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Abstract 

 

I den här uppsatsen undersöks opinionsmaterialets utveckling och förändring mellan 

1986 och 2013 i de fyra tidningarna Dagens Nyheter, Expressen, Metro och Nerikes 

Allehanda. De år som har undersökts i nämnda period är 1986, 1995, 2004 samt 2013. 

Genom kvantitativa undersökningar har vi studerat hur mycket opinionstexterna har 

ökat i antal, hur placeringen på tidningssidan har förändrats, vilka ämnesområden som 

har bevakats och hur många kvinnliga respektive manliga skribenter som har skrivit 

texterna. 

En kompletterande kvalitativ undersökning har också gjorts för att undersöka hur 

argumentationen i opinionstexterna har förändrats genom åren. För att komma fram till 

det har vi använt oss av Aristoteles retorikbegrepp ethos, pathos och logos, och 

applicerat dem på ett urval av krönikor från olika år och tidningar. 

Undersökningen visar att antalet opinionstexter utanför ledarplats har ökat och att 

majoriteten av skribenterna är män. Undersökningen visar även hur den populära 

spalten så sakteligen har börjat bytas ut mot andra placeringar på nyhetssidan. Sport 

och kultur har varit de två mest populära genrerna genom åren, värt att notera är även 

de opinionsbildande ekonomitexternas kraftiga ökning sedan 1986. 

 

Nyckelord: Analyser, Dagens Nyheter, Expressen, kommentarer, krönikor, Metro, 

Nerikes Allehanda, Opinionstexter 
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1. Inledning 

I de pressutredningar som gjordes 1994 och 2006 fastslogs att svenska medier har tre 

huvuduppgifter i det demokratiska samhället: att informera, att granska makten samt 

att utgöra ett forum för debatt.1  

Denna studie syftar till att titta närmare på en del av det som ingår i forum för debatt – 

nämligen opinionsmaterial. För att snäva av undersökningen ytterligare något är det 

opinionsmaterialet utanför ledarplats som ska analyseras- Enligt Hadenius, Weibull och 

Wadbring, författarna till boken Massmedier, har svenska tidningar en lång tradition av 

att producera opinionsmaterial i större utsträckning än tidningar i många andra länder. 

Men hur mycket satsar svenska dagstidningar egentlige på krönikor, analyser och 

kommentarer idag? Och hur har det ändrats sedan 1986? 

Kring millennieskiftet slog internet igenom stor och brett i såväl Sverige som i stora 

delar av resten av världen. Tillgången till nyheter ökade lavinartat – gemene man kan 

med hjälp av internet ta del av händelser mer eller mindre direkt när det händer. Även 

medierna själva har gynnats av detta. Genom att återge händelser direkt när dessa 

inträffar, utan att behöva ha eget folk på plats, kan nyhetsförmedlingen på 

nyhetssajterna ske i ett avsevärt högre tempo än tidigare i papperstidningen. 

På samma gång har det också inneburit ett problem för tidningen. Papperstidningens 

roll som nyhetsförmedlare har blivit mindre betydelsefull. Konsumenters anledningar 

till att köpa papperstidningen har blivit färre, i och med att man enkelt kan ta sig in på 

tidningens nyhetssajt och uppdatera sig om nyhetsläget. Det som står i 

papperstidningen inträffade ju dessutom i bästa fall i går, ibland till och med i förrgår – 

nyhetssajtens material uppdateras löpande. 

En teori som vi som har gjort studien har är att allt detta har tvingat tidningarna att byta 

fokus för pappersversionen. Istället för att bara förmedla nyheter måste man nu också 

komplettera dessa med något, för att få folk att fortsätta köpa tidningen och därmed 

också få annonsörerna att stanna kvar. Dessa kompletteringar ligger i ett ökat utbud av 

opinionsmaterial, menar Hadenius med flera. Idrottshändelser kompletteras med 

krönikor, politiska och ekonomiska händelser kommenteras och analyseras av experter 

och så vidare. 

                                                        
1 Hadenius, Stig. Weibull, Lennart. Wadbring, Ingela. Massmedier: press, radio och tv i den 
digitala tidsåldern (Stockholm, 2009) s. 26-27 
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1.1 Bakgrund 

Opinionsjournalistiken i Sverige sträcker sig så långt tillbaka i tiden som 1732 då Then 

Swänske Argus startades av Olof Dalin2. Dalin hade inspirerats av de opinionsbildande 

tidningarna som hade sitt ursprung i Londons kaffehus. Det var nämligen i Londons 

kaffehus som de bildade männen träffades för att diskutera nyheter, politik och skvaller 

i början av 1700-talet och det var där som idén om en opinionsbildande tidning växte 

fram 3 . Tidningen Then Swänske Argus kom att utgöra startskottet för svensk 

opinionsjournalistik, som sedan dess har haft många toppar och dalar.  

När den första tryckfrihetsförordningen kom 1766 och censuren avskaffades startades 

en rad tidningar vars främsta syfte var att ägna sig åt politisk opinionsbildning4. Åsikter 

har således alltid varit nära förknippade med nyheter i svensk journalistik. 

Det var också under kaffehuseran som det som den tyske sociologen Jürgen Habermas 

kallar för den borgerliga offentligheten började ta form. Habermas bok Borgerlig 

offentlighet, 1962, utgjordes initialt av de privata aktörer som träffades på de nämnda 

kaffehusen för att diskutera och debattera5, vilka innebar startskottet för den allmänna 

opinion som vi har än i dag, enligt sociologen. Han delade in den borgerliga 

offentligheten, den allmänna opinionen, i två sfärer: en som kom att bestå av politik, 

ekonomi och vetenskap (socialsfären) och en annan som bestod av mer vardagliga och 

mänskliga problem (intimsfären). Denna åtskillnad mellan opinion kan man fortfarande 

se rester av i dagens tidningar, där man på ledarplats fortfarande behandlar ämnen från 

socialsfären medan de mer vardagliga problemen behandlas på andra sidor i tidningen6. 

Jürgen Habermas förhoppning om den borgerliga offentligheten var ett offentligt samtal, 

eller en opinion, där offentligheten kunde bestämma det allmännas bästa7. 

Efter 1809 års tryckfrihetsförordning fylldes tidningarna i ännu högre grad av åsikter8. 

Den stora ökningen av opinionsmaterial fick ett kluvet mottagande. Många samtida 

vetenskapsmän menade att det var en fara för riket att tidningen blev så pass 

opinionsbildande. Bernhard von Beskow, Svenska Akademiens sekreterare, var en av 

                                                        
2 Nordenson, Magdalena. Opinionsjournalistik (Stockholm, 2008) s. 35 
3 ibid s. 34  
4 ibid s. 35 
5 Habermas, Jürgen. Borgerlig Offentlighet (Lund, 1962) s. xii 
6 ibid s. xiv 
7 ibid s. xv 
8 Höjer, Henrik. Moralpanik när åsikterna släpptes fria. Svenska Dagbladet (Svenska 
Dagbladet, 2011) 
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dem som såg faror i den allt mer spridda opinionen: ”författare, hvilka äro för Nationen 

[…] fullkomligen okända, stiftat de blad, hvilka skola leda och upplysa Nationens 

tänkesätt”9. 

Under den senare halvan av 1800-talet hade den svenska pressen sin guldålder (1870-

1920)10. En explosion av mindre tidskrifter och tidningar gjorde att fältet för opinion 

breddades ytterligare, och det blev lättare att göra sin röst hörd11. När guldåldern tog 

vid hade redan Nerikes Allehanda grundats av Otto Joel Gumaelius och Svante Falk 

(1843) och även Dagens Nyheter av Rudolf Wall (1864).  

Opinionsmaterialet höll sig starkt i dagstidningarna under 1800-talet och fram till andra 

världskriget. 1941 bildades dock myndigheten Statens informationsstyre vars uppgift 

var att genom censur ”ge pressen anvisningar i publicitetsfrågor och att genom 

upplysning och propaganda stärka den inre fronten”12. Staten ville genom den nybildade 

och censurerande myndigheten bibehålla patriotism bland folket, värna de svenska 

soldaternas lojalitet och se till så att svenska folket inte läckte försvarshemligheter13. 

Opinionen tystnade, vilket var myndighetens mål, och den vaksamhetskampanj som 

Statens informationsstyre förde hade den svenska tigern som symbol, en symbol som i 

stort sett betyder ”jag tiger”. Kampanjens stora paroll under den här tiden var 

”Allvarstid kräver samhällsanda, vaksamhet, tystnad”14.  

1944 bildades kvällstidningen Expressen som en motvikt till de nazistvänliga 

strömningarna i samhället15. Sveriges tabloider skilde sig från kvällsjournalistiken i 

andra länder genom sitt stora utbud av opinionsmaterial, kolumnister och politiska 

kommentarer16. Tidningen har från start proklamerat att den är en opinionsbildande 

tidning, och än i dag går det att läsa på tidningens hemsida att dess uppdragsgivare är 

folket.  

Efterkrigstiden förde med sig förändringar i pressen. Många tidningar tvingades lägga 

ned på grund av allt högre kostnader och en hårdnande konkurrens. Plötsligt blev det 

                                                        
9 ibid 
10 Hadenius, Weibull, Wadbring (2009) s. 65 
11 Höjer (2011) 
12 Informationsstyrelsen. Nationalencyklopedin. 2013. 
13 Strid om blågul tiger. Nationalencyklopedin. 2013.  
14 Ferneborg, Daniel. SIS och Info Ops – Vad finns det för likheter?  (Enköping, 2009) 
15 http://www.expressen.se/om-expressen/om-expressen/ 
16 Nygren, Gunnar. Wadbring, Ingela. På väg mot medievärlden 2020 – Journalistik, 
teknik, marknad (Lund, 2013) s.73 

http://www.expressen.se/om-expressen/om-expressen/
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svårt för flera tidningar att konkurrera på samma ort, vilket skrämde riksdagspartierna 

som såg de dittills partipolitiskt bundna tidningarna som en viktig del i sina 

valkampanjer. Förslag om statligt presstöd diskuterades livligt på både 60- och 70-talen. 

På 1970- talet professionaliserades även journalistyrket och journalisthögskolor 

etablerades i Sverige och som resultat av det växte sig det partipolitiskt oberoende 

journalistidealet allt starkare17. 

Den granskande journalistiken växte sig stark i och med kända avslöjanden som till 

exempel Watergate och IB-affären. Journalister började återigen uttrycka opinion och 

pressen började så småningom närma sig Jürgen Habermas ideal om en borgerlig 

offentlighet.  

På 1970-talet diskuterades journalistens roll som kommentator, och 1972 års 

pressutredning fastslog att en av journalistikens fyra huvudsakliga uppgifter i samhället 

var att kommentera och analysera18.  

Under 1980-talet hände mycket. Vietnamkriget avslutades och den stora flower-power-

eran mattades av. Opinionsjournalistiken blev mindre viktig och papperstidningen 

tappade läsare. Man valde att separera den allmänna redaktionen från den politiska på 

de stora morgontidningarna, ett grepp för att med tydlighet visa hur objektiv 

nyhetsjournalistiken var19, och ett grepp som tidigare nämnts befäster Jürgen Habermas 

teorier om den borgerliga offentlighetens två sfärer. 

I mitten på 1990-talet var internet ett redan etablerat faktum. Aftonbladet var först med 

en webbupplaga 1994, och många tog efter.  Till en början hade webbupplagan samma 

innehåll som papperstidningen, men efterhand kom medieföretagen att utveckla 

webbspecifika tjänster som opinionsundersökningar och diskussionsforum20.  Webben 

blev snabbt populär och internet gjorde att opinionen dök upp på agendan på nytt. 

Bloggar och kommentarsfält gjorde att man både kunde ta del av, men även dela med sig 

av, opinion på ett helt nytt sätt21. 

2000-talet blev ett fortsatt opinionsinriktat decennium, med en webb som tog allt större 

plats och en tidningsdöd som siades komma när som helst. Tidningarna testade det 

                                                        
17 ibid s. 211 
18 Ibid s. 26 
19 Ibid s. 161 
20 Hadenius, Weibull, Wadbring (2009) s. 123 
21 Ibid s.127 
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mesta, och 2004 bytte Dagens Nyheter format till tabloid. Nerikes Allehanda hoppade på 

tåget redan året efter och i dag är tabloid det vanligaste formatet för morgontidningar. 

Det politiska opinionsmaterialet förändrades i och med digitaliseringen och i dag har det 

blivit en blandning av offentligt och privat, högt och lågt, fakta och spekulationer och 

även informativ och underhållande22. I dag har papperstidningen inte längre samma 

informationsfunktion som förut, nu kan intresserade väljare hitta information om olika 

partier inför valen på andra plattformar, och tidningarna har i stället fokuserat på 

kommentarstexter23. 

 

1.1.1 Dagens Nyheter 

Dagens Nyheter är Sveriges största morgontidning med Svenska Dagbladet som 

närmaste konkurrent. Tidningen grundades 1864 av Rudolf Wall och har sedan 1909 

ingått i Bonnierkoncernen. Walls ambition med tidningen var att skapa en produkt som 

den bredare folkmassan kunde läsa. Ett lågt pris kombinerat med en för tiden 

revolutionerande prenumerationstjänst, som innebar att man fick tidningen utdelad 

hem till bostaden, gjorde att Dagens Nyheter snabbt växte i popularitet. Under 

mellankrigstiden växte sig tidningen markant större. 1918 låg upplagan på 69 000 

exemplar – 1945, när kriget tog slut, hade samma siffra stigit till 218 000 exemplar. I dag 

ligger upplagan strax under 300 000 på vardagar och strax över samma siffra på helger. 

Inledningsvis betecknade sig tidningen som ”liberal”, men ändrade det under 1970-talet 

till ”oberoende liberal”. 

2004 bestämde sig tidningen, likt många andra i landet, för att byta format från 

broadsheet till det lite mer lätthanterliga tabloidformatet. 

Kända skribenter som August Strindberg, Barbro ”Bang” Alving och Jan Olof ”Jolo” 

Olsson har genom årens lopp arbetat för tidningen.24 

 

1.1.2 Expressen 

Stockholmsbaserade kvällstidningen Expressen grundades i november 1944 av Dagens 

Nyheter och har sedan dess antingen haft samma ägare, eller ägts helt och hållet av 

                                                        
22 Nygren, Wadbring (2013) s. 214 
23 Ibid s.218 
24 http://www.ne.se/lang/dagens-nyheter 
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Dagens Nyheter. Sjösättningen av tidningen hade planerats länge, men sköts flera gånger 

upp på grund av rädsla för att Dagens Nyheters anseende skulle påverkas negativt. 

Den har sedan starten kommit ut sju dagar i veckan och är precis som Dagens Nyheter en 

del av Bonnierkoncernen. Expressen äger sedan 1998 även regionaltidningarna GT, 

tidigare Göteborgs-Tidningen som grundades 1902, samt Kvällsposten, i folkmun ofta 

”KvP”, som grundades 1948 och som har säte i Sydsverige. 

Största konkurrenten har sedan starten varit Aftonbladet. Efter en framgångsrik start 

blev Expressen 1958 landets största tidning – en position den behöll fram till 1996 då 

Aftonbladet gick om. Efter en klar Aftonbladet-dominans under 2000-talet har Expressen 

återigen arbetat sig ikapp och de båda tidningarnas upplagor är numera likvärdiga. 

Expressens upplagesiffra låg 2012 på 228 000 exemplar. 

Tidningen har sedan starten 1944 producerats i tabloidformat.25 

 

1.1.3 Metro 

Gratistidningen Metro grundades 1995 och läses numera av 1,3 miljoner personer 

dagligen de fem dagar i veckan tidningen kommer ut. Efter att ha etablerat sig 

utomlands har tidningen idag totalt 18,8 miljoner läsare per dag i 23 länder. Precis som 

namnet skvallrar om återfinns tidningen huvudsakligen i tunnelbanor. 

Som grundidé finns att tidningen ska kunna läsas på ungefär 20 minuter. Korta, ofta 

inköpta, nyheter präglar utbudet med ambitionen om att ge läsaren en överblick av det 

viktigaste som hänt det senaste dygnet. Ända sedan starten har man satsat på att ha en 

krönika om dagen, där ett antal gästskribenter delar på skrivandet.26 

 

1.1.4 Nerikes Allehanda 

Nerikes Allehanda (NA) är en morgontidning som ägs av tidningskoncernen Promeida 

och har sitt säte i Örebro län. Tidningen grundades 1843 och är således studiens äldsta 

tidning. Nerikes Allehanda grundades som liberal oppositionstidning av stadsfiskal 

Svante Falk och rektor Otto Joel Gumaelius. De båda grundarna delade inte politisk 

bakgrund vilket resulterade i den tidiga oberoende liberala hållningen.  

                                                        
25 http://www.ne.se/lang/expressen 
26 http://www.ne.se/lang/metro/255203 
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1844 beräknas tidningen ha haft en upplaga på ungefär 300 exemplar, vilket kan sättas i 

kontext till stadens då 5 000 invånare. I dag har man en upplaga på drygt 60 000 

exemplar på strax över 280 000 invånare, och är storleksmässigt den tredje största 

landsortstidningen i landet. 

1995 började Nerikes Allehanda komma ut även på nätet, och 2001 började den komma 

ut även på söndagar. Den bytte format från broadsheet till tabloid 2005 och är numera 

den enda stora tidningen på orten27. 

 

2. Syfte och forskningsfrågor 

Uppsatsens syfte är att undersöka om och hur opinionsmaterial i form av krönikor, 

kommentarer och analyser har ändrats de senaste 27 åren när det gäller antal, placering 

samt inriktning. De fyra papperstidningarna Dagens Nyheter, Expressen, Metro och 

Nerikes Allehanda analyseras i undersökningen. 

 

Forskningsfrågor: 

1. Har opinionsmaterialet ökat sedan 1986? 

2. Har det skett någon förändring i placeringen av dessa texter? 

3. Har det skett någon förändring i argumentationen sedan 1986? 

4. Har det skett någon förändring i könsfördelningen bland skribenterna under den 

undersökta perioden? 

5. Har fördelningen av skribentens anställningsform ändrats under perioden? Har det 

blivit fler eller färre gästskribenter, anställda journalister eller chefer/redaktörer under 

perioden? 

 

Ett annat syfte med studien är att se om utvecklingen har sett likvärdig ut i de fyra 

undersökta tidningarna, som i sig får representera tidningskategorierna kvälls-, 

morgon-, landsorts- och gratistidning. Dessa fyra tidningar och kategorier skiljer sig åt 

på flera sätt. Dels i fråga om bevakningsområden och målgrupp men kanske framför allt 

i fråga om huruvida tidningen säljs per lösnummer eller genom prenumeration. 

Ännu ett underordnat syfte är att i slutändan kunna ge en tydlig bild av eventuell 

differens mellan de prenumerationsbaserade tidningarna, Dagens Nyheter och Nerikes 

                                                        
27 Glans, Sigurd. På första sidan 1900-1999: århundradets nyheter i århundradets 
tidningar: en historisk krönika (Stockholm, 1999) 
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Allehanda, jämfört med Expressen som säljer per lösnummer respektive Metro som är 

gratis. 

 

Vår hypotes är att opinionsmaterialet i stort har ökat sedan 1986. Detta på grund av att 

internets intåg i slutet av 1900- och början av 2000-talet har gjort att 

nyhetsförmedlingen sker snabbare och är mer lättillgänglig på nätet än i 

papperstidningen. Som en följd av detta levererar papperstidningen inte längre lika 

”nya” nyheter som tidigare, men kan i stället erbjuda en fördjupning i form av 

åsiktsbaserade texter. 

Nyheterna på nätet är dessutom i huvudsak gratis, till skillnad från papperstidningen 

som kräver betalt. Alltså behöver papperstidningen kunna locka med någonting som gör 

att folk fortsätter att köpa den. 

En annan hypotes är att opinionsartiklarna kommer att vara fler till antalet i tidningen 

vars försäljning i huvudsak sker med hjälp av lösnummerförsäljning, än i de 

prenumerationsbaserade tidningarna. Denna hypotes grundar sig i en tro om att just 

opinionsmaterial är en bra metod för att locka till sig läsare. 

Ytterligare en hypotes är att skillnaden mellan antalet manliga och kvinnliga skribenter i 

undersökningen har minskat under hela perioden från 1986 fram till 2013. 

 

3. Tidigare forskning och teoretisk ram 

Henrik Rahm för i sin bok Journalistikens anatomi från 2001 ett resonemang om att 

papperstidningarnas utveckling sker homogent. Han skriver bland annat att ”de likheter 

som finns i genreuppsättning mellan tidningarna vid en viss tidpunkt kan förklaras av 

gemensamheter i journalistikens villkor, ideologier, teknik, ekonomi och kommunikativa 

möjligheter”.28 

Ett resonemang som i allra högsta grad är av intresse i denna undersökning. Under 

perioden som undersöks, 1986-2013, händer en hel del som på flera sätt har påverkat 

medieutbudet. Ur Rahms resonemang är det framför allt tekniken, ekonomin och de 

kommunikativa möjligheterna som har utvecklats eller på annat sätt förändrats under 

perioden. Just de tekniska och ekonomiska förutsättningarna tror vi är det som har haft 

störst påverkan på hur utvecklingen under den undersökta perioden. 

                                                        
28 Rahm, Henrik. Journalistikens anatomi: analyser av genrer och textmönster i fem 
strejkbevakningar i svensk dagspress 1879-1996  (Lund, 2002) s. 19 
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Flera tidningar och mediekoncerner har haft stora ekonomiska problem, bland annat 

Dagens Nyheter och Nerikes Allehanda som tidigare nämnt, vilket kan antas ha påverkat 

tidningarnas förutsättningar i form av såväl minskad arbetskraft som val av material - 

som ska vara både billigt och lockande för läsarna.  

Tekniskt slog internet igenom på allvar kring millennieskiftet. Ett genomslag som ritade 

om kartan för medierna totalt. Bland annat blev det plötsligt svårare för kanske i 

synnerhet papperstidningar att tjäna pengar på nyheter. 

Henrik Rahms teorier om att gemensamheter i journalistikens villkor gör att 

genreuppsättningen svänger homogent kan kopplas till ett historiskt perspektiv. 

Magdalena Nordenson skriver i sin bok Opinionsjournalistik att tidningen Then Swänske 

Argus som grundades av Olof Dalin 1732 utgjorde starten för en ny sorts journalistik i 

svensk presshistoria, som då fick en opinionsbildande karaktär. När Sverige fick sin 

första tryckfrihetsförordning 1766 avskaffades förhandscensuren och det blev tillåtet 

att uttrycka sin åsikt i skrift, även om lagar och förordningar. Nordenson beskriver tiden 

som blomstrande för journalistiken. Efter tryckfrihetsförordningen grundades flera 

tidningar vars främsta syfta var att ägna sig åt opinionsbildning 29 . Magdalena 

Nordenson skriver bland annat ”Att driva opinion var för de liberala redaktörerna ett 

minst lika viktigt skäl att äga och driva en tidning som att tjäna pengar.”30 

Hadenius, Weibull och Wadbring är inne på Rahms ekonomiska spår i sin Massmedier 

från 2001. De ser en stor skillnad från den journalistiska epok som Nordenson 

beskriver: ”Den allmänna tendensen är att dagstidningsutgivningen i ökande 

utsträckning har blivit en industri. Tidningsbranschen har kommit att värderas mer ur 

en ekonomisk synvinkel än utifrån tidningarnas betydelse för den politiska 

opinionsbildningen, som skedde i äldre tid”31. 

Om detta resonemang stämmer bör man exempelvis kunna se skillnader i hur frekvent 

de olika ämneskategorierna tar plats i undersökningen. I sådana fall skulle de kategorier 

som kan sammanlänkas med Jürgen Habermas tidigare nämnda intimsfär, i denna studie 

sport, kultur och nöje samt vardag, vara fler till antalet än kategorierna i socialsfären, det 

vill säga de politiskt, ideologiskt och ekonomiskt inriktade texterna.  

 

                                                        
29 Nordenson (2008) s. 35 
30 ibid s. 38 
31 Hadenius, Weibull, Wadbring (2001) s. 169 
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I Medievärlden 2020 från 2013 diskuterar författarna Gunnar Nygren och Ingela 

Wadbring journalistens roll i mediebranschen och hur den har förändrats. De menar att 

trenden för branschen är samma som för den övriga arbetsmarknaden, med ökade krav 

på effektivitet och framför allt flexibilitet. En allt större del produktionen menar de läggs 

ut på frilansjournalister, vilket har lett till att en växande andel av journalisterna arbetar 

utanför redaktionerna.32 Huruvida detta även gäller för produktionen av opinionstexter 

ska vi undersöka i följande studie. 

I en artikel publicerad den 24 oktober 2011 i Dagens Nyheter säger Peter Wolodarski, då 

tidningens politiska redaktör, numera chefredaktör, att ”…ska man vara krass så är 

åsikter billiga. Journalistiken i hela västvärlden befinner sig i en krympningsfas. Att 

producera åsiktsjournalistik är betydligt billigare än utrikeskorrespondenter och 

påkostad grävjournalistik”. 33 

Det har skrivits många uppsatser kring krönikor i olika former, men ingen om hur 

utvecklingen har sett ut över tid. Däremot finns en uppsats som har behandlat vad som 

hände med de svenska dagstidningarna när de bytte format från broadsheet till tabloid. I 

uppsatsen har författaren Olof Nordangård, Södertörns högskola, fokuserat på vad som 

hände när Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet bytte format34 – ett ämne som vi också 

delvis blivit tvungna att sätta oss in i då både Dagens Nyheter och Nerikes Allehanda 

bytte format 2004 respektive 2005.  

Vi har tagit hänsyn till formatbytet, då det innebar ett minskat utrymme för 

redaktionellt material överlag för de båda tidningarna. Sidantalet utökades inte trots det 

minskade formatet. Vi har framför allt tagit del av hans undersökning för att se vilken 

betydelse bytet kan ha haft för den minskning av opinionsmaterial som man kan se för 

Dagens Nyheter och Nerikes Allehanda efter 2004. 

 

Tidningen Dagen gjorde en undersökning 2006 för att se hur många kvinnor respektive 

män som är anställda på landets ledarredaktioner. Undersökningen visade att 80 

procent av Sveriges ledarskribenter är män, endast 34 av 157 var kvinnor vid 

undersökningstillfället35. Magdalena Nordenson undrar hur ämnesvalet påverkas av att 

majoriteten av den här typen av opinionsjournalister är män, men kunde vid bokens 

                                                        
32 Nygren, Wadbring (2013) s. 277-278 
33 http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/i-debatt-sverige-kan-ingen-hora-dig-skrika/ 
34 http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:15434/FULLTEXT01.pdf 
35 Nordenson (2008) s.54 
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utgivning inte visa på några sådana förhållanden36. I vår undersökning har vi tittat på 

hur könsfördelningen har förändrats sedan 1986. Vi har även undersökt huruvida 

ämnesvalet kan ha påverkats på grund av skribentens kön. 

 

4. Metod 

Undersökningen har genomförts i två delar, med hjälp av en så kallad 

metodtriangulering som består av en kvantitativ innehållsanalys samt en mindre 

kvalitativ innehållsanalys av ett antal utvalda artiklar ur det samlade materialet. Den 

kvantitativa modellen utgör den större delen av uppsatsens vetenskapliga del. Detta då 

det huvudsakliga syftet var att skapa en gedigen mängd data som sträcker sig över den 

senaste 27-årsperioden, snarare än en mindre mängd data av det kvalitativa slaget. De 

texttyper som har undersökts är krönikor, analyser och kommentarer utanför 

ledarplats. En förutsättning för att kunna välja ut artiklarna till den kvalitativa 

undersökningen var också att den tidigare genomförda kvantitativa undersökningen var 

noggrant genomförd så att texterna för djupare analys enkelt kunde väljas ut. 

 

4.1 Metoddiskussion och urval 

I studien undersöktes vecka 16 ifrån årtalen 1986, 1995, 2004 samt 2013. Notera att 

Metro ej ingår i 1986 års undersökta texter, i och med att tidningen startades först 1995. 

Anledningen till att undersökningen startar 1986 är för att se om Metros intåg på 

marknaden 1995 medförde någon förändring hos de andra tidningarna. Vi vill alltså 

kunna se hur det såg ut 1986, innan Metro lanserades, och sedan jämföra med hur det 

utvecklades efter det. 

Anledningen till att de undersökta årens intervall är på nio år är för att vi ville ha med 

1995, året då Metro lanserades, samt 2013 som är det år då studien har ägt rum. För att 

få ett jämnt intervall om nio år däremellan valdes alltså 2004 ut och även 1986, som i sin 

tur är nio år innan 1995. 

Måndag vecka 16 utgjorde startpunkten för varje års analysering, följd av tidningens sex 

efterföljande utgivningsdagar. Detta för att undgå problematiken med att Metro inte ges 

ut på helger, att Nerikes Allehanda under de inledande undersökta åren inte gavs ut på 

                                                        
36 ibid s. 55 



 15 

söndagar samt att det vissa år inföll en eller flera röda dagar under veckan, vilket 

medförde att ingen tidning trycktes. 

En hel del texter i en vanlig papperstidning skulle på ett eller annat sätt kunna 

kategoriseras som opinionsjournalistik. Denna studie har dock medvetet utelämnat alla 

former av ledare. Detta på grund av att ledarsidornas utrymme är lika stort från dag till 

dag och att det på dessa sidor publiceras ett i stort sett identiskt antal texter varje dag. 

Utrymmet är med andra ord konstant, och således inte lika intressant att undersöka. 

Framför allt är det faktumet att ledartexterna i många fall saknar personliga avsändare. 

Annat som har utelämnats i undersökningen är insändare och debattinlägg. Detta på 

grund av att tidningen i dessa fall mer ”upplåter en yta”, och inte är material som har 

beställts av redaktionen och alltså ingenting som redaktionen egentligen kan styra. 

Även recensioner av olika slag samt Dagens Nyheters Namn och nytt och Nerikes 

Allehandas dito Gomorron har utelämnats, precis som opinionsmaterial skrivet av tredje 

part så som TT eller AP. Då TT och ATP säljer sitt material till ett stort antal tidningar är 

sådana texter inte unika för tidningen, och har därför utelämnats. 

Bilagor som läsaren får betala extra för, exempelvis Expressens Leva&Bo, har också 

utelämnats i undersökningen. Samtliga helgbilagor i Dagens Nyheter och Nerikes 

Allehanda har räknats med, då de utan extra kostnad följde med tidningen vid 

försäljningstillfället. 

 

4.2 Kvantitativ innehållsanalys 

I Metodpraktikan, från 2012, beskriver Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud 

den kvantitativa innehållsanalysen som ”ett mycket användbart verktyg när man vill ha 

svar på frågor om förekomsten av olika typer av innehållsliga kategorier i ett 

material.”.37 Den kan exempelvis användas när man vill ta reda på hur variabler som 

frekvens och utrymme har förändrats – två variabler som denna studie ju har för avsikt 

att lägga stor vikt vid. I kategorin frekvens undersöks antalet samlade opinionsartiklar 

för varje tidning och dag, vecka, år samt för den totala textmängden i de undersökta 

tidningarna perioden 1986-2013. Dessutom undersöks antal artiklar för diverse 

kategorier, så som inrikes och utrikes, sport, ekonomi samt kultur och nöje. I kategorin 

                                                        
37 Esaiasson, Peter. Gilljam, Mikael. Oscarsson, Henrik. Wängnerud, Lena. 
Metodpraktikan – konsten att studera samhälle, individ och marknad  (Stockholm, 2012) 
s.197 
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utrymme undersöks hur texterna är placerade på sidan. Är det en spalt, en halvsida eller 

rentav ett uppslag? 

Författarna till Metodpraktikan beskriver vidare den kvantitativa innehållsanalysen med 

att fastslå att ”frekvens och utrymme – det vill säga hur ofta och hur mycket – är den 

kvantitativa innehållsanalysens främsta kriterium på centralitet och viktighet”.38 

 

4.3 Kvalitativ innehållsanalys 

För att se om argumentationen i opinionsmaterialet har förändrats genom åren har vi 

använt de retoriska begreppen ethos, logos och pathos och applicerat dem på vårt 

undersökningsmaterial. Vi har valt ut 15 politiska krönikor ur undersökningen och tittat 

närmare på dem för att se vilka grepp skribenterna har använt. Kriterierna för texterna i 

den kvalitativa undersökningen var dels att det skulle vara en krönika med politisk 

inriktning. 

 

4.4 Definition 

Enligt boken Rhetorica som är skriven av den grekiske filosofen Aristoteles (384-322 

f.vt) kan man använda sig av tre olika grepp för att vinna en publik: trovärdiga argument 

(ethos), logiska och rationella argument (logos) och känslomässiga argument (pathos)39. 

I den kvalitativa textanalysen har vi utgått från Magdalena Nordensons definition av 

begreppen. 

 

4.4.1 Ethos 

Ethos avgör hur trovärdig läsaren tycker att skribenten är, och hur villig läsaren är att 

lita på det skribenten påstår. Ethos handlar om skribentens karaktär, eller image. Om 

skribentens tonfall och språk får läsaren att känna sig trygg innehar texten ethos. Likaså 

om läsaren kan känna igen sig i resonemangen och har lätt att identifiera sig. Ett alltför 

slängigt och lättsamt språk kan däremot få läsarna att ställa sig kritiska till skribentens 

trovärdighet, och då minskar således textens ethos40. 

 

                                                        
38 ibid s.197) 
39 Nordenson (2008) s. 92 
40 ibid 
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4.4.2 Logos 

Logosargument bygger på siffror, fakta och statistik och är en effektiv argumentation 

som riktar sig till läsarnas förnuft och logik. Faktauppgifter från trovärdiga källor gör att 

läsaren känner tillit till skribenten.  

 

4.4.3 Pathos 

För att väcka läsarnas engagemang använder man argument som rör deras känslor. Om 

läsaren känner att ämnet är viktigt, glädjande, sorgligt, hemskt, överraskande, roligt 

eller upprörande kommer de att ta till sig skribentens ord41. 

 

4.4.4 Krönika 

En krönika, eller en kolumn som den ibland kallas, är enligt Nationalencyklopedins 

definition ett återkommande utrymme i en dagstidning eller tidskrift för personliga 

kommentarer av opinionsbildande eller underhållande karaktär.  

Magdalena Nordenson föredrar dock att definiera krönikan som en blandning mellan 

kåseri och ledarartikel.42 

Definitionen av krönikan har förändrats mycket genom åren. Från att vara en text som 

beskriver en historisk händelse i kronologisk följd, som till exempel Erikskrönikan, har 

den gått till att bli en underhållande text där skribenten oftast, men inte alltid, driver en 

tes. I en artikel i Språktidningen beskriver journalisten Olle Josephson krönikans 

definitionsproblematik och förändring. Han beskriver den luddiga definitionen så här: 

”Krönika är 2000-talets ord för kommenterande, personligt hållna men ändå 

sakinriktade tidningstexter. Ännu så sent som 1996 hittar man inte den definitionen av 

krönika i Nationalencyklopedins ordbok […] [Nu kan den beskrivas som] "en personligt 

hållen och ofta underhållande text"43 

I den här uppsatsen har vi valt att definiera krönikan som en opinionsbildande text som 

driver en tes, och har därför valt att inte räkna krönikor av enbart underhållande 

karaktär. 

 

 

                                                        
41 Nordenson (2008) s. 93 
42 Ibid, s. 154. 
43 http://spraktidningen.se/artiklar/2009/08/kronikor 

http://spraktidningen.se/artiklar/2009/08/kronikor
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4.4.5 Kommentar 

Enligt Nationalencyklopedins definition är en kommentar ett uttalande som uttrycker 

personlig inställning eller utgör förklaring till annat uttalande eller till händelser, 

särskilt i massmedier. I den här uppsatsen definieras kommentarer som en text, som i 

anslutning till en annan eller med tydlig koppling till en särskild händelse, driver en tes.  

 

4.4.6 Analys 

I Nordensons bok Opinionsjournalistik: Att skriva ledare, kolumner och recensioner 

försöker hon bena ut skillnaderna mellan de olika typerna av opinionsmaterial. En 

analys, menar hon, ska ge sammanhang och möjliga förklaringar men ska inte 

kommentera. I en analys ska skribenten helt enkelt göra en bedömning av läget, men 

inte uttrycka någon åsikt för eller emot.44 

 

4.5 Kodschemat 

Grunden för insamlingen och struktureringen av data i denna studie är hämtad ur 

Esaiassons, Gilljams, Oscarssons och Wängneruds bok Metodpraktikan. Enligt 

författarna är det kutym vid empirisk forskning av typen kvantitativ innehållsanalys att 

använda sig av en datamatris som fylls med den information som samlas in. Innan detta 

påbörjas måste dock definitionen av vad det är som ska analyseras göras (se tidigare 

avsnitt om definition), dessa blir sedan matrisens analysenheter. I matrisen registrerar 

man också olika förutbestämda variabler, egenskaper, som analysenheterna kan anta. 

Dessa kan liknas vid frågor som man ställer till analysenheten. Svaren på frågorna blir 

sedan olika variabelvärden. I den här studien är varje registrerad artikel en analysenhet, 

kön är en variabel och man eller kvinna är dess variabelvärde.  

Variablerna och dess variabelvärden har listats i en kodbok (se bilaga), för att på ett 

smidigt sätt kunna föra in rätt variabler och rätt värden för varje analysenhet i de 

kodblanketter som använts till varje tidning – i detta fall har en samlad excelfil utgjort 

kodblanketten. 

Nedan följer den kodblankett som användes vid analysen. Bifogad under varje variabel 

finns även en beskrivning av vad syftet har varit. 

                                                        
44 Nordenson (2008) s. 67 
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5. Resultat och analys 

I det här kapitlet redovisas resultaten från den kvantitativa undersökningen. 

Redovisningen sker i figur- och tabellform och kompletteras med efterföljande analyser. 

För att få en så tydlig bild som möjligt underlättar det att läsa figurerna på en 

datorskärm eller på papper med färgutskrift, för att enkelt kunna läsa av eventuella 

färgkoder som finns i figurerna. 

Inledningsvis presenteras resultatet för antalet texter, både i tidning för tidning och 

sammanlagt, innan placeringen av texterna, år för år och sammanlagt, presenteras. 

Därefter presenteras statistik över hur könsfördelningen bland skribenterna har sett ut 

under undersökningsperioden och till sist hur kategorifördelningen har sett ut. 

 

5.1 Opinionstexter till antalet 

Den första forskningsfrågan i vår studie är om opinionstexterna i svensk dagspress har 

ökat. Enligt Henrik Rahms teorier sker förändringar av det här slaget unisont45, och vi 

vill se om teorin är applicerbar även i vår undersökning. Det skulle betyda att samtliga 

tidningar, oavsett om det är en morgon-, landsorts-, kvälls- eller gratistidning, följer en 

liknande utveckling genom åren. 

 

5.1.1 Dagens Nyheter 

 

Figur 1: Antalet opinionstexter i Dagens Nyheter 1986-2013. 

                                                        
45 Rahm (2001) s. 19 
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Totalt ingick 183 texter från Dagens Nyheter. Antalet texter per år har gradvis ökat från 

att inledningsvis vara 35 stycken 1986, till 45 respektive 54 de två efterföljande åren. 

Till 2013 sjönk antalet något till 51 texter. Om utvecklingen hade följt kurvan borde det 

ha publicerats cirka 65 texter av opinionskaraktär under den undersökta veckan 2013.  

 

5.1.2 Expressen 

 

Figur 2: Antalet opinionstexter i Expressen 1986-2013. 

Texter med opinionskaraktär i Expressen var till antalet nästintill identiskt med hur det 

såg ut i systertidningen Dagens Nyheter för 1986 och 1995, innan en rejäl utväxling kom 

under 2000-talet. 2004 hade antalet nära på fördubblats jämfört med 1986 och stigit till 

66 stycken. Till skillnad från Dagens Nyheter fortsatte Expressen att producera fler 

opinionstexter även 2013 då 83 texter publicerades under den undersökta veckan. Det 

ger ett snitt på nästintill 12 opinionstexter per dag. 
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5.1.3 Metro 

 

Figur 3: antalet opinionstexter i Metro 1995-2013. 

Metro har sedan starten 1995 satsat på att ge utrymme för en gästkrönikör per tidning – 

en satsning som består än i dag. Mycket mer opinionsmaterial än så producerar dock 

inte tidningen. Fokus har hela tiden varit korta, snabba nyheter – gästkrönikorna kan 

mer betraktas som ett undantag som bekräftar regeln. Metro skiljer sig från de tre andra 

tidningarna i underökningen på så sätt att den knappt innehåller annat opinionsmaterial 

än just nämnda krönikor. 1995 och 2004 tillhörde de 5 respektive 7 texterna kategorin, 

2013 bröts det tidigare mönstret med att även innefatta 3 analyser. 

På det stora hela är antalet analysenheter gällande Metro för få för att kunna göra några 

djupare analyser av resultatet. Det som kan konstateras är att den ursprungliga 

satsningen på en gästkrönikör per tidning har varit konstant under hela 

undersökningsperioden. 
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5.1.4 Nerikes Allehanda 

 

Figur 4: Antalet opinionstexter i Nerikes Allehanda 1986-2013. 

Landsortstidningen i undersökningen, Nerikes Allehanda, har under perioden 1986 till 

2004 haft en liknande utvecklingskurva som de andra tidningarna i undersökningen. 

Under nämnda period i det närmaste tredubblade man opinionsmaterialet – från 13 

texter den undersökta veckan 1986 till 36 texter 2004. 

Därefter bryter man tidigare mönster kraftigt. Antalet texter halverades till 17 stycken 

2013. Under 2012 sades en fjärdedel av redaktionsstyrkan upp46, och det redaktionellt 

producerade arbetet blev således mindre än tidigare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
46 http://na.se/nyheter/2.2212/1.1696237-var-fjarde-journalist-forsvinner-fran-na 
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5.1.5 Sammanfattning antal texter 

 

Figur 5: Det sammanlagda antalet opinionstexter i de fyra undersökta tidningarna. 

 

Sammantaget har opinionsmaterialet ökat markant sedan 1986. De 163 respektive 161 

texter som publicerades 2004 och 2013 innebär i det närmste en dubblering av de 83 

texter som publicerades under undersökningens första år, 1986. Svaret på den 

ursprungliga frågan, om antalet opinionstexter har blivit fler den senaste 27-

årsperioden, är således utan tvekan ja. 

Däremot kan det diskuteras huruvida ökningen har nått en topp här – en diskussion som 

är svår att ge ett korrekt svar på. Landsortstidningen i undersökningen, Nerikes 

Allehanda, har dragit ner antalet opinionstexter drastiskt. Därmed inte sagt att det är 

något som gäller för landsortspressen som helhet. Undersökningens resultat hade 

potentiellt sett kunnat få en annan utgång om en annan tidning valts ut istället för 

Nerikes Allehanda. 

Dagens Nyheters opinionstexter ser enligt siffrorna ut att ha stagnerat något under 
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papperstidningen – snarare tvärtom. Kurvan har pekat brant uppåt sedan 1995. Även 

Metros kurva har pekat uppåt, även om omfattningen här är blygsam i jämförelse med 

de övriga i undersökningen. 

En slutsats av resultatet är att den tidning vars spridning sker med hjälp av 

lösnummerförsäljning, Expressen (hit kan även Metro i viss mån räknas), ökar 

opinionsmaterialet. De två prenumerationsbaserade tidningarna, Dagens Nyheter och 

Nerikes Allehanda, ser däremot sammantaget ut att bromsa satsningen på 

opinionsmaterialet. 

Dessa resultat stämmer alltså inte överens med Henrik Rahms teorier kring en homogen 

utveckling bland papperstidningar, då Metros och Expressens opinionsmaterial visar på 

en uppåtgående trend, medan de två andra tidningarna har minskat något sedan 2004. 

 

5.2 Placering 

Nästa sak att titta närmare på är om det har skett någon skillnad i placering av 

opinionstexterna i undersökningsperioden. Syftet med det här är att se om det går att 

skönja ett mönster i hur krönikorna placeras på sidan. Ju mer plats en text får, desto mer 

kan man anta att tidningen vill ge den uppmärksamhet.  

Mest relevant blir det att se hur utvecklingen har sett ut sammanlagt för de fyra 

tidningarna år för år. Nedan följer diagram för varje år och placering, räknat i procent av 

totala antalet analyserade texter. 

 

Figur 6: Samlad placering av opinionstexter 1986. 
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Figur 7: Samlad placering av opinionstexter 1995. 

 

Figur 8: Samlad placering av opinionstexter 2004. 

 

Figur 9: Samlad placering av opinionstexter 2013. 
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Som synes har spalten utgjort en populär plats att placera opinionstexter. I synnerhet 

har spaltplatsen dominerat 1986-2004, då ungefär varannan opinionstext låg i någon 

form av spalt. Under 2013 minskade spaltens plats något, samtidigt som både hel- och 

halvsidan har blivit mer populära. Detta kan delvis förklaras av tidigare nämnda 

formatbyte hos Dagens Nyheter och Nerikes Allehanda. En annan förklaring till detta är 

att Metro under 2013 placerade sina krönikor i botten av sidan, till skillnad från 1995 

och 2004 då de var placerade i sidospalt. 

 

5.3 Könsfördelning 

Enligt siffror från Statistiska Centralbyrån, SCB, var andelen utbildade kvinnliga och 

manliga journalister helt jämnt 1990. Till år 2007 hade andelen journalistutbildade 

kvinnor dragit ifrån rejält – 6 760 mot 3 870 utbildade män. Samma år utgjorde 

kvinnorna totalt 54 procent av samtliga anställda journalister i Sverige, oavsett 

utbildningsbakgrund.47 

SCB har även gjort en prognos för hur det kan komma att se ut år 2030. Där spår man att 

antalet kvinnor som utbildar sig till journalist kommer en bit över 15 000 personer. 

Samtidigt siar man att motsvarande siffra för männen kommer vara lite drygt 5 000 

personer. 

Dessa siffror speglar sig inte i den kvantitativa undersökning som ligger till grund för 

denna studie. Så här såg den sammanlagda könsfördelningen ut för de fyra undersökta 

tidningarna 1986: 

 

Figur 10: Den sammanlagda könsfördelningen för de tre undersökta tidningarna. 

                                                        
47 http://www.scb.se/statistik/_publikationer/UF0521_1990I30_BR_A40BR1001.pdf 
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Som synes gick det 1986 tre manliga skribenter av opinionstexter på varje kvinnlig 

skribent. Notera att Metro ej ingår detta år, då tidningen som tidigare nämnt startade 

först 1995. Den procentuella fördelningen har, trots det ökade antalet artiklar, varit i 

stort sett konstant sedan 1986. Undersökningsåren 1995, 2004 och 2013 var fördelning 

identisk enligt följande figur 11 och 12: 

 

 

Figur 11: Sammanlagd fördelning mellan kvinnor och män för de fyra tidningarna 1995, 

2004, och 2013. 

Figur 12: Antal manliga och kvinnliga skribenter i de fyra tidningarna 1995, 2004 samt 

2013. 

Männen bibehåller alltså greppet om att skriva krönikor, kommentarer och analyser – 

trots att det finns fler kvinnliga journalister och trots att fler kvinnor utbildar sig till 

journalister. Störst är skillnaden på den tidning där flest opinionstexter produceras, 

nämligen Expressen. Antalet kvinnliga skribenter i Expressen har förvisso närapå 

Män 
71% 

Kvinnor 
29% 

Sammanlagt 1995/2004/2013 

Kön 1995 2004 2013 Andel i procent 

DN, Kvinnor 18 21 17 38 

DN, Män 26 33 34 62 

Expressen, Kvinnor 8 12 18 20 

Expressen, Män 33 54 65 80 

Metro, Kvinnor 3 4 5 57 

Metro, Män 2 3 4 43 

NA, Kvinnor 3 10 6 26 

NA, Män 17 26 11 74 

Totalt Kvinnor:    32 

Män:          78 

Samtliga: 110 

Kvinnor: 47 

Män:        116 

Samtliga: 163 

Kvinnor:    46 

Män:        114 

Samtliga: 160 

Kvinnor: 29% 

Män: 71% 
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fördubblats sedan 1995 – problemet är dock att detsamma även gäller för de manliga 

skribenterna.  

Den enda tidning som bryter mönstret och har fler kvinnliga än manliga skribenter är 

också den tidning som i undersökningen producerar överlägset minst antal 

opinionsartiklar, det vill säga Metro. Att Metro har så pass jämn fördelning kan förklaras 

av deras strategi med att låta fem stående gästkrönikörer skriva en text per vecka. Vem 

som skriver krönikan i denna tidning är alltså bestämt på förhand, oberoende av vad 

som händer i nyhetsflödet. Hos de övriga tre tidningarna bestämmer nyhetsflödet till 

stor del om det ska skrivas en opinionstext och händelserna styr vad texten kommer 

handla om. Nu har förvisso de övriga tre tidningarna också fasta krönikörer, men de 

nyttjar även reportrar när det kommer till att skriva opinionstexter. 

Exempelvis har Dagens Nyheter en krönikör för sportsidorna, Johan Esk. Han skriver 

dock inte varje dag, utan bara när en händelse gör att det lämpar sig – exempelvis om 

landslagen i hockey eller fotboll har landskamp. Detta att jämföra med Metros Göran 

Greijder, som oavsett vad som händer kommer få sina krönikor publicerade på sin av 

tidningen bestämda dag. 

Om utvecklingen betraktas i ett linjediagram över hela jämförelseperioden (se figur 13) 

är det tydligt att den manliga och den kvinnliga kurvan följs åt. Bägge har haft en tydlig 

uppgång fram till 2004, för att därefter stagnera.  

 

Figur 13: Den totala utvecklingen av könsfördelningen i de fyra tidningarna åren 1986-

2013. 
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5.4 Anställningsform 

 

Figur 14: Skribenternas anställningsform i samtliga fyra tidningar 1986-2013. 

En annan intressant aspekt är vem som har skrivit texterna. Tydligt är att fler i chefs- 

eller redaktörsposition har börjat skriva texter utanför ledarplats – från inga alls 1986 

till sammanlagt 15 stycken 2013. 

Två poster sticker ut i det sammanlagda diagrammet – staplarna för text skriven av en 

reporter samt staplarna för text skriven av en gästskribent. I den första kategorin har 

kurvan stadigt pekat uppåt fram till 2004, för att sedan sjunka kraftigt till 2013. Då var 

antalet texter skrivna av en reporter på tidningen 44 stycken till antalet – identiskt med 

det sammanlagda antalet texter skrivna av en gästskribent det året. Just 

gästskribenterna har gjort en stor ökning sedan 1986. Då var endast 3 texter författade 

av gästskribenter. 

De båda posternas skillnader sedan 2004 motsvarar mer eller mindre exakt varandra. 

Antalet texter skrivna av en reporter har blivit 24 färre – antalet texter av en 

gästkrönikör har samtidigt blivit 23 fler. 

Gunnar Nygren och Ingela Wadbring skriver, som tidigare citerat, i Medievärlden 2020 

från 2013 att en allt större del av produktionen i mediebranschen läggs ut på 

frilansjournalister.48 Staplarna i figur 14 kan vara en bekräftelse av deras analys av 

tendensen kring journalisternas anställningsformer. 

 

 

                                                        
48 Nygren. Wadbring (2013) s. 277-278 
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5.5 Skribentens anställningsform kombinerat med kön 

 

Figur 15: Anställningsform fördelat på kön för samtliga fyra tidningar under hela 

undersökningsperioden. 

I ett vidare steg har vi tittat på vilken anställningsform skribenterna har haft, fördelat på 

deras kön. 

Som Nygren och Wadbring konstaterade i Medievärlden 2020 (2013) så har 

journalisternas bransch förändrats. De menar att det har blivit allt vanligare att 

mediebolagen köper in materialet från journalisterna – som en konsekvens av det 

arbetar allt fler journalister som frilans än tidigare. 49  Frågan är om olika 

anställningsvillkor råder överlag för de olika könen. 

Som staplarna i figur 15 visar så är det klart fler skribenter som har varit anställda av 

tidningen i undersökningen – posten för gästskribent är betydligt mindre än posterna 

för krönikör, reporter och chef/redaktör sammanlagt. 

Därmed inte sagt att Nygren och Wadbring har fel. Vår bedömning har gjorts utifrån 

skribentens byline. Att en journalist är anställd på ett frilanskontrakt, men ändå har 

exempelvis en mailadress knuten till tidningen, gör materialet något svåranalyserat. 

Ett tydligt resultat av staplarna är dock att andelen kvinnliga gästskribenter kontra 

reportrar och anställda krönikörer är betydligt högre än den manliga diton.  

 

                                                        
49 Nygren. Wadbring (2013) s. 277-278 
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5.6 Inriktning 

 

Figur 16: Opinionstexternas respektive inriktning i antal och år. 

Kategoriskt skiljer sig de fyra tidningarna i undersökningen åt något. Exempelvis har 

Expressen inte någon lokaldel, som Dagens Nyheter och Nerikes Allehanda har. De båda 

har dessutom en ekonomidel – även det saknar Expressen och Metro. I övrigt har 

samtliga tidningar inrikes- och utrikessidor samt sport- och kultursidor. 

Detta är dock inte någonting som har påverkat resultatet nämnvärt. Exempelvis har 

Expressen publicerat opinionsmaterial i både ekonomi- och lokalgenren, de har bara 

varit placerade under andra vinjetter i tidningen. 

När det gäller kulturen har Dagens Nyheter, Expressen och Nerikes Allehanda dagliga 

fasta utrymmen åt genren, där opinionstexter av olika slag figurer frekvent. Notera dock 

att, som tidigare nämnt, diverse recensioner ej har tagits med i denna studie. 

Vi kan i diagrammet se att Hadenius och hans medförfattares påstående i boken 

Metodpraktikan från 2012, där de menar att tidningsbranschen mer har kommit att 

värderas ut en ekonomisk synvinkel än utifrån tidningens betydelse för den politiska 

opinionsbildningen, som det var förr, får visst stöd. De politiska opinionstexterna har 

minskat något, och ligger genom hela perioden efter både kultur- och sporttexterna i 

antal och periodvis är de politiska texterna även färre än de av vardagligt slag.  
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De texter som ingår i kategorin ideologi handlade exempelvis om feminism, och är 

därför särskilda från de politiska texterna. 

 

5.7 Sammanställning av de tre genrerna 

 

Figur 17: Sammanlagd fördelning av de tre undersökta genrerna i samtliga tidningar. 

Krönikan som form dominerar stort i samtliga fyra tidningar, både räknat sammanlagt 

och var för sig. I Metro var krönikedominansen totalt under åren 1995 och 2004, innan 

det 2013 även publicerades tre stycken analyser. I Nerikes Allehanda var 

krönikedominansen total 2004, och de övriga åren var andelen krönikor inte långt ifrån 

100 procent. Ingen analystext registrerades i Nerikes Allehanda – däremot totalt 7 till 

antalet kommentarer och 80 krönikor. 

Dagens Nyheter var den tidning som mest nyttjade analysen och kommentaren som 

form, nämligen i 19 procent respektive 13 procent av den totala andelen. Över snittet 

med andra ord. 

Expressen totala siffror ser nästan identiska ut med diagrammet i figur 17 (se ovan). Här 

var fördelningen 80 procent krönikor, 12 procent analyser och 8 procent kommentarer. 

 

Att antalet krönikor var så pass många fler än analyserna och kommentarerna kan ha en 

del att göra med att det är den enklaste formen av de tre. En krönika kan i teorin vem 

som helst på tidningen författa – dessutom kan den innehålla drag av både analys och 

kommentar. 

Analyserna och kommentarerna kom ofta i samband med en politisk eller ekonomisk 

händelse, i synnerhet det förstnämnda. Att det då visade sig att Expressen och Dagens 
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Nyheter, som av de fyra tidningarna satsar mest på framför allt politik, publicerade flest 

kommentarer och analyser ter sig ganska naturligt. 

 

5.8 Textens placering på sidan 

 

 

 

Figur 18: Sammanlagd placering av opinionstexter i de fyra tidningarna år för år, 1986-

2013. N=516 

Spalten har tydligt varit den mest populära platsen för placering av opinionstext under 

hela undersökningsperioden. Dock har dess procentandel krympt hastigt sedan 2004, 

vilket stor del kan förklaras av framför allt Dagens Nyheters med också delvis Nerikes 

Allehanda formatbyte. 

Halvsidan har även den varit en relativt populär plats att placera opinionstext på, och 

har efter nämnda formatbyte ökat än mer. Under perioden 1986-2004 är siffrorna som 

syns i figur 18 för hel- och halvsida enbart från Expressen. En tredje följd av formatbytet 
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är att krönikor placerade i mitten av sidan har minskat, vilket ter sig ganska naturligt. 

Med tabloidformatet är det svårt att få in en text mitt på en sida på samma sätt som i 

broadsheetformatet. 

Antalet rena uppslag är få under hela perioden. Däremot ser vi en ökning av texter som 

löper över toppen eller botten över ett uppslag. 

I och med att spaltens andel har minskat 2013 jämfört med tidigare år, samtidigt som 

hel- och halvsidorna samt bottenuppslag och toppuppslag har ökat kan vi konstatera att 

opinionstexterna bereds mer plats nu än tidigare. 

 

5.9 Kvalitativ textanalys 

Den kvalitativa textanalysen undersöker hur argumentationen har sett ut från 1986 till 

2013. 15 krönikor med politisk inriktning har valts ut för närläsning: en från varje 

tidning per undersökt år. Då Metro grundades så sent som 1995 finns ingen krönika från 

tidningen 1986.  

 

5.9.1 2013 

”M och S har bytt plats med varandra i svensk politik” 

Tidning: Dagens Nyheter 

Skribent: Ewa Stenberg 

Argumentationsform: ethos, logos och pathos 

Handling/tes: Skribenten jämför Anders Borgs ekonomipolitik med Pippi Långstrump 

och menar att det inte är rimligt att använda samma ekonomipolitik i både upp- och 

nedgångar. Hon argumenterar även för att den hyllade borgerliga ekonomipolitiken har 

fått oförtjänt mycket beröm. 

Analys av argumentationsform: Ewa Stenberg har använt sig av en blandning av 

ethos, logos och pathos i sin krönika. Ethos kommer fram genom den lättillgängliga 

texten och genom referenserna till Pippi Långstrump som vi alla känner igen.  

Hans ekonomiska politik liknar de fyra liter ”meducin” som Pippi 
blandade, den som skulle fungera mot både kikhosta, skoskav och en ärta 

i näsan. 

Analogin får oss att känna att vi har samma referenspunkter som skribenten, och att vi 

kan identifiera oss med henne. 
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Stenberg använder sig löpande av fakta när hon jämför Anders Borgs ekonomi med 

Pippi. Hon berättar om vårbudgeten och om nyligen fattade beslut. Hennes användande 

av logos ger henne en stabil grund att stå på i hennes argumentation. Genom siffror, 

datum, nyhetskrokar och exempel ger hon läsarna en bild av att vara mycket påläst och 

trovärdig. 

Hennes känslomässiga pathos lyser dock igenom. Speciellt de gångerna som man 

skymtar någon form av sarkasm i texten. Vid ett tillfälle skriver hon till exempel: 

 ”Det vore bra om man kunde polera möbler med den också”, lade hon till. 
Apotekaren gav henne en flaska för varje medicin. Onödigt och dumt, 

tyckte Pippi, och blandade ihop dem alla i en stor. Politiken i 
höstbudgeten måste ha byggt på samma idé. Den fungerar tydligen såväl 

i upp- som i nedgång, i tillväxt som i kris.  

Genom att använda ord som tydligen visar hon sig icke övertygad och det kan tolkas som 

sarkasm. Den tonen blandas även med referenserna till Pippi Långstrump, som ju är en 

karaktär ur en barnbok. Att jämför Borgs politik med barnlitteratur kan ses som 

nedvärderande, och blandar man de nedvärderande tonerna i texten med de sarkastiska 

kan man känna ett visst mått av aggression.  

 

”Det är för tidigt att helt döma ut de borgerligas chanser” 

Tidning: Expressen 

Skribent: K-G Bergström 

Argumentationsform: Logos och ethos 

Handling/tes: Bergström fokuserar på ekonomin i sin krönika som till stor del handlar 

om Anders Borg, vårdbudgeten och nästa års val. Bergström säger sig inte döma ut 

Moderaterna helt, men ställer sig ändå frågande till deras presenterade vårdbudget och 

deras plan. Hans tes är att Moderaterna är villiga att gå relativt långt ifrån sin 

ursprungliga politik för att vinna röster till nästa val. 

Analys av argumentationsform: K-G Bergström använder sig till absolut störst del av 

logos. Han presenterar fakta och drar historiska paralleller på ett sätt som gör att 

krönikan i det närmaste känns som en analys. Hans analytiska tankar maskerar dock på 

många sätt hans argument, vilket ändå betyder att argumenten finns där utan att vi 

känner oss attackerade av dem. Nedan använder Bergström logos när han argumenterar 

för att det är för tidigt att döma ut de borgerligas chanser inför kommande val: 
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Dels därför att oppositionen varken är samlad eller särskilt kraftfull. 
Ingen gemensam politik i sikte. Tvärtom tog Miljöpartiet i förra veckan 

ett klart steg bort från en gemensam röd-grön budgetpolitik. Partiet 
accepterar numera de sänkta arbetsgivaravgifterna för unga. Alliansen 

har dessutom chansen i höst att i budgeten lägga fram publikfriande 
förslag. 

Han använder dessutom ett språk och en framtoning som känns avslappnad, trots det 

tungt faktabaserade ämnet. Att han skippar akademiskt och byråkratisk språk ger 

honom ethos, och får läsarna att känna sig jämbördiga med honom. 

Det vore frestande att skriva att alliansen är rökt om Anders Borgs 
profetior om ekonomin i vårpropositionen slår in. Nu gör jag inte det. Det 
gjorde en känd statsvetare under förra mandatperioden. Så jag nöjer mig 

med att konstatera att de frostnätter meteorolog Borg förutspår nog 
riskerar att orsaka politisk missväxt för alliansen. 

 

”Mustafa valdes av fel anledning” 

Tidning: Metro 

Skribent: Göran Greider 

Argumentationsform: Ethos och pathos 

Handling/tes: Efter Omar Mustafas (S) in- och uttågande ur partistyrelsen har 

skribenten märkt att många diskuterar muslimer som en väldigt enskild grupp, olik alla 

andra grupper. Hans tes är att Mustafa valdes för att Socialdemokraterna ville ha in en 

muslim i styrelsen, och att han inte valdes på grund av vare sig sina kvaliteter som 

politiker eller för sin ideologi. Greider driver även tesen om att muslimer vill samma sak 

som alla andra i samhället, och att de inte är så olika andra grupper. 

Analys av argumentationsform: Göran Greider inleder sin krönika med värdeladdade 

ord. Han inleder med att ställa de provocerande frågorna: 

Vad vill en muslim? Vad står muslimerna för? Under den senaste veckans 
drevliknande attacker mot Omar Mustafa […] är det ungefär den frågan 
som ställts mellan raderna. Och på bara en vecka blev Sverige litet mer 

danmarkifierat. 

Han svarar sedan på ett empatiskt sätt att de vill samma sak som oss andra. Han 

använder sig av pathos i stort sett genom hela krönikan. Han bygger upp sin slutsats 

genom att förklara att muslimer har fått oförtjänt dåligt rykte. Han skriver på ett sätt 

som känns engagerat och talar utifrån egna upplevelser och observationer. 
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Mitt intryck efter ett helt liv i detta land är att de allra flesta muslimer 
vill ha ett jobb, en inkomst och en hygglig trygghet i livet. 

 Vid ett tillfälle använder han sig av statistik, men det är en statistik som han förkastar 

vilket gör att krönikan saknar logos. Den innehåller dock spår av både ethos och pathos.  

De flesta som i någon mening känner sig som muslimer går exempelvis 
inte ens i moskén, det är bara en minoritet som sysslar med sådant; 

ibland nämns siffran 5 procent som religiöst praktiserande men sådant 
är naturligtvis omöjligt att beräkna. 

 

”Annat var det på gamle Gunnars tid” 

Tidning: Nerikes Allehanda 

Skribent: Helena Sträng 

Argumentationsform: ethos och pathos 

Handling/tes: Helena Sträng refererar till K-G Bergströms krönika för Expressen då 

han misstänker att Anders Borg är avsiktligt pessimistisk för att folk ska bli glada när 

framtiden inte blir så mörk som han förutspår. Hennes tes bygger på att det inte spelar 

någon roll huruvida Borg är taktisk i sina uttalanden eller ej, utan att läget i Europa talar 

för sig självt. 

Analys av argumentationsform: Utan att använda sig av statistik eller fakta känns 

Helena Strängs krönika ganska väl underbyggd. Man får åtminstone känslan av att hon 

vet vad hon talar om, även om det inte finns några tydliga bevis för det i texten. Det är 

hennes ethos som ändå gör att vi tror henne. 

Oavsett om Borg är taktisk eller ej så gör inte situationen i Europa att 
läget känns mer stabilt. Bistert är ett ord vi får leva med. Annars har det 

där med budgetproppen avdramatiserats betydligt. 

Senare i texten refererar hon till sin egen bakgrund, att ha samma ovanliga efternamn 

som finansministern, och känslorna kring frågorna som det genererade. Där i ligger 

textens pathos. 

Minns när jag som barn med stora ögon bevittnade dåvarande 
Finansministern Gunnar Strängs uttalanden i samband med budgeten. 

Nyfiket lyssnade jag på farbrorn med hängslena som hade samma 
efternamn som jag. Och det var inte så kul att heta Sträng. […]Undrar 
förresten hur det är att vara knatte och heta Borg i dag. Är det någon 

som bryr sig?  
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Sammanfattning -13: 

Samtliga skribenter 2013 använde sig av ethos i kombination av minst en av de andra 

två argumentationsformerna.  

Ethos: 4 

Patos: 3 

Logos: 2 

 

5.9.2 2004 

”EU skapar fred med öppenhet” 

Tidning: Dagens Nyheter 

Skribent: Anders Bolling 

Argumentationsform: Logos, ethos 

Handling/tes: Krönikören menar att freden i Europa ses som något som bortprioriteras 

i EU, och menar att detaljfrågor får oproportionerligt mycket utrymme. Samtidigt visar 

statistiken på att medlemsländerna tycker att freden i Europa är den viktigaste frågan i 

unionen. Hans tes är att freden i Europa gynnas av fler medlemsländer, men tycker att 

det är märkligt att medlemsländerna lågprioriterar just den frågan. 

Analys av argumentationsform:  

Under Sveriges förhandlingar om EU-medlemskap berättades i UD-
kretsar att de stackars tjänstemän som tvingades detaljförhandla om 
fisknätens maskstorlek alltid fogade en liten not i sina promemorior: 

”Obs! Glöm ej freden.” 

Denna enkla men myndiga inledning får läsaren att känna ett förtroende för krönikören, 

då han har en sådan detaljinformation från UD. Senare i texten använder han sig av olika 

former av undersökningar som visar hur olika frågor prioriteras inom EU, vilket ger 

honom ytterligare logos. 

Inför förra EU-valet visade en FSI-mätning att freden i Europa låg 
överlägset i topp bland frågor som kunde bli avgörande för 

ställningstagandet i valet. Men här kommer paradoxen: i botten 
hamnade frågan om nya medlemsländer i EU. 

På samma gång genomsyras texten av ethos, då han är tydlig med sina egna teorier kring 

hur freden bör bemötas – och att den bemöts på ett, enligt honom, felaktigt sätt. Han 

underbygger dessa teorier med fakta, men utelämnar känslomässigt engagemang. 
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”Kreml dödar – i det tysta” 

Tidning: Expressen 

Skribent: Mats Larsson 

Argumentationsform: Ethos, logos, pathos 

Handling/tes: Med anledning av uppmärksammade mordförsök på Hamasledare i 

Israel belyser Mats Larsson det faktum att något liknande pågår i Tjetjenien. Mats 

Larssons tes är att ryssarna som står bakom dessa våldshandlingar kommer relativt 

enkelt undan då inga rubriker skrivs om morden i Tjetjenien. 

Analys av argumentationsform: Genom att jämföra Rysslands och Israels 

våldshandlingar beskriver krönikören ryssarnas likvideringstaktik gentemot 

terroristledare och understryker hur lite uppmärksamhet händelserna fått. Jämförelsen 

innehåller ingen statistik, men väl klara exempel på olika våldshandlingar, däribland 

handlingar som direkt strider mot de internationella krigslagarna.  

I lördags kväll sprängdes Abdel Aziz Rantisi till döds, mindre än en 
månad efter en liknande attack mot schejk Ahmad Yassin. […] Abdul Aziz 

Ghamdi dödades av en bomb kort efter att han bett fredagsbönen. […] 
[Zelimchan Jandarbijevs] toyota sprängdes i bitar kort efter att han 
lämnat en moské. […] Ruslan Gelajev sköt exempelvis ihjäl av ryska 

soldater […]. Hans döda kropp visades upp i tv. 

Hans uppradande av exempel visar på ethos, och i viss mån även logos. Eftersom de 

exempel han har med beskriver hemska brott gör skribenten även känslomässiga inspel 

i form av pathos. 

 

”Ett land i svält utmanar supermakten USA” 

Tidning: Nerikes Allehanda 

Skribent: Per Grandin 

Argumentationsform: Logos, ethos 

Handling/tes: Per Grandin skriver i den här krönikan om det slutna Nordkorea och att 

landet tvingas öppna upp sig för internationella hjälporganisationer efter en 

tågkatastrof i Ryongchong. Hans tes, eller förhoppning, är att de utländska insatserna 

ska komma att förhandlingarna om Nordkoreas kärnvapen återupptas.  

Analys av argumentationsform: Krönikören inleder med sin tes, till skillnad från 

många av de andra krönikor vi har läst där man i stället väljer att spara de tydliga 
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åsikterna till slutklämmen. Grandin radar upp en gedigen bakgrundsinformation om det 

slutna samhället, Kim Jong Il och den misär befolkningen tros leva i då alla pengar går till 

nämnde ledares miljonarmé. Han använder sig av siffror och slänger sig med årtal vilket 

utgör krönikans logos.  

Uppåt två miljoner människor lär sedan i mitten av 90-talet ha lidit 
svältdöden. Utan bistånd kan Nordkoreas fattiga befolkning på 22 

miljoner knappast överleva. 

Det ethos som finns i denna krönika utgörs av det språk han använder sig av. Han 

använder uttryck som ”ironiskt nog” i sin argumentation och kallar Nordkorea för 

”skurkstaten”, vilket ger ett ledigt intryck i den annars väldigt allvarliga frågan som tas 

upp: Nordkoreas vägran att förstöra sina massförstörelsevapen och återvändsgränden 

som tidigare brutna avtal har lett till.    

 

”Jag hoppas att Kamali står pall” 

Tidning: Metro 

Skribent: Alexandra Pascalidou 

Argumentationsform: Pathos 

Handling/tes: Krönikan handlar om den professor, Masoud Kamali, som utsetts till 

ordförande för utredningen Makt, integration och strukturell diskriminering. 

Skribentens tes är att den socialdemokratiska regeringen skjuter sig själva i foten genom 

att tillsätta just Kamali som ordförande, och att Kamali kommer att få utstå 

smutskastning och inte räds att smutskasta den sittande regeringen. 

Analys av argumentationsform: Den här krönikan är den med mest pathos av de 

undersökta krönikorna. Skribenten Alexandra Pascalidou beskriver att hon har följt 

professor Kamali under många år och invaggar på så vis läsaren i en trygghet om att hon 

vet vad hon talar om, men det är också det närmaste logos hon kommer i sin krönika. 

Jag har följt professor Kamali genom åren, läst hans artiklar och böcker 
och hört honom föreläsa. 

På ett känslomässigt och ganska aggressivt sätt går hon till angrepp mot regeringen som 

hon menar har fört en dålig integrationspolitik. Hon förutspår även att makteliten 

kommer att dra igång en massiv mobbningskampanj gentemot Kamali som kommer att 

innehålla lögner och påhopp. 
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Håll ögonen öppna och spetsa öronen så kommer ni att få en sällsynt 
uppvisning i mobbning och manipulation när de [makteliten] via 

kontakter, vänner, påtryckningar, hårda nypor och ibland även direkta 
lögner försöker få bort ännu en kompetent svartskalle från makten. 

Dessa påståenden verkar snarare som en uppgiven misstro till makteliten än som en 

uppradning av fakta, vilket hon även understryker i slutet av krönikan där hon ber Mona 

Sahlin att motbevisa henne. 

 

Sammanfattning -04: 

Endast en av krönikorna 2004 innehåller tydliga känslomässiga argument, de andra 

vilar på fakta och historiska exempel. 

Ethos: 3 

Logos: 3 

Pathos: 2 

 

5.9.3 1995 

”Dyr isländsk öl upprör Europa” 

Tidning: Expressen 

Skribent: Erik Ohlsson 

Argumentationsform: pathos, logos 

Handling/tes: Skribenten behandlar den isländska skatten på importerat öl som ligger 

på 35 procent. En nyhet, då Eftadomstolen nu ska bestämma huruvida den är inom 

ramarna för EES-avtalet. Skribentens tes är att Islands dryckeskultur genom åren har 

varit högst egendomlig, och att den höga ölskatten är orimlig. 

Analys av argumentationsform: Krönikören Erik Ohlsson har ett genomgående 

underhållande och lättsamt språk i sin ölkrönika. Hans sätt att skriva på gör att läsaren 

kan relatera och inställa sig lika motvilliga till den höga skatten. Genom att förklara att 

Islands argument för att hålla hög ölskatt är att de inhemska bryggerierna nyligen 

investerat mycket pengar som de inte vill förlora understryks hans nästan raljanta 

inställning till den höga skatten. 

Och de isländska bryggerierna har naturligtvis ingenting emot avgiften. 
De försvarar ordningen med att ”starkt” öl bara varit tillåtet på Island 
sedan 1989. Landets två bryggerier skulle behöva skyddet därför att de 

nyligen gjort så pass stora investeringar. 
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Texten är genomgående lättsam och täcker samtidigt den isländska alkoholhistorien på 

ett lika faktamässigt som underhållande och löjeväckande sätt. Det raljanta skrivsättet 

gör dock att hans ethos minskar, men genom att trycka på både fakta och 

underhållningsvärde går både logos och pathos att finna här.  

Blandningen [öl och starksprit] förbjöds emellertid i september 1985. 
Egendomligt nog sörjd och saknad av isländska barlejon. De ordnade till 

och med en begravning för brygden på den populära puben Gaukur a 
Stong i Reykjavik. Men snart skulle tiderna ljusna för ölvännerna. 

 

”Val idag – och krigshjälten är en vinnare” 

Tidning: Expressen 

Skribent: Staffan Thorsell 

Argumentationsform: Pathos 

Handling/tes: Presidentkandidaten tillika krigsveteranen Bob Dole ligger bra till i 

opinionsundersökningarna. Krönikören är odelat positiv till kandidaten och förklarar i 

krönikan varför. 

Analys av argumentationsform: Genom att trycka på Bob Doles bakgrund som 

krigshjälte och samtidigt beskriva hur han inte vill vinna valet på grund av sina 

krigsmeriter målar Staffan Thorsell upp en bild av en sympatisk kandidat:  

Bob Dole har bara en njure kvar. Hans högra arm är för alltid obrukbar. 
Efter kriget tillbringade han mer än tre år på sjukhus med ständiga 

operationer för att försöka komma tillbaka till ett normalt liv. Men han 
talar sällan om sina skador och verkar rädd för att människor ska tycka 

synd om honom. 

Krönikören beskriver ingående vilka skador Dole fick under sina år inom militären och 

hur han genom medkänsla och gemenskap är den enda av kandidaterna värd att 

uppmärksamma.  

Bob Dole har plats för ord som medkänsla och gemenskap i sitt 
förkunnande. Han har röstat för alla de stora 

medborgarrättsreformerna. […] 

Han står inte för samma för samma sorts aggressiva, nästan elaka 
konservatism som till exempel hans konkurrent till nomineringen, Phil 

Gramm. 

Genom att Staffan Thorsell är så odelat positiv till presidentkandidaten, och samtidigt så 

odelat negativ till de övriga kandidaterna, känner man sig som läsare inte trygg med 
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hans beskrivning. Den känns mer känslomässig än faktabaserad, och tycks sakna kritiskt 

tänkande. 

 

”Sture stat tar Knut kommun i örat” 

Tidning: Metro  

Skribent: Birgitta von Otter 

Argumentationsform: Pathos 

Handling/tes: Birgitta von Otter har i sin krönika valt att måla upp ett fiktivt samtal 

mellan stat och kommun för att visa hur förhållandet dem emellan kan se ut. Hennes tes 

är att staten kräver mycket av kommunen men egentligen bara delegerar 

beslutsfattandet till dem senare, medan staten inte själv lyckas med de uppdrag som 

förväntas av kommunen. 

Analys av argumentationsform: Den här krönikan saknar ethos då den är fiktiv och 

bygger på skribentens egen bild av hur förhållandet mellan stat och kommun ser ut. Den 

innehåller däremot en hel del pathos, både då hon skapar empati för den stackars Knut 

Kommun men även när hon skapar agg gentemot Sture Stat och hans domderande och 

motsägelsefulla beteende. 

Knut Kommun såg gråtfärdig ut.  

- Då måste jag låna pengar… Vad ska folk säga? […] 

- Du är visst inte riktigt uppdaterad, märker jag! Vet du inte att jag just 
bestämt att kommunerna inte får låna till konsumtion. Från och med 

nu är det förbjudet. Och sköter ni er inte kan ni sättas under 
tvångsförvaltning […] 

- Men herregud, Sture, du lånar ju själv 600 mille om dan! 

- Det, ser du, är faktiskt en helt annan sak.  

Det finns heller ingen logos att tala om i krönikan, då den återigen är fiktiv. Däremot kan 

man som läsare få känslan av att det finns korn av sanning i de exempel som målas upp. 

 

Sammanfattning -95: 

1995 finner man pathos i varje krönika. Däremot finner man inget ethos, vilket kan 

förklaras genom underhållningsfaktorn och den underliggande satiren i flera av 

krönikorna från det här året. 

Ethos: 0 
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Logos: 1 

Pathos: 3 

 

5.9.4 1986 

”Kina varnar för tempel” 

Tidning: Dagens nyheter 

Skribent: Ingvar Oja 

Argumentationsform: logos, pathos, ethos 

Handling/tes: När Kinas utrikesminister besökte Tokyo passade han på att genom en 

varning påminna Japans regering om att inte besöka den japanska shintohelgedomen 

Yakusini Shrine i Tokyo. Helgedomen är nämligen nära förknippad med Japans 

storhetsambitioner under andra världskriget, då Kina och övriga Asien led stora 

förluster. Platsen är därför ett känsligt område för såväl kineser som andra påverkade 

asiater. Ändå har den japanska regeringen haft ceremonier vid helgedomen och många 

kämpar för att göra platsen till en landssymbol, vilket de övriga asiaterna ser som en 

grov förolämpning. Skribenten Ingvar Oja förstår de asiatiska ländernas inställning till 

Japans attityder och ifrågasätter Japans glorifierande av sin roll under andra 

världskriget.  

Analys av argumentationsform: 

Genom nyhetskroken om det kinesiska ministerbesöket i Japan berättar Ingvar Oja om 

konflikterna kring shintohelgedomen och varningen som utfärdades under nämnda 

besök.  

Det förefaller vara en märklig varning, men helgedomen är nära 
förknippad med den japanska kejsarkulturen och andra världskriget då 

Kina och många asiatiska länder fick lida under japansk ockupation. 

Han deklarerar att han förstår om varningen kan tyckas märklig, men ger sedan en 

förklaring till varför Kinas negativa inställning är legitim. Skribenten använder här 

logosargument i form av bakgrundsfakta, men även en del pathos då han sympatiserar 

med Kina och ställer sig tydligt emot Japans försök att skriva om historien genom att 

göra helgedomen till en landssymbol. 

Ett sådant besök förefaller dock mycket avlägset eftersom en kejserlig 
hyllning till de döda mer än något annat skulle uppfattas som en form av 

postumt godkännande av 30- och 40-talens japanska erövringspolitik. 
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Han språk är ändå inte översvallande känslomässigt och han skriver på ett distanserat 

sätt, vilket ändå ger bilden av en ganska objektiv analytiker som kort och gott förklarar 

hur det ligger till. Detta ger hans argumentation ethos. 

 

”Hittar du till Karolina?” 

Tidning: Expressen 

Skribent: Björn Nilsson 

Argumentationsform: Pathos 

Handling/tes: Skribenten beskriver trafikförhållandena i Stockholms innerstad med 

koppling till gatuborgarrådet Lennart Rydberg. Krönikans tes är att det är en 

komplicerad sak att ta sig runt i Stockholm med bil, och att Södermalm i det närmaste 

ter sig som en labyrint. Vidare tar han upp den trafiksanering som genomförse 1978 och 

omöjliggjorde biltrafik – men resulterade i renare luft. 

Analys av argumentationsform: Krönikören har valt att utgå ifrån sig själv när han 

beskriver problematiken i trafiken på Södermalm. Han gör det på ett sätt som får 

läsaren att kunna relatera och lägger fram argument både för och emot 1978 års 

sanering. På ett enkelt och avslappnat sätt förklarar han att biltrafiken omöjliggjordes 

efter saneringen. 

Att ta sig hem emd bil hör inte heller till det enklaste. Jag måste antingen 
fara götgatan ner till Ölandsgatan och så Östgötagatan upp. Eller 

blixtlåskryssa från Slussen via Katarinavägen, Nytorgsgatan, 
Södermannagatan, Gotlandsgatan och Östgötagatan; en väg som 

knappast finns insnitslad i medvetenheten hos någon enda taxichaufför. 

Han suckar åt svårigheterna, och efterfrågar bättre alternativ och en folkomröstning.  

Vid ett tillfälle använder skribenten sig av statistik, men av den sorten som han i samma 

andetag inte vill stå för. Det minskar det möjliga logos som statistiken annars hade 

kunnat stå för. 

 

”Svarta vet nog trots allt mer om Sydafrika än vi” 

Tidning: Nerikes Allehanda 

Skribent: Lotta Axelsson 

Argumentationsform: Pathos, logos 
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Handling/tes: Krönikören skriver om Sydafrikas apartheid och om debatten som under 

den här tiden pågår i Sverige och världen. Lotta Axelsson riktar skarp kritik mot de 

företag från andra länder som etablerats i Sydafrika i tron om att de kan förändra 

förtycket genom bra anställningsavtal. Hennes tes är att vita människor inte kan uttala 

sig om förtrycket i Sydafrika, då hon menar att svarta vet bättre själva. 

Analys av argumentationsform: Lotta Axelsson börjar med att rada upp andras 

motargument, för att sedan ställa retoriska frågor efter varje dito. 

Då undrar man förstås hur 20 miljoner sydafrikaner kan kämpa för ett 
extra Sovjet? […] Är det inte vi som sitter här i ett demokratiskt land med 
sociala förmåner upp över huvudet, och dömer deras situationer efter det 
lilla vi läser i tidningarna? […] Eller tror vi verkligen att det är de av oss 

människor som är mörkhyade och råkade bli födda inom Sydafrikas 
gränser som inte vet sitt eget bästa? […] Men vad ska vi då göra för att 

hjälpa dem? 

Hon beskriver till viss del bakgrund och faktauppgifter om Sydafrikas förtryck på ett 

engagerat sätt. Som läsare förstår man att skribenten brinner för ämnet, här finner vi 

alltså argumentsformen pathos. 

Genom att ha med faktauppgifter och källor (som förvisso enbart talar för hennes sak) 

skapar hon en känsla av logos.  

 

Sammanfattning -86: 

1986 har samtliga krönikör argumentationsformen pathos. 

Ethos: 1 

Logos: 2 

Pathos: 3 

 

6. Slutsats och diskussion 

Vi tycker att studien visar på intressanta mönster. Vissa var helt enligt vad vi förväntat 

oss, men en del var definitivt något förvånande. Studien som sådan fokuserar på 

opinionsmaterialet, men innehåller en rad förgreningar inom ämnet. Materialet ger 

uppslag för diskussion och även en del uppslag som man kan titta närmare på i vidare 

forskning. 
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Under avsnittet för resultat och analys har vi på vissa ställen även fört viss diskussion. I 

och med att det är så många skilda diagram i materialet ansåg vi att det på en del ställen 

har krävts inslag av diskussion för att underlätta läsningen. 

 

Ett av huvudsyftena med studien var att se om opinionsmaterialet utanför ledarplats har 

ökat. Utifrån resultatet är det svårt att ge ett definitivt svar på frågan. Tydligt är att det 

sammantagna opinionsmaterialet har ökat under perioden 1986 till 2004, men att det 

därefter ser ut att ha stagnerat. Det går dock inte att, från de fyra tidningarnas 

sammanslagna siffror, entydigt säga att antalet opinionstexter i svenska 

papperstidningar minskar. En anledning till stagneringen efter 2004 kan ha att göra med 

Dagens Nyheters och Nerikes Allehandas tidigare nämnda formatbyte – ett byte som har 

gjort att utrymmet i tidningarna har minskat för såväl opinionstexter som övrigt 

material. 

Även den ekonomiska aspekten kan tas upp som en anledning till den uppvisade 

stagneringen. Nerikes Allehanda har drastiskt minskat sitt opinionsmaterial sedan 2004. 

Anledningen till det ligger nog snarare i att tidningen har tvingats hålla hårdare i de 

ekonomiska tyglarna, än att minskningen är på grund av formatbytet. Klart är att 

tidningen inte verkar resonera som Peter Wolodarski, som i en artikel i Dagens Nyheter 

där han är chefredaktör, konstaterade att opinionsmaterial är billigt – och således ett 

effektivt sätt att fylla tidningen på. 

Metro och framför allt Expressen går emot den sammanlagda trenden och har även efter 

2004 fortsatt att öka sitt opinionsmaterial. De har till skillnad från de två tidigare 

nämnda tidningarna inte gjort något formatbyte under den undersökta perioden. 

Expressen har dock likt Dagens Nyheter och Nerikes Allehanda haft vissa ekonomiska 

svårigheter, men verkar till skillnad från Nerikes Allehanda ha resonerat som 

Wolodarski och ökat opinionsmaterialet. För 2013 års undersökta vecka registrerade vi 

ett snitt på närmare 12 opinionstexter om dagen i Expressen. 

En tredje anledning till att kurvorna pekar åt så olika håll för tidningarna kan givetvis ha 

att göra med strategi. Nerikes Allehanda är en lokaltidning och innehåller, signifikant nog 

för den typen av tidning, mycket lokalnyheter. Man kan anta att konsumenterna 

prenumererar på tidningen i första hand för att uppdatera sig om läget i närområdet. 

Expressen å andra sidan har inte en fast konsumentgrupp utan måste varje dag sälja sin 

tidning. Genom att krydda upp nyhetsmaterialet med starka profiler som mer eller 



 48 

mindre dagligen levererar åsikter kan man skapa debatt och på så sätt ett sug efter att 

återkommande köpa tidningen. Just denna aspekt gör att det inte är speciellt förvånande 

att Expressen har så pass mycket mer opinionsmaterial än de tre andra tidningarna. 

 

När det gäller texternas inriktning är det intressant att antalet ekonomiska texter har 

svängt så som det har gjort. 1986, innan den ekonomiska krisen i början av 1990-talet, 

var det få texter med ekonomisk inriktning. I kölvattnet av samma kris 1995 hade 

antalet texter fördubblats, för att sedan sjunka igen till 2004. Under 2013, då nästa kris i 

allra högsta grad fortfarande lever, hade antalet texter med ekonomisk inriktning ökat 

igen. 

Sport, kultur och nöje samt vardag är de tre kategorierna i undersökningen som kan 

räknas in till vad Jürgen Habermas kallade intimsfären. Siffrorna i studien visar tydligt 

att intimsfären dominerar stort över politik, ekonomi och ideologi, som kan räknas in till 

vad han kallade socialsfären. En förklaring till detta kan ligga i det resonemang som 

Hadenius och hans medförfattare för i boken Massmedier, där de menar att tidningarna 

inte längre drivs med samma inställning om att bilda politisk opinion som tidigare. En 

annan förklaring till att framför allt kultur och nöje samt sport har så många 

opinionstexter är att det är två fält där det händer mycket. I sportens värld är det 

dagligen matcher och turneringar i en stor mängd idrotter, händelser som flera av 

tidningarna bevisligen anser lämpar sig att ge en djupare analys i form av kommentarer 

eller krönikor. Vi kan åtminstone konstatera att Jürgen Habermas profetia i Borgerlig 

offentlighet, där han trodde att texter i intimsfären skulle öka i takt med mediernas 

ökade kommersialisering, ser ut att ha varit korrekt.  

 

Studiens stora överraskning, åtminstone för vår del, var siffrorna över 

könsfördelningen. Att det är en sådan mansdominans kunde vi inte tro på förhand. Vi 

hade inledningsvis en hypotes om att skillnaderna skulle minska för varje undersökt år – 

studien visade dock snarare på att könsfördelningen har stått still sedan 1986. Siffrorna 

blir ännu mer uppseendeväckande när man ser Statistiska centralbyråns statistik över 

journalistbranschen, som visar på att majoriteten av alla verksamma journalister i 

landet är kvinnor. 

Metro stack ut genom att ha fler kvinnliga än manliga skribenter i undersökningens 

samtliga år. Samtidigt är det viktigt att påpeka att omfattningen när det gäller Metros 
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bidrag till studien är blygsam, och det blir svårt att dra några större växlar av deras 

resultat. 

 

Krönikan får mer plats på tidningssidan 2013 än tidigare år i undersökningen – antalet 

texter som löper över en halv- eller helsidan har ökat avsevärt (se figur 18 i avsnitt 5.8 

Textens placering på sidan). Detta kan såklart delvis förklaras av Dagens Nyheters och 

Nerikes Allehandas byte av format. Från 1995 till 2004 mer än fördubblades antalet 

helsidor till 17 stycken – och det var alltså innan formatbytet. 

Vi tror att en del av förklaringen ligger i att tidningarna vill dra mer uppmärksamhet till 

krönikorna, som blivit ett populärt sätt att profilera sig. ”Opinionsmaterial är billigt”, för 

att återigen citera Wolodarski. Att låta en krönika få så mycket plats som en halv- eller 

helsida eller rent av ett uppslag är ett effektivt sätt att fylla sidorna på ett billigt sätt. 

 

Antalet gästkrönikörer har ökat, vilket också kan ha ekonomiska förklaringar. Många av 

dessa gästkrönikörer är återkommande i tidningen, och man kan se det som att 

tidningen betalar person x för att varje lördag fylla ett visst utrymme, för att ta ett 

exempel. 

 

I den kvalitativa textanalysen visar de tidigare åren på en mer känslomässig 

argumentation. 1986 och 1995 innehöll de undersökta krönikorna endast ett 

ethosargument och tre logosargument medan vi kunde finna sex pathosargument. Detta 

i kontrast till de senare åren, 2004 och 2013 då ethosargumenten var sju till antalet, 

logosargumenten sex och pathosargumenten endast fyra. Utvecklingen har således gått 

från en mer känslomässig argumentation till en mer faktabaserad dito. Detta kan helt 

och håller bero på slumpen, men det skulle även kunna bero på att krönikorna har fått 

mer uppmärksamhet på senare år. Krönikörerna har blivit tvungna att även i efterhand 

kunna argumentera för sin sak - särskilt då kontakten mellan läsare och skribent har 

blivit närmare i och med de mejl- och kommentarsmöjligheter som internet har fört med 

sig. Det är då viktigt för krönikören att kunna hänvisa till fakta, och det kan alltså vara en 

möjlig förklaring till den ökande andelen logosargument. 

Det begränsade antalet analyserade krönikor i undersökningen gör det svårt att se 

några mönster i förhållandet mellan till exempel kön och argumentation, Vi kunde inte 

se att en viss argumentationsform var vanligare för kvinnor respektive män. 
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Huruvida den ökande andelen opinionsmaterial är en positiv eller negativ utveckling 

inom journalistiken är tudelat. Det är visserligen positivt att fler får komma till tals, och 

utvecklingen skulle förmodligen glädja Jürgen Habermas som drömde om en värld där 

offentligheten bestämmer det allmännas bästa genom opinion och offentligt samtal. 

Frågan är dock huruvida folket verkligen kommer till tals då det allt som oftast är en 

politisk eller kulturell elit som kommer till tals när det inte är journalister som skriver. 

Det finns också en viss problematik i att tidningarna mer och mer fylls av subjektivitet i 

stället för objektivitet. Magdalena Nordenson menar att det är problematiskt med alla 

nya genrer opinionsmaterial som har blivit allt mer populära. Hon undrar hur läsarna 

ska förstå skillnaden mellan den raka nyhetsjournalistiken och de analyserande eller 

kommenterande texterna50. Robert Sundberg, ledarskribent på Dala-demokraten, är 

inne på samma spår. Han tycker att opinionsmaterialet bör begränsas till tidningens 

ledarsidor: ”En ledarsida är mycket ärligare än kommentatorerna på nyhetsplats, eftersom 

ledarsidan är så att säga varudeklarerad med en politisk hållning, vilket inte kommentatorn på 

nyhetsplats är.”51 

 

7. Vidare forskning 

Det finns flera sätt att bygga vidare på de resultat som vi har tagit fram i den här 

uppsatsen. Bland annat skulle man kunna komplettera undersökningen genom att även 

räkna in opinionsmaterialet på ledarsidorna, för att se hur både argumentation och antal 

texter har förändrats genom åren.  

Man skulle även kunna göra en undersökning av opinionsmaterial i form av insändare 

och debattartiklar, för att se om folkets egen opinion har ökat i samma utsträckning som 

opinionen i det redaktionella materialet. 

En kompletterande historisk undersökning skulle också kunna göras för att se hur 

utvecklingen av opinionsmaterial har sett ut före 1986.  

 

 

 

                                                        
50 Nordenson (2008) s. 66 
51 Ibid s. 67  
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Bilagor 
 

Kodschemat 
V1 Nummer: 
Från 1 och framåt. 
Varje analysenhet fick ett eget nummer, totalt 516 enheter. 
V2 Tidning: 
1=Dagens Nyheter, 2=Expressen, 3=Metro, 4=Nerikes Allehanda 
Vilken tidning som texten publicerades i. 
V3 År: 
1= 2013, 2=2004, 3=1995, 4=1986 
Det år som texten publicerades. 
V4 Veckodag: 
1=måndag, 2=tisdag, 3=onsdag, 4=torsdag, 5=fredag, 6=lördag, 7=söndag 
Den veckodag som texten publicerades. Anledningen till att veckodag fanns med som 
variabel var för att undersöka om det publicerades fler opinionstexter under någon eller 
några specifika dagar. 
V5 Skribentens kön: 
1=kvinna, 2=man 
Könet registrerades för att senare kunna se hur fördelningen sett ut under tid. 
V6 Skribentens roll: 
1=chef/redaktör, 2=Reporter, 3=krönikör/kolumnist, 4=kommentator, 5=gästskribent, 
6=framgår ej 
Denna variabel togs bland annat med för att se i vilken utsträckning chefer och 
redaktörer skrev på andra sidor än ledarplats, samt hur utvecklingen sett ut för 
gästkrönikörer. 
V7 Texttyp: 
1=krönika, 2=analys, 3=kommentar 
Vilken typ av text som analyserades. 
V8 Placering: 
1=topp, 2=botten, 3=spalt, 4=halvsida, 5=helsida, 6=uppslag, 7=botten, uppslag, 8=topp, 
uppslag, 9=mitten 
Hur analysenheten var placerad på sidan. 
V9 Kategorisk placering: 
1=inrikes, 2=utrikes, 3=lokal, 4=ekonomi, 5=kultur/nöje, 6=sport, 7=allmän 
Under vilken kategori i tidningen var texten placerad? 
V10 Inriktning 
1=politisk, 2=ideologisk, 3=ekonomisk, 4=kultur/nöje, 5=sport, 6=vardag/allmän 
Vilken inriktning hade analysenhetens innehåll? 
 

 
 


