kan vi ha missat detta. 

Dessutom kan antalet tidningar anses vara för få för att några slutsatser ska kunna dras utifrån 

resultatet. Vi anser dock att undersökningen ger en bild av hur tidningarna prioriterar signerade 

och osignerade ledare, samt i vilken utsträckning som bylinebild används. 

6.4 Reliabilitet och validitet 
För att studiens resultat ska räknas som trovärdigt krävs god validitet och hög reliabilitet. 

Validiteten redogör för om undersökningen mäter vad den påstår sig mäta, alltså 

undersökningens giltighet. Reliabilitet är frånvaro av osystematiska eller slumpmässiga fel i 

studien. En bristande reliabilitet beror vanligtvis på slarvfel under insamlingen och bearbetningen 

av data (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, Metodpraktikan, 244) 

 

I sin avhandling diskuterar inte Nord specifikt validitet och reliabilitet för sin enkätstudie, men 

beskriver ingående sin metod och syftet med undersökningen. Syftet med vår uppsats var att följa 

upp Nords resultat som baserades på enkäten till ledarskribenter. Då frågorna i vår enkät, förutom 

de få vi lagt till, är desamma som i Nords enkät, kan vår undersökning ur denna aspekt sägas ha 

hög begreppsvaliditet. Detta är dock inte detsamma som att säga att validiteten är hög i Nords 

enkätundersökning.  Vi har kritiskt funderat på frågornas relevans i förhållande till det som Nord 

ämnar undersöka och vår bedömning är att de är relevanta för det studien ämnar undersöka.   
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En väsentlig skillnad mellan vår och Nords undersökning är urvalet. Då syftet är att replikera 

Nords studie sänker vår urvalsmetod således validiteten i undersökningen. Nords urval utgjordes 

av ledarskribenter på alla fem, sex och sjudagarstidningar i landet, medan vårt som beskrivits 

ovan utgjordes av ledarskribenter på 40 tidningar i landet. Två av dessa publiceras endast en gång 

i veckan. Nord förklarar inte sitt val av fem, sex och sjudagarstidningar och vi har inte kunnat 

finna varför detta vägval skulle vara bra för att svara på frågan. Däremot är hans urval betydligt 

större och kan således sägas ge en mer representativ bild av de ledarskribenter som då verkade i 

landet. Då vårt urval gjorts för att få en så representativ bild av ledarskribenterna som möjligt, 

om än i mindre skala och genom en annan metod, anser vi att resultaten i flera avseenden ändå är 

jämförbara. 

 

För att kontrollera den kvantitativa innehållsanalysens samt formanalysens validitet har en 

interkodarreliabilitetstest genomförts, vilket brukar anses vara en tillförlitlig form av 

reliabilitetstest (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2012, 64).  Den av oss som inte 

kodat tidningarna, kodade om fem procent av ledarna i respektive undersökning. Detta hade en 

överrensstämmelse med 100 procent. Det är inte konstigt då våra variabler är enkla och inte 

kräver ett stort mått av subjektiv bedömning. Vad gäller validiteten tycker vi att denna studie 

undersöker det den är ämnad att göra.  

6.5 Etiska överväganden  
I det följebrev som skickades ut med enkätundersökningen informerades ledarskribenterna om att 

de inte behövde ange sitt namn i enkätundersökningen. Många valde visserligen att ange sitt 

namn, men vi tog dock beslutet att inte nämna några namn i uppsatsen. Då det är relativt lätt att 

lista ut någons identitet om tidningen på vilken personen arbetar på är angiven har vi dessutom 

valt att inte heller säga var den svarande personen arbetar. Skälet till denna genomgående 

anonymisering är att vi inte såg någon förtjänst i att ange vem som sagt vad. Också i Nords 

resultatredovisning är skribenterna anonyma. Dock finns de tidningar som enkäten skickats ut till 

angivna i Bilaga 4.     
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7.0 Resultat 
Resultatet baseras på enkätundersökningen som presenterats i Metod (6.1) samt 

innehållsanalysen (6.2) och formanalysen (6.3). 

7.1 Enkät 
I detta avsnitt diskuteras vilka skillnader och likheter som går att urskilja mellan våra resultat och 

Nords resultat i den enkätundersökning som presenteras i Vår tids ledare. Nords undersökning 

genomfördes år 1993, det vill säga exakt 20 år innan vår undersökning. För att visa hur vårt 

underlag förhåller sig till Nords redovisas i Tabell 2 hur de svarande, i vår respektive Nords 

enkät, fördelar sig efter tidningarnas politiska profil och upplaga.   

Tabell 2  

 
Källa: (Nord 2001, 92) 

Som Tabell 2 visar har vi i jämförelse med Nord en mindre andel svarande från 

socialdemokratiska tidningar och en större andel svarande från liberala tidningar. Centertidningar 

utgör en ungefär lika stor andel och moderata en exakt lika stor andel som i Nords undersökning. 

Vidare kan konstateras att de liberala tidningarna generellt har en större upplaga än de övriga. 

Ingen av de svarande har angivit att den tidning på vilken de arbetar är opolitisk, dock har två 

valt svarsalternativet “annan”. Den ena av dessa personer arbetar på Arbetaren, som är 

syndikalistisk, den andra på Jönköpings-Posten som kallar sig oberoende borgerlig. En skribent 

har valt att inte svara, vilket är skälet till att antalet i kategorin övriga är tre. Flera av de svarande 

i undersökningen arbetar på tidningar med flera ledarsidor med olika politisk färg. Dessa 

personer får representera sin egen ledarsidas färg i sina svar, inte alla tidningens ledarsidor.  

 
 

De svarande ledarskribenternas tidningar
Uppdelat på grupper för antal exemplar i upplaga och politisk profil

- 15 000 ex 15 001 - 40 000 ex 40 001 - 90 000 ex 90 001 - ex Totalt Andel av total

Pressfär
Almqvist 
Steijer Nord

Almqvist 
Steijer Nord

Almqvist 
Steijer Nord

Almqvist 
Steijer Nord

Almqvist 
Steijer Nord

Almqvist 
Steijer Nord

s 1 5 3 10 0 1 0 4 4 20 8% 24%
c 3 2 6 9 0 0 0 0 9 11 17% 13%
lib 0 2 9 16 6 3 12 8 27 29 52% 35%
m 1 4 2 1 4 8 2 1 9 14 17% 17%
övriga 2 2 1 1 0 4 0 1 3 8 6% 10%
Totalt 7 15 21 37 10 16 14 14 52 82 100% 100%
Andel av total 13% 18% 40% 45% 19% 20% 27% 17% 100% 100%
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7.1.1 Tidningarnas politiska anknytning  

7.1.1.1 Partiägande   
Nord konstaterar i sin avhandling att det direkta partiägandet inom svensk press avtagit. Hans 

resultat visade att privata ägare och stiftelser med viss politisk anknytning stod för en allt större 

del av den samlade dagstidningsupplagan och att det direkta organisationsägandet minskat 

radikalt under den period han undersökte (1981-1993). Som Tabell 3 visar var det dock 

fortfarande 20 procent av ledarskribenterna som i Nords undersökning svarade att deras tidning 

ägdes av ett politiskt parti. 24 procent svarade “annan ägandeform”, vilket Nord tolkar som olika 

blandformer av de i Tabell 3 angivna ägandeformerna (2001, 93-94). Av de svarande i vår 

undersökning arbetar en knapp majoritet på privatägda tidningar, men nästan lika många säger 

sig arbeta på en stiftelseägd tidning. Endast två svarande, angav svarsalternativet “annan” och 

ingen svarande angav att de ägdes av ett politiskt parti. Även med hänsyn till den felmarginal 

som skillnaden mellan vårt och Nords urval kan innebära ter det sig alltså som att ännu färre 

tidningar i dag ägs av partier.      

Tabell 3 

 
Källa: (Nord 2001, 93-94) 

7.1.1.2 Partipolitiska uppdrag bland ledarskribenterna 
Nord menar att om ledarskribenterna har partipolitiska uppdrag vid sidan av sitt arbete, kan 

ledarsidan vara partipolitiskt bunden även om tidningen inte ägs av ett parti (2001, 94). För att 

reda ut ledarredaktionernas partiband på det individuella planet, frågade han därför i sin enkät om 

de svarande hade partipolitiska uppdrag. Även vi ställde denna fråga. I enlighet med Nords 

tillvägagångssätt frågade vi huruvida ledarskribenterna varit partipolitiskt aktiva tidigare, samt 

om de är det i dag. Nords resultat, som presenteras i Tabell 4, visade att antalet ledarskribenter 

med partipolitiskt uppdrag sjönk mellan 1981 och 1993. 1981 hade cirka en tredjedel av de 

liberala och socialdemokratiska ledarskribenterna partipolitiska uppdrag, 1993 var motsvarande 

Vilken ägare har tidningen i huvudsak?

Antal Andel av total
Almqvist 
Steijer Nord

Almqvist 
Steijer Nord

privatägd 26 24 50% 29%
stiftelseägd 23 22 44% 27%
partiägd 0 16 0% 20%
annan 2 20 4% 24%
ej svar 1 0 2% 0%
Totalt 52 82 100% 100%
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siffra en femtedel bland de socialdemokratiska ledarskribenterna och var tionde bland de liberala 

ledarskribenterna. För centerredaktörerna hade de partipolitiska uppdragen visserligen minskat 

under perioden, men det låg på samma nivå 1993 som de liberala och socialdemokratiska gjorde 

1981. Bland de moderata redaktörerna hade få partiuppdrag, endast en person såväl 1981 som 

1993 (2001, 94-95). I vår undersökning har endast tre personer svarat att de har ett partipolitiskt 

uppdrag i dagsläget. Två av dem arbetar på centertidningar och en på en socialdemokratisk 

tidning.  

Tabell 4 

  
Källa: (Nord 2001, 95)  

Även vår undersökning tyder alltså på att partipolitiska uppdrag relativt sett är vanligare bland 

ledarskribenter på centertidningar och socialdemokratiska tidningar. Generellt är det emellertid 

uppenbart att partipolitiska uppdrag bland ledarskribenter blir alltmer ovanligt. Skillnaden i vårt 

och Nords urval anser vi här vara av marginell betydelse, eftersom varje skribent svarar för sitt 

eget politiska engagemang. I sammanhanget bör dock nämnas att 27 av de svarande, det vill säga 

52 procent, angivit i en annan del av undersökningen att de haft kommunala förtroendeuppdrag 

eller annat partiuppdrag tidigare. 

7.1.1.3 Förekomst av cirkulärledare   
En cirkulärledare är en ledarartikel som produceras av nyhetsbyråer, som enligt Nord ofta ägs 

delvis eller helt av partier. Nord tar upp exempel på sådana nyhetsbyråer i sin avhandling: 

Precent (C), Liberala nyhetsbyrån (FP) Svenska Nyhetsbyrån (M) och Avisaredaktionen (S) 

(2001, 120). Cirkulärledarna är alltså centralt distribuerade texter som kan användas av flera 

tidningar inom samma politiska sfär. Det är naturligtvis billigare för tidningarna att publicera 

sådana texter än att hålla sig med en egen ledarredaktion, men det kan leda till en större 

åsiktskonformism inom de politiska sfärerna, skriver Nord. I sin avhandling gör han således 

Är du partipolitiskt aktiv idag?
Svar uppdelat på politisk profil

Nord

1981

Antal svar

s 20
c 11
lib 29
m 14
övriga 8
Totalt 82

Nord

1981 1993

Andel Ja Antal svar

30% 20
45% 11
31% 29
7% 14
25% 8
28% 82

Nord Almqvist Steijer

1993 2013

Andel Ja Antal svar

20% 4
36% 9
10% 27
7% 9
25% 3
17% 52

Almqvist Steijer

2013

Andel Ja

25%
22%
0%
0%
0%
6%
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bedömningen att förekomsten av cirkulärledare är en god indikator på hur tidningsledningen 

värderar ledarredaktionerna och deras självständighet gentemot partierna (2001, 120).  

 

Nords enkät visade att cirkulärledare främst används i mindre tidningar, enligt hans undersökning 

publicerade var femte av de mindre tidningarna cirkulärledare varje vecka. Som Tabell 5 visar är 

det i vår undersökning en högre andel än i Nords som säger sig publicera cirkulärledare varje dag, 

varje vecka och varje månad. Det är inte heller bara de allra minsta tidningarna som publicerar 

cirkulärledare i större utsträckning; det ter sig som att alla tidningar utom de med en upplaga på 

90 000 eller mer publicerar cirkulärledare oftare än då Nord genomförde sin undersökning. 

Tabell 5 

 
 Källa: (Nord 2001, 121)  

Här kan vårt urval göra att resultatet blir svårt att jämföra med Nords siffror. Om fler än två 

skribenter från samma tidning angivit att de publicerar cirkulärledare ter sig ju detta som att 

cirkulärledare publiceras i större utsträckning än tidigare. Dock är det en andel av skribenterna på 

de minsta tidningarna som i vår undersökning svarat att de publicerar cirkulärledare varje dag, 

vilket det inte var i Nords enkät. Detta tyder således på att dessa typer av texter publiceras i större 

utsträckning i alla fall i dessa tidningar. Tabell 6 visar i vilken utsträckning tidningar med olika 

politisk profil publicerar cirkulärledare. Enligt dessa siffror ter det sig som att de 

socialdemokratiska och liberala tidningarna i större utsträckning använder sig av cirkulärledare, 

medan dessa texter minskat i moderat och centerpartistisk press. Även för de resultat som 

redovisas i denna tabell gäller den urvalsproblematik som redovisas ovan. 

 

 

 

 

Publicerar tidningen cirkulärledare? 
Svar uppdelat på grupper för antal exemplar i upplaga

Almqvist Steijer

Antal 
svar

- 15 000 ex 7
15 001 - 40 000 ex 20
40 001 - 90 000 ex 9
90 000 ex - 13
Totalt 49

Publicerar tidningen cirkulärledare? 
Svar uppdelat på grupper för antal exemplar i upplaga

Almqvist Steijer Nord

Andel 
varje dag

Andel 
varje 
vecka

Andel 
varje 

månad
Andel 

varje år
Andel 
aldrig

Antal 
svar

14% 14% 14% 14% 43% 15
0% 35% 20% 0% 45% 37
0% 22% 0% 0% 78% 16
0% 0% 0% 0% 100% 14
2% 20% 10% 2% 65% 82

Nord

Andel 
varje dag

Andel 
varje 
vecka

Andel 
varje 

månad
Andel 

varje år
Andel 
aldrig

0% 20% 0% 7% 73%
0% 19% 14% 11% 57%
0% 6% 0% 0% 94%
0% 0% 0% 0% 100%
0% 13% 6% 6% 74%
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Tabell 6 

 
Källa: (Nord 2001, 121) 

Nord skriver att det står “tämligen klart att åtminstone abonnemangen hos de politiska 

nyhetsbyråerna är ett slags förtäckt partistöd. Tidningarna betalar helt eller delvis partiägda 

organisationer för att ge dessa möjlighet att distribuera partilojalt åsiktsmaterial. Men eftersom 

inte alla som betalar in avgifterna till byråerna använder sig av deras texter verkar det ibland mer 

fråga om en politisk solidaritetsyttring än en marknadsekonomisk välgrundad kalkyl” (2001 s 

100). Möjligen har denna relation förändrats, det är inte ett orimligt antagande att många 

tidningar och ledarsidor i dag är beroende av nyhetsbyråernas tjänster av rent ekonomiska skäl. 

7.1.1.4 Förekomst av telefonkonferens och redaktörsträff  
Nord skriver att ledarskribenterna deltar på telefonkonferenser i nyhetsbyråernas och i bland även 

partiernas regi. Enligt hans beskrivning sker dessa oftast efter politiskt viktiga händelser och 

innebär att politiker eller andra ur det egna lägret ger sin syn på skeendet. I dessa konferenser ges 

ofta god möjlighet att ställa frågor till den politiker eller dylikt som bjudit in till konferensen 

(2001, 100). Nord skriver att dessa konferenser kan sägas påverka ledarredaktionerna mot 

konformism och kallar det för en typ av verbal cirkulärledare (2001, 101). Nords enkät visade att 

31 av de 82 svarande skribenterna ”ofta” (varje månad eller oftare) deltog i en sådan 

telefonkonferens, medan 51 svarade att de sällan gör det. Nord frågade även hur ofta redaktörer 

från samma krets träffar varandra. Enkäten visade att 50 svarande, 60 procent, av de tillfrågade 

sade sig delta på sådana träffar “ofta” (en gång om året eller mer) mot 32 som svarat “sällan” 

(2001, 102). Nord skriver att tidningarna inte är att betrakta som partiorgan med avseende på 

dessa kontaktytor, men att det likväl är företeelser som underlättar en relation mellan pressen och 

partierna. Han drar därmed slutsatsen att dessa kontaktytor inte är obetydliga för 

opinionsbildningen som sker på ledarsidorna (2001, 102). 

 

Publicerar tidningen cirkulärledare? 
Svar uppdelat på politisk profil

Almqvist Steijer

Antal 
svar

s 4
c 8
lib 26
m 8
övriga 3
Totalt 49

Publicerar tidningen cirkulärledare? 

Almqvist Steijer Nord

Andel 
varje dag

Andel 
varje 
vecka

Andel 
varje 

månad
Andel 

varje år
Andel 
aldrig

Antal 
svar

0% 25% 0% 0% 75% 20
0% 25% 25% 0% 50% 11
0% 23% 12% 0% 65% 29
13% 0% 0% 0% 88% 14
0% 33% 0% 33% 33% 8
2% 20% 10% 2% 65% 82

Nord

Andel 
varje dag

Andel 
varje 
vecka

Andel 
varje 

månad
Andel 

varje år
Andel 
aldrig

0% 0% 0% 0% 100%
0% 45% 36% 9% 9%
0% 7% 3% 14% 76%
0% 21% 0% 0% 79%
0% 13% 0% 0% 88%
0% 13% 6% 6% 74%
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I vår enkät är det ingen som svarat att de deltar dagligen, veckovis eller månatligen på 

telefonkonferenser eller redaktörsträffar. 18 personer har svarat att de deltar i en telefonkonferens 

minst en gång per år och lika många, 18 personer, har angivit att de deltar i redaktörsträffar en 

gång per år. De personer Nord konsekvent intervjuade på de större redaktionerna kan visserligen 

i större utsträckning än de andra på redaktionerna deltagit i dessa telefonkonferenser. Att han 

genomgående intervjuat redaktörerna på de större tidningarna kan också påverka svaren gällande 

redaktörsträffar. Även då detta tas i beaktande ter det sig dock som att såväl telefonkonferenser 

som redaktörsträffar var betydligt mer frekvent besökta av ledarskribenter under den period som 

Nord genomförde sin undersökning. Den typ av politisk påverkan av ledarskribenter som Nord 

menar sker genom dessa kanaler verkar således ha minskat.  

7.1.2 Ledarskribenternas egenskaper  

7.1.2.1 Kön 
I Nords enkät var hela 91 procent av de svarande ledarskribenterna män (2001, 107). I sin 

avhandling kommenterar Nord detta med att ”könsfördelningen måste betraktas som 

uppseendeväckande” (2001, s 107). Att döma av svaren i vår enkät ter det sig som att fler 

kvinnor i dag arbetar som ledarskribenter. Vårt urval har dock påverkat resultatet på ett sådant 

sätt att dessa siffror inte är helt jämförbara med Nords. Nord intervjuade redaktörer på de större 

tidningarna och det kan antas att dessa i stor utsträckning var män. Visserligen intervjuade han 

även den yngsta skribenten vilket mer troligt kunde vara en kvinna. Det är dock viktigt att ta i 

beaktande att Nord, om han gjort ett annat urval av svarande skribenter, potentiellt hade kunnat 

ha fler svarande kvinnor i sin undersökning. Vår undersökning, då den skickades ut till alla 

skribenter på de utvalda redaktionerna, kan sägas ha givit fler kvinnor möjlighet att svara. Detta 

kan innebära att vi fått en relativ överrepresentation av kvinnor. Som redovisas i Tabell 7 visar 

vårt resultat dock att ledarskribenterna fortfarande verkar vara en mansdominerad yrkeskår.  

Tabell 7 

 
Källa: (Nord 2001, 107) 

Vilken kön har du?

Antal Andel av total
Almqvist 
Steijer Nord

Almqvist 
Steijer Nord

man 35 75 67% 91%
kvinna 16 7 31% 9%
ej svar 1 0 2% 0%
Totalt 52 82 100% 100%
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Nord skriver att skribenternas könstillhörighet och ålder mycket väl kan påverka innehållet i 

ledarna. Samtidigt visade hans resultat att de kvinnliga ledarskribenterna var mer traditionella i 

sitt arbetssätt än männen.  
”Intressant är emellertid att det i enkätundersökningen inte finns något som visar att en 

större självständighet och oförutsägbarhet skulle bli resultatet av fler kvinnliga pennor. 

Snarare är kvinnorna mer traditionella i sitt arbetssätt. Det visar sig bland annat i att de 

relativt sett oftare uppger sig vara inriktade mot den nationella politiska nivån i sina ledare, 

medan männen är mer benägna att vidga de traditionella gränserna genom att också 

kommentera internationella och lokala politiska frågor. En granskning av vad som styr det 

egna ämnesvalet visar också att aktualitetskriteriet visserligen dominerade för båda könen, 

men att kvinnorna något oftare styrs av partiintresset och aldrig av det egna intresset för 

frågan” (Nord 2001, 108).  

Enligt Nord bör man inte dra alltför långtgående slutsatser av detta eftersom antalet kvinnor i 

hans undersökning är relativt litet. Detsamma gäller naturligtvis för oss. Konstateras kan 

emellertid att kvinnorna i vår undersökning delvis visar samma tendenser. De har rankat vikten 

av att skriva om lokala frågor lägre än män och den enda som svarat att partiintresset styr 

ämnesvalet är en kvinna.  

7.1.2.2 Ledarskribenternas ålder 
I Nords undersökning var närmare hälften av de svarande skribenterna över 50 år (2001, 106-

107). Som framgår i Tabell 8 kan möjligen en rekrytering av något yngre personer ha skett. 

Samtidigt är det en mindre andel i vår undersökning än i Nords som är under 30 år. Eftersom vi i 

vårt urval inte valt den yngste och redaktionschefen på de större redaktionerna, ser vårt urval 

annorlunda ut än Nords vad gäller de svarandes ålder. Detta bör tas i beaktande i jämförelsen 

mellan resultaten. Utifrån de svar vi fått ter det sig som att ledarskribenterna fortfarande är en 

yrkeskår med relativt hög medelålder, detta kan dock vara ett resultat av att få av de unga 

skribenterna på redaktionerna svarat på enkäten. 
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Tabell 8 

 
Källa: (Nord 2001, 106) 

7.1.2.3 Ledarskribenternas etniska bakgrund 
Då vi undersöker representativiteten på ledarsidan fann vi det intressant att undersöka i hur stor 

utsträckning ledarskribenterna är av utländsk härkomst. Vi lade därför till en fråga om etnisk 

bakgrund i vår enkät, utöver Nords frågor. Av de svarande anger tre att de är födda i annat land i 

Norden, en svarande säger sig vara född i annat land i Europa och en är född i annat land utanför 

Europa. Åtta procent av de svarande är således födda i ett annat land i Europa, men endast två 

procent är födda utanför Europa. Detta tyder således på att även utlandsfödda personer är 

underrepresenterade på ledarsidorna. 

7.1.2.4 Ledarskribenternas tid i yrket 
Nords undersökning visade att hälften av de svarande arbetat mer än tio år som ledarskribenter. 

Han tolkar, icke förvånande, sina resultat som att man generellt stannar länge i ledarskribentyrket 

(2001, 110). Detta kan även vara en rimlig slutsats att dra utifrån de svar som givits i vår 

enkätundersökning. Av våra svarande har 25 personer, 48 procent, uppgivit att de arbetat som 

ledarskribent i mer än tio år.  

Tabell 9 

 
Källa: (Nord 2001, 106)  

I denna jämförelse liksom i de nedan redaovisade (7.1.2.5 Ledarskribenternas tidigare 

arbetslivserfarenhet, 7.1.2.6 Ledarskribetnernas utbildning) anser vi att skillanderna mellan 

Hur gammal är du?

Antal Andel av total
Almqvist 
Steijer Nord

Almqvist 
Steijer Nord

- 30 2 6 4% 7%
31 - 40 18 12 35% 15%
41 - 50 14 28 27% 34%
51 - 18 36 35% 44%
Totalt 52 82 100% 100%

Hur länge har du arbetat som ledarskribent?

Antal Andel av total
Almqvist 
Steijer Nord

Almqvist 
Steijer Nord

- 1 3 3 6% 4%
1 - 3 8 14 15% 18%
4 - 10 16 23 31% 29%
10 - 25 40 48% 50%
Totalt 52 80 100% 100%
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Nords och vårt urval spelar mindre roll. Detta eftersom det är ledarskribenternas individuella 

bakgrund som undersökts.   

7.1.2.5 Ledarskribenternas tidigare arbetslivserfarenhet  
Nord frågade i sin enkät var ledarskribenterna arbetade när de rekryterades till sitt yrke som 

ledarskribent (2001, 96). Hans slutsats är att allt fler journalister rekryteras till ledarredaktionerna 

och att rekryteringen inte längre främst sker från partierna. Han konstaterar vidare att, när det inte 

längre krävs partibok för att bli ledarskribent, löses uppdelningen mellan vem som rekryteras till 

nyhetsredaktion och ledarredaktion i princip upp (2001, 222-223). Nedan presenteras Nords och 

vårt resultat i procent och antal. 

Tabell 10 

 
Källa: (Nord 2001, 106) 

I jämförelse med Nords undersökning är det i vår en mindre andel som rekryterades från 

redaktionsgolvet. Värt att notera är också att endast en person blev rekryterad från ett politiskt 

parti till sitt nuvarande arbete.  

7.1.2.6 Ledarskribenternas utbildning 
Lars Nords resultat visade att de flesta av de 82 svarande ledarskribenterna hade en 

grundläggande akademisk utbildning (fil. kand). Däremot hade få, knappt 16 procent, av de 

svarande gått journalistutbildning. Nord skriver att denna siffra kontrasterar starkt mot övriga 

journalistkollektivet. Han hänvisar till maktutredningen 1989, som visade att drygt 30 procent av 

de yrkesverksamma journalisterna gått någon av journalisthögskolorna.  Nord drar i sin 

avhandling slutsatsen att detta kan bero på att journalisthögskolorna var relativt nya då 

undersökningen genomfördes och att ledarskribenterna ofta var äldre och således inte haft 

möjlighet att studera på journalisthögskola (2001, 109). Också i vår undersökning har en klar 

Vilket huvudsakligt yrke hade du när du rekryterades till ditt nuvarande arbete?

Antal Andel av total
Almqvist 
Steijer Nord

Almqvist 
Steijer Nord

ledarskribent 6 1 12% 1%
journalist 22 53 42% 65%
studerande 7 7 13% 9%
forskare 2 1 4% 1%
anställd i politiskt parti 1 9 2% 11%
anställd i intresseorganisation 3 1 6% 1%
anställd i näringslivet 2 1 4% 1%
anställd i offentlig sektor 4 4 8% 5%
annat 5 4 10% 5%
Totalt 52 81 100% 100%
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majoritet valt svarsalternativet “akademisk grundutbildning”. Några har valt både 

svarsalternativet “Journalisthögskola” och ”akademisk grundutbildning”, vilket är skälet till att 

antalet svar i denna figur överstiger antal svarspersoner. 

 

Som Tabell 11 visar har 19 procent, angivit att de läst på journalisthögskola. Det är alltså bara 

några få procentenheter högre än i Nords enkät. Detta är anmärkningsvärt med tanke på att Nord i 

sin avhandling visade att ledarskribenter i allt större utsträckning rekryteras från 

redaktionsgolven. Med detta i åtanke, och om en stor andel av journalistkollektivet har studerat 

vid journalisthögskolor, torde ett rimligt antagande vara att en större andel personer med 

journalistisk utbildning skulle ha blivit ledarskribenter tjugo år efter Nords undersökning. Vid en 

närmare analys av svaren i enkäten visar det sig dessutom att häften av dem som angivit att de 

läst på journalisthögskola ligger i det högsta åldersspannet i enkäten och alltså är 51 år eller mer. 

Tre av dem är 41-50 år och tre av dem är 31- 40 år. Ingen av de yngre ledarskribenterna som 

svarat på enkäten har studerat på journalisthögskola. En rimlig förklaring till att det fortfarande är 

få av ledarskribenterna som studerat på journalisthögskola kan vara att ledarredaktioner 

visserligen rekryterar personer från redaktionsgolvet, men att man i rekryteringsprocessen 

favoriserar journalister som läst andra akademiska utbildningar än journalistik. Mot detta talar att 

hela sju personer, 12 procent, av de svarande ledarskribenterna inte läst någon högre utbildning 

alls. I den kontexten vore det märkligt om just personer som studerat journalistisk ansågs 

olämpliga. En möjlig förklaring är naturligtvis också att personer med journalistisk utbildning 

själva väljer andra yrken. 

Tabell 11 

 
Källa: (Nord 2001, 106) 

7.1.2.7 Ledarskribenternas självbild  
Då en hög andel av ledarskribenterna ändå har en journalistisk bakgrund ansåg vi det intressant 

att undersöka huruvida ledarskribenterna ser sig som journalister. Denna fråga ställde inte Nord i 

Vilken (högsta) utbildning har du?

Antal Andel av total
Almqvist 
Steijer Nord

Almqvist 
Steijer Nord

grundskola / gymnasium 7 22 12% 27%
journalisthögskola 11 13 19% 16%
akademisk grundutbildning 33 38 58% 46%
doktorsexamen el. motsvarande 3 4 5% 5%
annan 3 5 5% 6%
Totalt 57 82 100% 100%
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sin enkät. I anslutning till frågan gavs också skribenterna möjlighet att kommentera sitt 

svarsalternativ. I Tabell 12 visas hur skribenter svarat, uppdelat på vilket yrke de hade innan de 

rekryterades till sitt nuvarande arbete.  

Tabell 12 

 
Totalt är det 45 personer, 87 procent som ser sig själva som journalister i sin roll som 

ledarskribent. Som Tabell 12 visar är det 100 procent av dem som arbetade som journalist i sitt 

tidigare yrke som ser sig som journalist i rollen som ledarskribent. Detsamma gäller de som 

studerade, arbetade som forskare och den som var anställd i ett politiskt parti. Av de tidigare 

ledarskribenterna är det en person som inte ser sig som journalist i sin yrkesroll. Av de som var 

anställda i en intresseorganisation när de rekryterades är det ingen som ser sig som journalist och 

av de som rekryterades från näringsliv och offentlig sektor är det hälften som inte ser sig som 

journalister. Det är alltså sju av de svarande skribenterna som inte ser sig som journalister. Några 

av dessa har valt att motivera sina svar. Så här lyder motiveringarna: 
“nej, Är utbildad ekonomiemagister, känner mig mer som en tyckare.” 

“nej, Nej är för kategoriskt. Jag har en annan roll än nyhetsjournalisterna, men är medlem 

i Journalistförbundet och känner mig som en del av redaktionen.” 

“nej, kommenterande skribent” 

“nej, Ser mig som ledarskribent och inte journalist. Mitt arbete är inte objektivt.” 

Uppenbarligen råder det delade meningar om ledarskribentens yrkesroll. I vår undersökning har 

det visat sig att olika synsätt även kan finnas inom samma redaktion. På en av de undersökta 

redaktionerna svarade två ledarskribenter på enkätundersökningen. Den ena skribenten kryssade i 

“nej” på frågan om huruvida denna såg sig som journalist. Den andra kryssade i “ja” och 

lämnade följande kommentar: 
"Jag har svarat på formuläret, men måste ändå reagera mot den bakomliggande 

föreställningen att ledarskribenter inte betraktar sig som journalister. Jag har aldrig stött 

på en ledarskribent som inte ser sig som journalist – opinionsjournalistisk är annorlunda 

Ser du dig som journalist i din yrkesroll idag?

Antal svar

ledarskribent 7
journalist 22
studerande 7
forskare 2
anställd i politiskt parti 1
anställd i intresseorganisation 2
anställd i näringslivet 2
anställd i offentlig sektor 4
annat 5
Totalt 52

Ser du dig som journalist i din yrkesroll idag?

Andel ja

86%
100%
100%
100%
100%
0%

50%
50%
80%
87%



	   32 

än nyhetsjournalistik men bygger ändå på samma etiska principer och samma 

yrkesmässiga kunnande. Ingen har mig veterligt heller någonsin ifrågasatt att 

ledarskribenter är aktiva medlemmar i Svenska Journalistförbundet."   

7.1.3 Ledartexterna  

I denna del av enkätundersökningen har ledarskribenterna fått ranka i vilken utsträckning olika 

politiska nivåer i ledartexterna förekommer. De har fått ranka de vanligaste orsakerna till att 

ledarämnena väljs och de vanligaste motiven bakom dessa val. Dessutom har de fått ranka olika 

potentiella mål för en ledarskribent efter hur viktigt de anser det vara. Då denna del av 

undersökningen handlar om ledarskribenternas individuella rutiner, preferenser och åsikter om 

det egna yrket anser vi att skillnaden mellan vårt och Nords urval inte stör jämförelsen av 

resultaten nämnvärt.    
 
7.1.3.1 Ledartexternas politiska nivå 
Lars Nord lät ledarskribenterna uppskatta hur stor del av materialet på ledarplats som de upplever 

behandlar frågor om inrikespolitisk, lokal och internationell nivå. De svarande i hans enkät 

uppskattade de nationella texterna till att utgöra cirka hälften och de lokala till att utgöra en något 

mindre andel än hälften av ledarsidan. Texter som behandlar internationella frågor gavs en 

mycket liten plats på ledarsidan, enligt skribenternas uppskattning (2001, 118). Även vi bad 

ledarskribenterna uppskatta hur stor andel av ledarna som ägnas åt lokala, nationella och 

internationella frågor.  

Tabell 13 

 
Källa: (Nord 2001, 118) 

Som Tabell 13 visar anser en majoritet i vår undersökning, liksom i Nords, att högst en fjärdedel 

av texterna på ledarsidan ägnas åt internationella ämnen. En något större andel i vår 

undersökning än i Nords svarar att mellan en fjärdedel och hälften av ledarna berör 

Hur stor del i din tidning uppskattar du berör internationella, nationella och lokala frågor?

Andel av total

internationell

- 25%
26 - 50%
51 - 75%
75% - 
vet ej
Totalt

Hur stor del i din tidning uppskattar du berör internationella, nationella och lokala frågor?

Andel av total

internationell nationell lokal / regional
Almqvist 
Steijer Nord

Almqvist 
Steijer Nord

Almqvist 
Steijer Nord

58% 70% 8% 7% 27% 1%
38% 29% 37% 44% 37% 52%
0% 1% 38% 44% 21% 35%
0% 0% 15% 5% 10% 11%
4% ingår ej 2% ingår ej 6% ingår ej

100% 100% 100% 100% 100% 100%
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internationella frågor. Detta tyder alltså på att ledarskribenterna i dag uppskattar att en större 

andel av ledarna ägnas åt utrikesfrågor. Liksom i Nords undersökning är det emellertid ingen 

som anser att 75 procent eller mer av ledarsidan ägnas åt internationella frågor.  

 Vad gäller de nationella frågorna är det i Nords undersökning en större andel som uppskattat att 

de upptar 26-75 procent av ledarna. I vår undersökning är det däremot en större andel som 

uppskattar att de tar upp mer än 75 procent. Det är således fler i vår undersökning än i Nords som 

uppskattar att nationella och internationella frågor tar en stor del av platsen på ledarsidan.  

  
Motsatt trend råder delvis för den lokala nivån i ledarna. Som Tabell 13 visar är det 27 procent av 

de svarande i vår enkät som angivit att mindre än 25 procent ägnas åt lokala frågor. I Nords enkät 

var motsvarande siffra 1 procent. Samtidigt är det en ungefär lika stor andel i vår enkät som i 

Nords som angivit att lokala frågor upptar mer än 75 procent av ledarna.  

 

Det är tydligt att de svarande i vår, liksom i Nords undersökning, anser att de nationella frågorna 

ägnas mest plats på ledarsidan. Nord anser detta motsägelsefullt då 72 personer, 88 procent, i en 

annan del av hans undersökning angivit att lokala frågor är mycket viktiga eller ganska viktiga att 

ta upp (2001, 118). Nord menar att det här låg en diskrepans mellan ledarskribenternas uttalade 

värderingar och deras praktiska arbete på redaktionerna (2001, 118). Enligt Nord kunde det 

dessutom tyckas märkligt att ledarna inte var mer lokalt inriktade, eftersom lokalt material 

generellt har stort läsvärde.  Hans teori är att ledarsidorna riktar sig mot den nationella politiska 

dialogen, inspirerad av DN Debatt, etermediernas debattprogram och Tidningskrönikan. Han 

landar därefter i förklaringen att det inte är särskilt djärvt att anta att ledarsidorna primärt är 

skrivna för en politiskt initierad krets snarare än för en bredare allmänhet (2001, 119).  

 

Liksom i Nords undersökning fick de svarande i vår undersökning rangordna hur viktigt de anser 

det vara att lokala/regionala frågor behandlas på ledarplats, på en skala mellan 1 och 5. Hela 40 

stycken, 78 procent, rangordnade lokala frågor som ganska viktigt eller mycket viktigt (4 eller 5 

av 5). Våra siffror kan således tyda på att den diskrepans Nord beskriver kvarstår. Samtidigt är 

det viktigt att ta tidningarnas ekonomiska situation i beaktande. En del av vår undersökning 

indikerar att fler tidningar än tidigare använder cirkulärledare (se 7.1.1.3). Använder tidningar 

centralt distribuerat material är det per definition svårt att få lokalt material. I denna del  
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7.1.3.2 Hur ledarämnena väljs 
I Nords enkät har ledarskribenterna också fått svara på metoder för val av ledarämnen (2001, 

111). Svaren visade att ledarskribenterna i stor utsträckning väljer sina egna ämnen. Endast en av 

tio anger att ledaravdelningschefen väljer det ämne som ledarskribenterna ska skriva om (2001, 

110). Nords slutsats är att den vanligaste ämnesvalprincipen är en typ av samråd som sker mellan 

de redaktionella medlemmarna på morgonmötet eller i en redaktionskonferens, som han kallar 

det. Denna metod är vanligast på liberala och centerpartistiska tidningar, menar han. Detta 

eftersom dessa redaktioner ofta har fler medarbetare. På många socialdemokratiska tidningar är 

det endast en redaktör, varför dessa får välja sina ämnen självständigt. Hans slutsats är att 

samrådsmetoden skulle vara ännu mer utbredd även i de socialdemokratiska tidningarna om det 

funnits fler medarbetare på ledarredaktionerna (2001, 111). Nord konstaterar således att 

ledartexter generellt väljs på ett tämligen kollektivt sätt. 

 

Svaren i vår enkät stödjer denna tes. På frågan kunde de svarande välja fler alternativ. Det mest 

valda svarsalternativet var att ämnet väljs ”av ledarredaktionen”, som vi tolkar som i ett möte 

med ledarredaktionen eller i någon typ av samråd. 17 personer har valt svarsalternativet ”av 

enskilda medarbetare”. Flera av de svarande har valt att svara både av den enskilde medarbetaren 

och av redaktionen. Detta kan tolkas som att de enskilda medarbetarna vissa dagar väljer sina 

ämnen helt självständigt och ibland gör det i samråd med ledarredaktionen. Det kan också betyda 

att skribenterna ofta väljer sina ämnen själva och sedan diskuterar dem på redaktionens 

morgonmöte. Båda dessa alternativ kan motivera den ovan beskrivna svarskonstellation, varför vi 

i efterhand kan konstatera att frågan möjligtvis borde ha förtydligats. De skribenter som endast 

svarat att de väljer sina ämnen enskilt arbetar alla på mindre tidningar med högst 40 000 

exemplar i upplaga. Även detta stämmer överens med Nords tes om att ledarämnen väljs mer 

självständigt av ledarskribenterna på mindre tidningar, många gånger i brist på kollegor.  

 
7.1.3.3 Motiv för val av ledarämnen   
Vad är det då som styr själva ämnesvalet? Enligt Nords enkät var det två faktorer som inte 

verkade ha någon nämnvärd inverkan på ämnesvalet. Det var dels huruvida ledarskribenten själv 

har intresse för frågan, dels huruvida frågan var viktig för det parti som tidningen står nära (2001, 

112). Fem av de svarande i Nords enkät tyckte att det egna intresset för frågan var viktigt och en 

person svarade att partiets åsikt i frågan var avgörande för ämnesvalet. Nästan alla svarade 
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däremot att ämnets aktualitet var avgörande för ämnesvalet; 76 av de tillfrågade i Nords enkät 

tyckte att aktuella kommentarer var ett ganska viktigt eller mycket viktigt mål för tidningens 

ledarsida. 70 av de tillfrågade skribenterna i Nords enkät ansåg dessutom att ledarredaktionen i 

val av ämne främst vägleds av ämnets aktualitet. Nords slutsats var således att aktualiteten blivit 

såväl en övergripande målsättning som ett konkret skäl för att skriva ledare, och han påpekade att 

detta gäller i princip oavsett vilka bakgrundsvariabler som beaktas i hans undersökning (2001, 

113). 

  
Liksom Nords undersökning visar vår enkät att det närstående partiets intresse i frågan är 

tämligen oviktigt. Ämnets aktualitet är också, precis som Nords undersökning visade, det allra 

viktigaste vid de svarandes val av ämne. I vår enkät är det hela 51 svarande, 68 procent, som 

anser detta vara viktigast. Vad som däremot skiljer sig från Nords resultat är att hela 22 personer 

dessutom svarat att deras eget intresse för frågan är viktigt för valet av ämne. 

Tabell 14 

 
Källa: (Nord 2001, 112) 

Nord skriver i sin avhandling att det intressanta med ledarsidans nyvunna strävan efter aktualitet 

inte är ”den låga uppskattningen av partiintresset, utan att aktualiteten så starkt dominerar över 

egna intressen i valet av kommenterande ämnen” (2001, 112). Detta talar alltså våra resultat emot, 

då det egna intresset i stor utsträckning verkar styra ledarskribenternas val av ämne.  

  
Vidare skriver Nord att det finns uppenbara begränsningar för ledarsidans nyhets- och 

aktualitetsorientering. 45 av de tillfrågade skribenterna i hans undersökning uppgav nämligen i 

enkäten att de lämnar in sina texter innan klockan 18:00 på kvällen. Nord skriver att detta 

knappast rimmar särskilt väl med en helt nyhetsstyrd och aktualitetsorienterad produktion. ”Alla 

sidor kan inte produceras vid midnatt, men att nästan varannan ledarsida ska vara klar strax efter 

det att nattredaktionen kommit på plats kan knappast vara något utslag av någon överdriven 

Vad avgör oftast ditt val av ledarämne?

Antal Andel av total
Almqvist 
Steijer Nord

Almqvist 
Steijer Nord

mitt eget intresse för frågan 22 4 29% 5%
ämnets aktualitet 51 70 68% 86%
viktigt för det parti vi oftast stöder 1 1 1% 1%
annat 1 6 1% 7%
vet ej 0 0 0% 0%
Totalt 75 81 100% 100%
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omsorg om det nyhetspulserande och aktuella”, kommenterar han (2001, 114). ”På något sätt 

dras ett streck i verksamheten efter kontorstid. Då utgår flertalet ledarredaktioner från att 

ingenting mer händer” (2001, 119). 

 

I vår enkät är det 35 personer, 67 procent, av de svarande som lämnar in sina ledartexter mellan 

klockan 16 och 18.  Åtta personer lämnar in sina texter innan klockan 16:00. Endast en person 

lämnar in sin ledartext senare än klockan åtta. På denna punkt kan man således ana att det inte 

hänt så mycket sedan Nords undersökning.   

7.1.3.4 Ledarskribenternas uppdrag 
Nords undersökning visade att ledarskribenterna rankar det som mindre viktigt att vara lojala mot 

ett närstående parti. Skribenterna i hans undersökning fann det betydligt viktigare att stärka dem 

som sympatiserar med de egna åsikterna och att provocera meningsmotståndarna. I princip alla 

svarande i Nords undersökning tycker också att det är viktigt att tidningens ledarsida för en 

konsekvent linje i profilfrågor (2001, 112).  

 

Vår undersökning visar att de allra flesta av de svarande sätter låg prioritet vid att vara lojal mot 

närstående parti. Hela 34 personer, 67 procent, av de svarande har rankat det som lägsta prioritet. 

Få av de svarande i vår enkät verkar dock tycka att det är viktigt att förarga meningsmotståndare. 

37 har rankat det som 3 av 5 eller lägre, endast nio personer har rankat det som 4 eller 5 av 5. Att 

stärka dem som redan sympatiserar med ledarsidans åsikter i sin övertygelse verkar 

vara ”medelviktigt” för merparten av dem som svarat i vår undersökning.  21 personer har svarat 

3 av 5. Endast tio personer har rankat det som 5 av 5 att ta upp de frågor som främst intresserar 

läsarna. Merparten av skribenterna har dock rankat det som 3 eller 4 av 5. Liksom i Nords 

undersökning anser de svarande att ett ämnesmässigt omväxlande innehåll på ledarsidan, att 

starta debatt i mindre uppmärksammade frågor samt att vara en oförutsägbar röst i presskören är 

relativt viktiga punkter (Nord 2001, 116). Högst rankat av flest är emellertid, liksom i Nords 

enkät, att hålla en konsekvent linje i profilfrågor (Nord 2001, 103). Vi har i vår enkät också 

frågat skribenterna hur viktigt de anser att signerat material är på ledarplats och svaret är tydligt. 

45 av de svarande tycker att det är viktigt eller mycket viktigt att ha signerat material på 

ledarplats.  
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7.2 Innehållsanalys 
Som beskrivs i 6.0 Metod har vi analyserat totalt 138 artiklar för att ta reda på dels i vilket 

utsträckning ledarna behandlar lokalt, nationellt eller internationellt material, dels i vilket 

utsträckning skribenterna refererar till sig själva (genom att skriva ”jag tycker”) eller till 

tidningens åsikt (genom att skriva exempelvis ”SvD tycker”).  

7.2.1 Politisk nivå i ledarna 
Av de 138 artiklar som analyserats är det 18 stycken, 13 procent, som behandlar lokala frågor. 

Fler, 22 artiklar (16 procent), behandlar internationella frågor. 98 artiklar, 71 procent behandlar 

nationella frågor. Det är med andra ord en majoritet av de ledartexter vi undersökt som behandlar 

nationella frågor. Utifrån detta resultat ter det sig som att ledarnas nationella fokus fortfarande 

dominerar.  Studerar man resultatet från de enskilda tidningarna går emellertid andra mönster att 

urskilja. I Norran är det hela 56 procent av ledarna som behandlar lokala ämnen. I Göteborgs- 

Posten, som i sammanhanget är en relativt stor tidning är det hela 30 procent. I Dala-Demokraten 

är det 10 procent som behandlar lokala frågor.  

 

Svenska Dagbladet, Dala-Demokraten och Skånska Dagbladet toppar i stället vad gäller 

internationella ledare. På den nationella nivån toppar Barometern med hela 95 procent av ledarna, 

tätt åtfölja av Aftonbladet, med 90 procent. Alla tidningar utom Norran har övervägande ledare 

på den nationella nivån. 

Diagram 1 
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7.2.2 Egen referens i ledarna 
I innehållsanalysen undersökte vi även huruvida skribenterna refererar till sig själva eller till 

tidningens åsikt i ledarna. Med referens till sig själv avsåg vi att skribenten skrivit ”jag” 

eller ”mig” i texten. Med referens till tidningen, menade vi att skribenten i texter gör anspråk på 

att vara tidningens eller ledarsidans röst, genom att exempelvis skriva ”Svd tycker att”. Av de 

undersökta artiklarna är det ingen som gör anspråk på att vara tidningens röst. I 26 av artiklarna 

refererar skribenten till sig själv. Vanligast med egna referenser var det i GP, där hela 50 procent 

av ledarna innehåller en egen referens. Även i Dala-Demokraten och Norran är det relativt 

vanligt och det förekommer även i Svenska Dagbladet och Skånska Dagbladet. 

Diagram 2

 
I Diagram 3 visas i vilken utsträckning skribenterna refererat till sig själva, det vill säga 

skrivit ”jag” i underledare respektive huvudledare. I 31 procent av de undersökta underledarna 

och i 14 procent av huvudledarna refererar skribenten till sig själv. 
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Diagram 3 

 

7.3 Formanalys 
För att ta reda på hur vanligt det är med signerade respektive osignerade ledare samt bylinebilder 

undersökte vi samtliga ledarartiklar i samma tidningar och under samma period som i 

innehållsanalysen. Av de 590 artiklar som publicerades under den undersökta perioden var 409 

signerade, 124 hade dessutom bylinebild. Som visas i Diagram 4 var 89 procent av huvudledarna 

signerade och 41 procent av dem hade bylinebild. Av underledarna var hela 91 procent signerade, 

31 procent hade bylinebild. Ledarsticken var något oftare osignerade och ingen hade bylinebild. 

 

Diagram 4 

 
Nord skriver att den tradition som framför allt präglat svensk och nordisk dagspress bygger på 

osignerade ledare. Tendensen i Sverige, skriver han, är dock nu att man influeras av den 

kontinentala, framför allt tyska traditionen där ledarnas författare markeras (2001, 55). I Vår tids 

ledare definierar dock Lars Nord fortfarande begreppet ledare som den osignerade artikel som 
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uttrycker tidningens åsikt i en aktuell fråga (Nord 2001, 53). Denna definition kan inte längre 

sägas vara giltig. Det är uppenbart att det i dag är populärt att signera alla typer av ledare och att 

man många gånger också har bylinebild tillsammans med signaturen.  

 

8.0 Avslutning 
8.1 Slutsats och diskussion 
Vår undersökning visar i många avseenden en utveckling av de tendenser som Lars Nord såg i 

Vår tids ledare. Betydligt färre tidningar verkar i dag ägas av partier och det ter sig som att 

ledarskribenterna är politiskt engagerade i avsevärt mindre utsträckning än tidigare. Endast en 

ledarskribent anger det som viktigt vad närstående parti tycker i valet av ämne. Det tycks också 

ha skett en föryngring av kåren, i Nords undersökning var nästan hälften av skribenterna över 50 

år. Detta resultat kan dock ha påverkats av skillnaden i vårt och Nords urval. På de större 

redaktionerna intervjuade Nord redaktörerna vilket troligtvis oftast var den äldsta på redaktionen. 

Då vi istället skickade enkäten till samtliga skribenter på redaktionerna kan vi ha fått fler svar 

från yngre än äldre skribenter på redaktionerna, vilket kan påverka vårt resultat. I vår 

undersökning är 35 procent över 50 år vilket innebär att en övervägande majoritet av de svarande 

är yngre än 50 år.  

 

Vi kan också se att fler kvinnor i dag arbetar som ledarskribenter. Även detta resultat kan dock 

vara ett resultat av skillnaderna i urval. Då Nord intervjuade redaktören på de större tidningarna 

är chansen stor att många av dessa var män. Vi skickat i stället enkäten till samtliga skribenter. 

Om Nord gjort på samma sätt 1993 är det möjligt att han fått fler svarande kvinnor. Dock anser 

vi att den tydliga ökningen av svarande kvinnor i vår undersökning trots allt tyder på att fler 

kvinnor i dag arbetar som ledarskribenter. Etnisk mångfald kan dock svårligen sägas vara 

någonting som präglar ledarsidorna. Endast en av de svarande i vår undersökning var född i ett 

land utanför Europa.  

 

Det verkar således fortfarande vara medelålders män, födda i Sverige som dominerar på 

ledarsidorna. Hur denna relativa homogenitet i yrkeskåren påverkar ledartexterna är svårt att 

svara på och det är heller ingenting vi undersökt. Som sades i det radioinslag som refereras i 
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Bakgrund (3.0), är det emellertid inte otänkbart att kvinnor och män i viss mån väljer olika typer 

av ämnen och därmed lockar olika läsare. Intressant är dock att Nord i sin avhandling såg att 

kvinnor i hög grad var mer traditionella än män i sitt ledarskrivande och att det i vår 

undersökning finns samma tendenser som Nord påtalade som bevis för detta. Exempelvis är den 

enda som angivit att närstående partis intresse för frågan styr ämnesvalet en kvinna. 

 

Nord såg i sin avhandling att journalister i högre grad hade börjat rekryteras till 

ledarredaktionerna istället för personer med partibok. Trots att många ledarskribenter i hans 

undersökning hade en bakgrund som journalister, var det dock få som gått en 

journalistutbildning. En möjlig förklaring till detta var enligt Nord att ledarskribenterna generellt 

var så gamla att de inte hunnit gå de då relativt unga journalistutbildningarna. I vår undersökning 

är det en mindre andel av de svarande som arbetade som journalister när de rekryterades till 

ledarsidan. Det är också bara en något större andel i vår undersökning som studerat vid en 

journalisthögskola.  

 

Att de i dag verksamma ledarskribenterna inte hunnit gå journalistutbildningarna känns otroligt. 

En tänkbar förklaring kan i stället vara att journalister med en klassisk akademisk utbildning 

betraktas som mer attraktiva vid rekryteringar till ledarsidan, än journalister som studerat 

journalistutbildning. En annan möjlig förklaring kan vara att personer som studerat till 

journalister inte vill arbeta som ledarskribenter. Nämnas bör att över hälften av de svarande i vår 

undersökning angivit att de haft partipolitiska uppdrag tidigare. Huruvida detta beror på att 

partibok fortfarande är meriterande för ledarskribenter, eller om det är en funktion av att personer 

med partipolitisk bakgrund gärna söker sig till ledarskribentyrket kan vi dock inte veta.  

 

Vår undersökning visar också att det inte är alldeles klart att ledarskribenter själva ser sig som 

journalister. De sju som svarat att de inte känner sig som journalister har motiverat sitt ”nej-svar” 

med att de snarare ser sig som ”tyckare” eller ”kommentatorer”. Samtidigt verkar det för många 

ledarskribenter vara självklart att de är journalister. Att i enkäten ställa frågan om huruvida de ser 

sig som journalister var för vissa av dessa personer uppenbart provocerande. Det är inte otroligt 

att ledarskribenter är leda på att få sin yrkesroll och sitt publicistiska uppdrag underkänt. Kanske 

är man också rädd för att tidningsledningarna ska börja se ledarsidan som ”en publicistisk 
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blindtarm”. I tider av nedskärningar är det viktigt att bevisa sin journalistiska relevans och sin 

konkurrensmässiga förmåga i medielandskapet.  

 

Såväl ledarskribenternas egna uppskattningar i enkätundersökningen som resultatet i vår 

innehållsanalys visar att nationella frågor dominerar på de flesta ledarsidor. Så ser det även ut i 

Nords undersökning. Vad som däremot skiljer våra resultat från Nords är att betydligt fler i vår 

undersökning anser att lokal frågor tar förhållandevis lite plats på ledarsidan. I stället verkar det 

ha skett en förskjutning mot utrikesfrågor. Denna globaliseringstrend är knappast specifik för 

ledarsidorna. Samtidigt är det märkligt att inte fler satsar på lokala nyheter då dessa, liksom Nord 

skriver och Weibull och Anderssons undersökning visar, ofta får högt läsvärde. Dessutom säger 

sig många ledarskribenter värdera de ledare som behandlar lokala frågor högt. En allmän strategi 

för medierna att vinna konkurrenskraft är också genom att nischa sig. Därmed torde lokala ledare 

vara ett viktigt koncept för ledarsidan. I sammanhanget ska dock nämnas att i en av de 

undersökta mindre tidningarna, Norran, behandlade över hälften av ledarmaterialet lokala frågor.  

 

Att lokala ledartexter inte förekommer i större utsträckning kan hänga ihop med att många 

tidningar helt enkelt inte har råd att hålla sig med egenproducerade ledare varje dag. De kan då 

istället köpa in texter skrivna för att passa tidningar oavsett geografisk placering, varvid den 

lokala prägeln naturligtvis går förlorad. I vår undersökning är det fler skribenter än i Nords, som 

svarat att de regelbundet använder sig av cirkulärledare. Detta kan visserligen påverkats av vår 

urvalsmetod. Har fler ledarskribenter från varje tidning svarat på frågan, ser det felaktigt ut som 

förekomsten av cirkulärledare ökat. Dock är det i vår undersökning en andel som säger sig 

publicera cirkulärledare varje dag, vilket det inte var i Nords undersökning. Detta tyder alltså på 

att det trots allt skett en ökning. Användandet av sådant byråmaterial är möjligtvis ett symtom på 

tidningarnas ekonomiska situation. Publicerar många tidningar samma material skapas dessutom 

en typ av åsiktskonformism. I en sådan kontext bidrar ledarna knappast till ett demokratiskt, 

offentligt samtal.  

 

En annan förklaring till att så få ledare behandlar lokalt material kan vara att ledarskribenterna, 

liksom Nord skriver, vill vara en del i det nationella samtalet. Att publiken inte främst är de 

lokala läsarna utan andra ledarskribenter och makthavare på det nationella planet. Det var av 
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denna anledning som det tidigare var viktigt för ledarskribenter att nämnas i tidningskrönikan. 

Liksom Nord kan vi visserligen se att tidningskrönikan tappat mark. Det är dock knappast 

förvånande; i dag erbjuder internet helt nya möjligheter för de mindre tidningarna att synas på en 

större arena. Sannolikt är det en blandning av ovan nämnda saker som gör att så få ledarartiklar 

behandlar lokala frågor.    

 

Ledarämnena verkar väljas på ungefär samma sätt som då Nord genomförde sin undersökning, 

det vill säga i någon typ av överläggning med redaktionen. Vad gäller valen av ledarämne är det 

tydligt att de närstående partierna knappast har någon inverkan på ämnesvalet. Endast en av de 

tillfrågade skribenterna har svarat att det oftast avgör valet. Vad som däremot skiljer Nords 

resultat från våra är att en betydligt större andel av våra svarande, 29 procent mot 5 procent i 

Nords undersökning, angivit att deras eget intresse för frågan styr ämnesvalet. Samtidigt har få 

rankat det som mycket viktigt att ta upp de ämnen som främst intresserar läsarna.  

 

Detta kan innebära att man inte i första hand skriver för läsekretsen utan för en ”elit” på den 

nationella arenan. En annan förklaring kan vara att ledarskribenter i dag nischar sig genom att 

skriva om de ämnen de själva brinner för och att tidningsledningen rekryterar en eller flera 

personer som profilerat sig i frågor som passar tidningen. Att läsarnas intresse inte styr 

ämnesvalen i högre grad kan också vittna om en ovilja till populistisk journalism, att man tagit på 

sig en roll av att väcka debatt i nya frågor och vara opinionsdrivare, inte opinionsföljare. För 

denna tes talar att de svarande skribenterna i vår undersökning rankat det som viktigt att vara en 

oförutsägbar röst i presskören och att väcka debatt i mindre uppmärksammade frågor. Makten 

över produktionen verkar i detta avseende i stor utsträckning finnas hos redaktionerna och de 

enskilda skribenterna. 

 

Vidare är det tydligt att ledarsidan inte längre är en plattform för anonyma texter. Snarare ter det 

sig som att ledarsidorna generellt anses viktiga i tidningarnas varumärkesbyggande. 89 procent 

av de huvudledarna vi undersökt är signerade och motsvarande siffra för underledarna är hela 91 

procent. Nästan hälften av alla huvudledarna och nästan var tredje underledare har dessutom 

bylinebild på skribenten. Dessutom visar vår innehållsanalys att ledarskribenter gärna refererar 

till sig själva i sina texter. Som visades i Inledningen (2.0) var Bertil Torekulls främsta kritik mot 
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ledarsidan att texterna var anonyma. ”Låt begåvade skribenter – sådana finns även på 

ledarsidorna – utrycka sina uppfattningar helt öppet. Välj dem efter skrivtalang, publicistiskt 

redovisad livserfarenhet och åsiktsbakgrund enligt den glasklara principen ’individer, inte 

tidningar, har åsikter’ ”, skrev han. Nog kan det konstateras att utveckling gått åt det håll 

Torekull önskade. Ledarskribenterna syns inte bara på ledarsidan. De är med i diverse 

sammanhang, i debattprogram och i morgonsofforna i tv. Ledarskribenterna kan också 

marknadsföra sig själva och tidningens ledarsida på internet och via sociala medier. Via de 

sociala medierna kan läsare också enkelt kommunicera med skribenterna och skribenterna kan se 

hur populära deras alster blir efter vilken spridning de får och hur de kommenteras. 

 

I sin undersökning såg Nord att aktualiteten höll på att konkurrera ut de inte lika 

aktualitetsbundna politiska analyser som ledarsidorna ägnat sig åt tidigare.  Även denna trend 

syns i vår undersökning, där nästan 70 procent av de svarande har angivit att aktualiteten oftast 

avgör valet av ledarämne. Intressant att notera är emellertid att det förhållande som Nord en 

smula sarkastiskt påpekar - att ledarsidorna ofta lämnar in sina texter innan klockan sex på 

kvällen – i stor utsträckning kvarstår. Detta kan bero på att gamla strukturer för 

produktionsvillkoren fortfarande finns kvar. Samtidigt är ledarskribenter ofta aktiva på sociala 

medier efter arbetstid och kommenterar saker som händer genom andra kanaler än tidningens. 

Nämnas här kan också att flera av de större tidningarna har ”ledarbloggar” som kan uppdateras 

direkt av ledarskribenterna utan inblandning av redigerare.  

 

Våra resultat visar att ledarskribenterna på många sätt närmat sig kolumnisterna. Samtidigt finns 

fortfarande den viktiga skillnaden kvar att ledarskribenterna skriver sina texter med hänsyn till 

tidningens politiska linje. Att hålla en konsekvent linje i profilfrågor har rankats mycket högt av 

de svarande i vår undersökning, liksom i Nords. Heidi Avellan hade således en poäng i sitt svar 

till Torekull, då ledarsidans deklarerade politiska hållning fortfarande genomsyrar 

ledarredaktionerna. Med detta bibehåller ledarsidorna och ledarjournalistiken sin särprägel 

gentemot övriga journalistiska genrer.  
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8.2 Förslag på vidare forskning 
Ett förslag på vidare forskning är en fördjupning i nyhetsbyråernas förhållande, dels till 

tidningarnas ledarsidor, dels till de politiska partierna. Bland annat vore det intressant att se om 

tidningarnas abonnemang på dessa nyhetsbyråer verkligen var, och fortfarande till viss del är, ett 

förtäckt partistöd som Nord misstänker. Det vore också intressant att se hur relationen mellan 

tidningar och dessa nyhetsbyråer förändrats med många tidningars försvårade ekonomiska 

situation. Kanske är tidningarna i dag beroende av dessa nyhetsbyråer på ett helt annat sätt än 

tidigare.  

 

Vidare vore det intressant att göra jämförande analyser av texter producerade av kvinnliga 

respektive manliga ledarskribenter. Detta för att se huruvida det verkligen finns könsbundna 

mönster för vilka ämnen som väljs av kvinnor respektive män. I en sådan undersökning vore det 

också intressant att se om kvinnliga ledarskribenters alster lockar fler kvinnliga än manliga läsare 

och vice versa. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 

Variabler som använts för kodning av analyserna 

I innehållsanalysen: 

Artikeltyp - Det finns olika typer av ledare – huvudledare, underledare och ledarstick. Vi 

använde denna variabel för sortera in de analyserade ledarna under ovan nämnda 

kategorier. 

Egen referens – Med egen referens menar vi att skribenten i texten  

1. refererar till sig själ genom att skriva ”jag” eller ”mig”. 

2. gör anspråk på att vara tidningens röst, genom att skriva exempelvis ”SvD:s ledarsida 

anser”, eller ”SvD anser”.  

Behandlad arena – Med hjälp av denna variabel undersökte vi det ”geografiska område” 

som uppmärksammas av de olika ledartexterna, det vill säga om ledaren handlar om 

lokala, nationella, eller internationella händelser. 

 

I formanalysen: 

 Signerad - är artikeln signerad av den som skrivit den? 

Osignerad - är artikeln inte signerad av den som skrivit den? 

Bylinebild - finns skribenten på bild bredvid texten? 
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Bilaga 2 
Tidningar i urval till enkäten, per län. 
 
Stockholm (964 041 hushåll) 
DN oberoende liberal 
SvD oberoende moderat 
Länstidningen Södertälje (center) 
Norrtelje tidning (center) 
(Expressen, Aftonbladet) lib soc 
Arbetaren (syndikalistisk) 
 
 
Uppsala län  
UNT liberal 
 
Södermanlands län  
Eskilstuna- kuriren (lib) 
Södermanlands nyheter (cent) 
 
Östergötlands län  
Östgöta-Correspondenten (oberoende borgerlig) 
 
Jönköping  
Jönköpingsposten (oberoende borgerlig) 
 
Kronobergs län  
Smålandsposten (moderat) 
 
Kalmar län  
Barometern (moderat) 
Östran (socialdemokratisk) 
 
Gotlands län  
Gotlands tidningar (liberal & center & socialdemokratisk) 
 
Blekinge län  
Sydöstran (soc) 
 
Skåne län  
Sydsvenskan (oberoende liberal) 
Skånska dagbladet (center) 
 
Hallands län  
Hallands nyheter (center) 
 
Västra Götalands län  
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Göteborgs Posten (oberoende liberal) 
Borås tidning (oberoende moderat) 
Bohusläningen (oberoende liberal) 
TTELA  
 
 
Värmlands län  
Värmlands folkblad (soc) 
 
Örebro län  
Nerikes Allehanda (oberoende liberal) 
 
Västmanlands län  
VLT (liberal) 
 
Dalarnas län  
Dalarnas tidningar (opolitisk, Falukuriren oberoende liberal) 
Dala-demokraten (fristående socialdemokratisk) 
 
Västerbottens län  
Västerbottens-Kuriren (frisinnad liberal) 
Norran (frisinnat liberal) 
 
 
Norrbottens län  
Norrländska Socialdemokraten (soc) 
Norrbottens-Kuriren (obunden moderat) 
	  
Västernorrlands	  län	  	  
Sundsvalls	  Tidning	  (liberal)	  
Tidningen	  Ångermanland	  (socialdemokratisk,	  liberal)	  
Dagbladet Nya Samhället (socialdemokratisk)	  
 
 
Gävleborgs län  
Gefle Dagblad (liberal) 
Arbetarbladet	  (socialdemokratisk) 
	  
Jämtlands län  
Östersunds-Posten (center) 
 
Arbetet (LO-tidning) 
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Bilaga 3 

Frågorna i enkäten 

 

 Hur stor upplaga har din tidning? 

- 15 000 ex (1) 

15 001- 40 000 ex (2) 

40 001-90 000 ex (3) 

90 0001- ex (4) 

 

Vilken politisk sfär tillhör tidningen? 

socialdemokratisk (1) 

centern (2) 

liberal (3) 

moderat (4) 

annan (5) 

opolitisk (6) 

 

Vilken ägare har tidningen i huvudsak? 

privatägd (1) 

stiftelseägd (2) 

partiägd (3) 

annan (4) 

vet ej (9) 

ej svar (0) 

 

Kön? 

man (1) 

kvinna (2) 
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Hur gammal är du? 

-30 (1) 

31-40 (2) 

41-50 (3) 

51- (4) 

 

Vad har du för etnisk bakgrund? 

I kontexten huruvida du eller dina föräldrar är födda i annat land än Sverige 

Mina föräldrar är födda i Sverige 

Mina föräldrar är födda i annat land i Norden 

Mina föräldrar är födda i annat land i Europa 

Mina föräldrar är födda i land utanför Europa 

Jag är född i Sverige 

Jag är född i annat land i Norden 

Jag är född i annat land i Europa 

Jag är född i land utanför Europa 

 

Vilken (högsta) utbildning har du? 

grundskola/ gymnasium  (1) 

journalisthögskola (2) 

akademisk grundutbildning (3) 

doktorsexamen el. motvarande (4) 

annan (5) 

 

Ser du dig som journalist i din yrkesroll i dag? Om ”nej” skriv gärna i övrigtrutan vad du känner 

dig som och varför. 

ja 

nej 

övrigt 
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Har du arbetat som journalist tidigare och i så fall hur länge? 

mindre än ett år (1) 

1-3 år (2) 

4-10 år (3) 

mer än 10 år (4) 

har inte arbetat som journalist tidigare (5) 

 

Hur länga har du arbetat som ledarskribent? 

mindre än 1 år (1) 

1-3 år (2) 

4-10 år (3) 

mer än 10 år (4) 

 

Vilket huvudsakligt yrke hade du när du rekryterades till ditt nuvarande arbete? 

ledarskribent (1) 

journalist (2) 

studerande (3) 

forskare (4) 

anställd i politiskt parti (5) 

anställd i intresseorganisation (6) 

anställd i näringslivet (7) 

anställd i offentlig sektor (8) 

annat (9) 

 

Har du varit partipolitiskt aktiv tidigare? 

inte alls (1) 

kommunalt förtroendeuppdrag (2) 

annat partiuppdrag (3) 

vet ej (9) 

ej svar (0) 
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Är du partipolitiskt aktiv i dag? 

inte alls (1) 

kommunalt förtroendeuppdrag (2) 

annat partiuppdrag (3) 

ej svar (0) 

 

Hur stor andel ledare i din tidning uppskattar du berör internationella frågor? 

-25 % (1) 

26-50 % (2) 

51-75% (3) 

75-% (4) 

vet ej (9) 

ej svar (0) 

 

Hur stor del i din tidning uppskattar du berör inrikesfrågor? 

-25 % (1) 

26-50 % (2) 

51-75% (3) 

75-% (4) 

vet ej (9) 

ej svar (0) 

 

Hur stor del i din tidning uppskattar du berör lokala/regionala frågor? 

-25 % (1) 

26-50 % (2) 

51-75% (3) 

75-% (4) 

vet ej (9) 

ej svar (0) 
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Vad avgör oftast ditt val av ledarämne? 

mitt eget intresse för frågan (1) 

ämnets aktualitet (2) 

viktigt för det parti vi oftast stöder (3) 

annat (4) 

vet ej (9) 

ej svar (0) 

 

 Hur väljs de dagliga ledarämnena? 

av ledarredaktionen (1) 

vid redaktionskonferens (2) 

av de enskilda medarbetarna (3) 

annat sätt (4) 

ej svar (0) 

 

När lämnas i allmänhet den sista texten till ledarsidan? 

före kl 16:00 (1) 

16:01- 18:00 (2) 

18:01-20:00 (3) 

efter kl 20:00 (4) 

vet ej (9) 

ej svar (0) 

 

Publicerar tidningen cirkulärledare? 

varje dag (1) 

varje vecka (2)  

varje månad (3) 

varje år (4) 

aldrig (5) 

vet ej (9) 

ej svar (0) 
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Publicerar tidningen centralt distribuerat debattmaterial? 

varje dag (1) 

varje vecka (2)  

varje månad (3) 

varje år (4) 

aldrig (5) 

vet ej (9) 

ej svar (0) 

 

Deltar ledarredaktionen i telefonkonferens som arrangeras av politiskt parti eller politisk 

nyhetsbyrå? 

varje dag (1) 

varje vecka (2)  

varje månad (3) 

varje år (4) 

aldrig (5) 

vet ej (9) 

ej svar (0) 

 

Delat ledarredaktionen i regelbundna redaktörsträffar som arrangeras av politisk parti, 

politisk nyhetsbyrå? 

varje dag (1) 

varje vecka (2)  

varje månad (3) 

varje år (4) 

aldrig (5) 

vet ej (9) 

ej svar (0) 
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Är tidningen medlem av partiägd nyhetsbyråorganisation? 

ja (1) 

nej (2) 

vet ej (9)  

ej svar (0) 

 

Subventionerar tidningen visst/vissa parti(ers) annonser? 

ja, generellt (1) 

ja, under valrörelse (2) 

nej (3) 

vet ej (9) 

ej svar (0) 

 

 

Hur viktigt anser du att följaden mål är för tidningens ledarsida? 

   inte alls/mindre/ganska/mycket viktigt 

        (1)        (2)       (3)        (4) 

Aktuella kommentarer 

Stort utrymme för lokala/regionala frågor 

Stort utrymme för signerat material 

En spännande layout 

Lojalitet gentemot ett närstående parti 

Regelbundet citerad i tidningskrönikan 

Starta debatt i minde uppmärksammade frågor 

Konsekvent linje i profilfrågor (för tidningen viktiga frågor) 

En oförutsägbar röst i presskören 

Ta upp de frågor som främst intresserar läsarna 

Förarga politiska meningsmotståndare  

Stärka de som sympatiserar med åsikterna  

Ett ämnesmässigt omväxlande innehåll  
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Bilaga 4 

Enkätens följebrev 

Hej!  

Vi är två journaliststudenter som studerar vid Södertörns högskola. Vi skriver C-uppsats om 
ledarskribenter och ledarjournalistik och har för avsikt att följa upp visa delar av Lars Nords 
avhandling Vår tids ledare som publicerades 2001. Vi skulle därför vara mycket tacksamma om 
Du vill svara på frågorna i den bifogade enkäten. Det tar endast ett par minuter. Tryck på den 
bifogade länken så öppnas enkäten, när du är klar trycker du på "skicka" så får vi svaren. Du har 
möjlighet att vara anonym, fyll då bara inte i ditt namn. Vi vill gärna ha ditt svar så fort som 
möjligt, och senast måndag den 18 november.  

Tack på förhand, och ring gärna om du har några frågor!  

Med Vänlig Hälsning  

Siri Steijer  

Viktor Almqvist  

 

	  


