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Abstract
Denna studie undersöker ämnesvalet på Insidan i Dagens Nyheter och Idag i Svenska 

Dagbladet utifrån vilka ämnen som de båda redaktionerna skriver och har skrivit om, och 

huruvida det finns skillnader i ämnesvalen mellan de båda redaktionerna. Dessutom undersöks 

utvecklingen av ämnesvalen över tid. Studiens teoretiska ramverk består av dagordningsteorin, 

mediernas makt i samhället samt nyhetsvärdering. Ämnesvalet har undersökts genom en 

kvantitativ innehållsanalys av 677 artiklar som hämtats från januari, februari, september och 

oktober 1983, 1993, 2003 och 2013. En kvalitativ textanalys har också genomförts på åtta 

artiklar, en från respektive tidning och år, vilket ger en fördjupad bild av ämnesvalen. 

Resultatet visar att de båda redaktionerna följer en egen dagordning. De mest populära ämnena 

är närbesläktade och återkommer under åren, hos de båda redaktionerna. Samtidigt har de inte 

under något av de undersökta åren samma huvudfokus samtidigt.  De populäraste ämnena 

utgörs av Psykologi och psykisk ohälsa, Kultur, filosofi, religion och andlighet, Barn, Hälsa 

och sjukvård samt Samliv och relationer. Den kvalitativa textanalysen visar också att en stor 

del av samtidens diskurs syns i de analyserade texterna. 
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1. Inledning
Dagens Nyheter (DN) och Svenska Dagbladet (SvD) är två drakar inom svensk 

dagstidningspress (TU Svenska mediehus, 2013, s. 5). Båda tidningarna daterar sig tillbaka till 

1800-talet och de har överlevt både en och två kriser inom den tryckta pressen då många andra 

tidningar gått under (Hadenius, Weibull & Wadbring., 2008 s. 131; 136). Även i dessa dagar 

krisar pressen men än är inte sista sucken dragen för de båda. De har dock, liksom alla andra 

medier, tvingats anpassa sig till ett allt större och tillgängligare utbud av nyheter och 

information som förmedlas i ett allt högre tempo (Hadenius et al.., 2008, s. 82; 131; 150f; 156; 

159ff). Trots de omvälvande krafter som drar genom medielandskapet står en viss del av de 

båda tidningarnas innehåll pall, och har gjort så de senaste trettio, nästan fyrtio åren. SvD:s 

Idag och DN:s Insidan har under dessa år förmedlat en långsammare slags journalistik, där 

människan, mellanmänskliga relationer och möten fått äga rum och beretts utrymme. Ibland 

talas det om ”mjuka” kontra ”hårda” ämnen och nyheter (Hadenius et al., 2008, s. 261ff). 

Under dessa vinjetter har de ”mjuka” ämnena avhandlats, ofta i längre artikelserier där olika 

perspektiv och aspekter av en fråga belysts. Det är knepigt att karaktärisera den slags 

journalistik som dessa två sidor bedriver. Det tar emot att benämna den som 

”kvinnojournalistik”, kanske för att det som är för kvinnor per automatik inte är för män i vårt 

binära samhälle. Men den kan betraktas som en slags journalistik som kräver empati, 

engagemang och inlevelse av journalisten och av läsaren. Den kan också sägas ha sina rötter i 

socialreportaget som genre, som uppkom på 1800-talet med föregångaren Wendela Hebbe som 

skrev i Aftonbladet (Lundgren & Ney, 2011, s7ff; Lönnroth, 2008, s7f). 

Varför just dessa sidor fått så stort genomslag och behållit sin position genom åren är en 

intressant fråga, om än inte en fråga som besvaras i denna studie. Tydligt är dock att det finns 

ett behov av en journalistik som bidrar till att vidga förståelsen för oss själva och våra 

medmänniskor. Vi behöver ett sammanhang att ingå i och vi vill dela våra upplevelser och 

förstå andras. Kanske är det det som lockar med DN Insidan och SvD Idag? 

Med åren har de båda sidornas redaktioner kommit att betraktas som prestigeredaktioner. Den 

slags journalistik som bedrivs på DN Insidan och SvD Idag har status och många andra medier 

har  sneglat mot dem när de utformat Godmorgon-, Godkväll- och Frågadoktorn-program i TV 

och radio (Hadenius et al., 2008, s. 262). I och med den status och prestige som DN Insidan 

och SvD Idag åtnjuter infinner sig också frågan om vilken makt de har. Makten att sätta 

agendan för dagen är välkänd inom det journalistiska skrået. Denna makt innebär att de frågor 

de stora medierna tar upp är de frågor som samhället kommer värdera som viktiga men också 
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att det sätt som medierna skriver och talar om frågorna på blir det sätt som samhället talar om 

och förstår frågorna på. Utifrån detta perspektiv är det relevant att undersöka vilka ämnen som 

figurerat och figurerar på DN Insidan och SvD Idag. Vilka ämnen tas upp? Finns det 

skillnader mellan de båda tidningarna och vad har hänt med ämnena över tid? Dessa frågor 

ämnar denna uppsats besvara. 

2. Bakgrund 
De två rikstäckande svenska morgontidningarna Dagens Nyheter (DN) och Svenska 

Dagbladet (SvD) har vardera en stor läsekrets och räckvidd. Enligt TNS Sifos 

räckviddsundersökning (2014) hade de båda tidningarna 748 000 (DN) respektive 404 000 

(SvD) läsare varje dag under 2013. Utöver sina respektive helgmagasin har de båda 

tidningarna ett uppslag i huvuddelen som tar upp djupare, ibland existentiella, livsfrågor. 

Dessa artiklar finns också tillgängliga på tidningarnas webbupplagor. Vinjetten för uppslaget i 

DN är Insidan medan SvD:s heter Idag. 

I Sverige skiljs det sedan gammalt på morgon- respektive kvällstidningar, även om de 

nuförtiden alla finns tillgängliga på morgonen. Den mest påtagliga skillnaden för läsaren 

utgörs istället av vilken typ av journalistik som återfinns i morgon- respektive 

kvällstidningarna. Morgontidningarna DN och SvD kan betraktas som kvalitets- eller 

elitmedier, de ses som trovärdiga och förutsätts inte ägna sig åt den typ av skandaljournalistik 

som kvälls- eller populärpressen beskylls för (Hadenius, Weibull & Wadbring, 2011, s. 77; 84). 

Generellt publicerar elitpressen politiska nyheter, fler ekonomiska analyser och fler 

internationella nyheter än kvällspressen som lägger mer energi på kändisnyheter, sport och 

skandaler (Conboy, 2007, s. 30). Medan den svenska kvällspressen från början riktade sig till 

den nya arbetarklassen och i första hand livnärde sig på lösnummerförsäljning riktade sig 

morgonpressen (bland annat SvD och DN) till den nya medelklassen (Hadenius et al., 2011, s. 

267). 

Även om varken DN eller SvD utgör någon regelrätt partipress på samma sätt som många 

socialdemokratiska tidningar var från start har de ända sedan de grundades på 1800-talet haft 

varsin särpräglad läsekrets och politisk inriktning (Hadenius et al., 2011, s. 64; 68f). Båda 

tidningarna har haft sitt starkaste fäste i Stockholm. Medan DN varit liberal har SvD haft en 

högerkonservativ inriktning (Hadenius et al., 2011, s. 71). DN avsade sig sin liberala 

beteckning 1972 till förmån för beteckningen ”oberoende” men tog senare tillbaka sitt liberala 

epitet och kallar sig nu för ”oberoende liberal” (Dagens Nyheter, 2014; Hadenius et al., 2011, 
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s. 143). SvD går under beteckningen ”obunden moderat” sedan 1977 och menar att deras 

ledarsida ”redigeras på en värdegrund av förenad liberalism och konservatism” (Svenska 

Dagbladet, 2009; von Platen, 1994, s. 348f). Av tradition har läsarna i Sverige valt sin 

dagstidning utifrån sin egen partipolitiska övertygelse (Hadenius et al., 2011, s. 69). Även om 

tidningarnas politiska inriktning idag främst kommer till uttryck på ledarsidorna skiljer sig 

DN:s och SvD:s läsekretsar åt genom de två tidningarnas politiska inriktning. 

Gustaf von Platen tillsattes som chefredaktör på SvD 1974 och tyckte att tidningen var alldeles 

för maskulin. Han ville därför återinföra en sida med ”kvinnligt material”, som skulle ta upp 

till exempel konsumentfrågor. Först söktes en lämplig redaktör för sidan internt, men när ingen 

nappade på erbjudandet om att sjösätta den nya kvinnosidan tillfrågades Marianne 

Fredriksson, som von Platen kände sedan de arbetat med veckopress ihop. Hon var intresserad, 

men inte av att göra en sida om konsumentfrågor. Hon ville skapa en helt ny slags journalistik, 

en som tog upp djupare frågor och ämnen som relationer, mänsklig utveckling, psykologi, sorg 

och glädje. (von Platen, 1994, s. 251ff)

1974 startade så Marianne Fredriksson Idag och möttes av skepsis och gapskratt på de övriga 

SvD-redaktionerna (Lönnroth, 2008, s. 25; von Platen, 1994; s. 252f). Ami Lönnroth skriver 

(2008, s. 14) att Marianne Fredriksson ”...introducerade en journalistik[,] byggd på empati och 

engagemang”. Inspirerad av Idag följde DN 1982 efter med sin Insidan under ledning av Britt 

Ågren, efter att en sida som gick under vinjetten Just nu hade lagts ned (Hadenius, 2002, s. 

398f). Hadenius och Lönnroth beskriver att de båda sidornas journalistik syftade till att väcka 

inlevelse och beröra läsaren, tilltalet var personligt och stilen individorienterad. Journalistens 

eget engagemang var en hörnpelare i sammanhanget, vilket går på tvärs mot objektivitets- och 

observatörsidealen som rådde, och fortfarande råder, inom journalistiken. (Hadenius, 2002, s. 

398 f; Hadenius et al., 2011, s. 293; Lönnroth, 2008, s. 11; 14; 25f) 

SvD Idag lanserades mitt i kvinnorörelsens guldålder, medan DN Insidan kom på eftertampen 

när kampen mattats av och de stora striderna vunnits, samtidigt som den samhälleliga 

diskursen bytte riktning och en lågkonjunktur svepte in över landet. Aktivismen byttes ut till 

förmån för kvinnokamp inom etablerade institutioner. Kvinnojourerna startades, organisationer 

som Kvinnor för fred och Blåställskvinnorna organiserade en del. På universiteten etablerades 

kvinnoforskning som en slags ny disciplin. (Schmitz, 2011, s. 112; 118; Östberg, 2002, s. 176; 

178) 
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Mellan 1968 och början på 1980-talet organiserade sig kvinnor över hela landet i vad som kom 

att kallas ”den nya kvinnorörelsen” (Schmitz, 2011, s. 97; Witt-Brattström, 2010, s. 42f). 

Grupp 8 bildades 1968 som en sluten studiecirkel med åtta kvinnliga medlemmar, men kom 

sedan att breddas i början på 70-talet, samtidigt som det under dessa år startades upp otaliga 

lokala kvinnoorganisationer med olika inriktningar som organiserade en heterogen massa av 

kvinnor (och en del män) (Schmitz, 2011, s. 97ff; Östberg, 2002, s. 138f). Kraven dessa 

rörelser ställde handlade bland annat om kvinnans rätt till abort och att få bestämma över sin 

egen kropp, rätten till heltidsarbete och därmed också rätten till barnomsorg. (Schmitz, 2011, s. 

98ff). Gunilla Thorgren (2003, s. 245), journalist som var aktiv i Grupp 8, menar att kvinnorna 

kom in i journalistiken på allvar under 70-talet och började påverka mediernas innehåll. 

”Kvinnorna var intresserade av de 'mjuka' frågorna – socialpolitik, kvinnopolitik, 

konsumentpolitik och inte minst frågan om barns villkor.” (Thorgren, 2003, s. 245). 

De drivande kvinnorna inom Grupp 8 var inte liberala, som tidigare generationers 

kvinnosakskvinnor oftast varit, utan i huvudsak socialister. Gruppen anordnade studiecirklar 

där bland annat de gamla kommunisterna Marx, Engels, Lenin och Kollontaj togs upp, blandat 

med feministiska teoretiker och aktivister som Simone de Beauvoir och Betty Friedan. Det 

socialistiska perspektivet var inte unikt för den tidens kvinnorörelse utan genomsyrade hela 

samhället under 70-talet. Ute på vänsterflanken rörde sig ett antal organisationer med 

marxistiska och leninistiska förtecken, på grund av sina organisationsnamn ofta refererade till 

som bokstavsvänstern (kplm(r), SKP, MLK, FK, RMF, KAF med flera). Detta torde ha haft en 

inverkan på samhällsandan också en bit in på 80-talet, i alla fall fram tills dess att vittnesmålen 

om kränkningar och förföljelse av meningsmotståndare i kommuniststaterna gjorde att fler och 

fler ifrågasatte den kommunistiska ideologin. Till och med de borgerliga partierna upplevde 

det som att de och vänstern inte stod särskilt långt ifrån varandra, i alla fall inte i synen på 

staten och välfärden, det var kring medlen som åsikterna gick isär. (Thorgren, 2003, s.299; 

Östberg, 2002, s. 138; 142ff; 152ff; 162; 166; 177)

Samtidigt skedde det i början av 80-talet också andra saker som kom att påverka tiden i en 

annan riktning än 70-talets reformistiska, progressiva och ibland radikala strömningar. Kalla 

kriget fick en ny skjuts, Storbritanniens dåvarande premiärminister Margaret Thatchers 

nyliberala samhällsbygge influerade de borgerliga i Sverige och en ekonomisk kris bromsade 

upp välfärdsreformerna som tidigare avlöst varandra.  Folkhemsbygget hade resulterat i bättre 

och bättre levnadsvillkor för varje ny generation som växte upp, men nu mattades denna 

utveckling av. Istället kom den offentliga sektorn att betraktas som för dyr och statsskulden 

som för stor. Samhället gick från en jämlikhetsdiskurs till en valfrihetsdiskurs och de sociala 
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och ekonomiska klyftorna började återigen att öka. (Thorgren, 2003, s. 283; 286 Östberg, 

2002, s. 176ff)

Några saker kan dock än idag ses som ett arv efter 68-rörelsen bland annat förskjutningen i 

synen på kvinnors och mäns könsroller och arbetsfördelning, både på arbetsmarknaden och i 

hemmet. En annan förändring är synen på sex och samlevnad. Öppenheten inför att tala om 

sex har i allt väsentligt ökat. Samtidigt har också under 90- och 00-talen sexbudskapen i 

medierna ökat i takt med att individualismen vuxit sig starkare. ”Vägra kallas hora”-grupper 

bildades på skolorna av unga tjejer samtidigt som medierna kritiserades för att objektifiera 

kvinnor och vara sexistiska. (Bergman, 2003, s. 231ff; Östberg, 2002, s. 178f)

Även feminismen har med jämna mellanrum slagit in som en våg över samhället på nytt. I 

början av 90-talet med den löst sammansatta kvinnogruppen stödstrumporna som krävde 

varannan damernas på röstsedlarna och på höga statliga poster för att jämna ut 

mansdominansen och ge kvinnor mer makt i samhället. Under slutet av 90-talet och 2000-

talets första år med unga feminister i nätverksbyggen, som bland annat skribenterna i den 

feministiska antologin Fittstim (Olsson, Zilg & Skugge, 1999) kan sägas vara ett exempel på. 

(Thorgren, 2003, s. 296f; Östberg, 2002, s. 178f). Vissa talar även om feminismens fjärde våg 

som vi i sådana fall torde befinns oss mitt i (Holmberg, 2009). Feministiskt initiativs 

framgångar i EU-valet 2014 stärker också tesen om en fjärde feministvågs varande. 

Politiskt har det ofta talats om en tudelning där kvinnor i större utsträckning ägnar sig åt frågor 

som rör vård och omsorg, socialpolitik, jämställdhetspolitik, familjefrågor och frågor som rör 

sexuellt förtryck av kvinnor. Medan män på politiska positioner ofta återfinns inom försvars- 

och finanspolitiken. Detta kan tolkas som ett uttryck för att kvinnor betraktar det privata som 

politiskt. (Gemzöe, 2004, s. 162)

3. Tidigare forskning
SvD Idag:s och DN Insidan:s redaktioner har nu mer än 30 år på nacken och har gått från att 

väcka åtlöje till att snarare betraktas som prestigeredaktioner. Trots att de funnits så länge så 

finns det lite forskning om dem. Sökningar ger vid handen att den forskning som tidigare 

gjorts företrädesvis är kandidatuppsatser och någon enstaka magisteruppsats som framförallt 

undersökt DN Insidan eller SvD Idag utifrån specifika ämneskategorier, bland annat 

psykologisk ohälsa, ensamhet och genus. 
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Nygård Scott och Jutman (2012) och Eklöf Lignell (2012) har skrivit en kandidat- respektive 

en magisteruppsats med utgångspunkt i hur psykisk ohälsa skildras på DN Insidan och SvD 

Idag. Eklöf Lignell (2012) undersökte psykisk ohälsa i vid bemärkelse och kom fram till att 

det inte var särskilt stor skillnad mellan DN Insidan:s och SvD Idag:s sätt att skildra psykisk 

ohälsa. Nygård Scott och Jutman (2012) fokuserade på depression och kom fram till ett 

liknande resultat. Båda studierna kunde se tendenser till skillnader i skildringarna av psykisk 

ohälsa och depression sett över tid på både DN Insidan och SvD Idag, dels i hur de psykiskt 

sjuka porträtterades som osjälvständiga på 80-talet till handlingskraftiga på 10-talet (Eklöf 

Lignell, 2012, s. 47), dels sett till antalet artiklar som varierade under de undersökta åren,. 

Båda studierna uppvisar svårigheter i att konkludera varför (Eklöf Lignell, 2012, s. 48; Nygård 

Scott & Jutman, 2012, s. 46). 

Lapenkova (2011) har gjort en kritisk diskursanalys av två artikelserier på DN:s Insidan, ”Mitt 

hem, min borg” och ”Bolibompasex”, och jämfört dem med avseende på representationen av 

maskulinitet och femininitet. Hon konstaterar att männen i de undersökta artiklarna beskrivs i 

kulturella termer och som på väg någonstans, i utveckling, aktiva och drivande subjekt 

samtidigt som kvinnorna beskrivs med egenskaper som är av naturen givna. De är inte på väg 

någonstans utan är alltid, och gör alltid, på samma upprepade sätt. (Lapenkova, 2011, s. 27)

Malmberg & Nordström (2010) undersöker i sin studie genom en kvalitativ innehållsanalys 

och intervjuer med skribenter hur Insidan i DN porträtterar ensamhet. De konstaterar att 

ensamhet oftast framställs som en negativ företeelse. De ser liksom Lapenkova (2011) 

skillnader i framställandet av kvinnor och män, där männen saknar ”en kvinnas beröring” 

saknar kvinnor i högre grad närhet och är i behov av att ”ha någon vid sin sida”. Det 

framkommer också i studiens intervjuer att framställningen av ensamhet sker relativt 

oreflekterat av skribenterna. (Malmberg & Nordström, 2011, s. 29f)

Utifrån dessa fynd kan det konstateras att det är få studier som intresserat sig för DN Insidan 

och SvD Idag som specialredaktioner och att det inte finns några undersökningar som tagit ett 

helhetsgrepp på de båda sidorna. De studier som gjort fokuserar också på en utvald kategori av 

ämnen. Men vilka ämnen är det egentligen som dessa två redaktioner bevakar och skriver om 

och vad har hänt med deras ämnesval sett över tid? Kan de som prestigeredaktioner på två av 

landets största morgontidningar sägas ha någon makt och påverkan på sitt omgivande 

samhälle? Dessa frågor är utgångspunkten för föreliggande undersökning.

9



4. Teoretisk referensram
4.1. Mediernas makt
Olika teoretiker tillskriver medierna olika stor roll i samhället, men de flesta är överens om att 

de åtminstone delvis bidrar till att forma våra bilder av världen. Det som är observerbart inom 

en människas horisont utgör en mycket liten del av den totala världen. Medierna intar därför 

rollen som förmedlare av information. Den information som når allmänheten har passerat 

genom ett slags journalistiskt filter där frågan om vad som är av nyhetsvärde och vad som är 

viktiga nyheter redan besvarats, av journalisterna och publicisterna. Därför är det viktigt att 

undersöka vad medierna väljer att berätta om verkligheten. (Allan, 2010, s. 94; McCombs, 

2006, s. 23;  Murdock & Golding, 2005, s. 60; Strömbäck, 2006, s. 6f)

Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv betraktas verkligheten inte som en fixerad enhet, utan 

som en rörlig organism, vars mening konstrueras och reproduceras av mänskliga aktörer. 

Medierna  kan därmed förstås som medaktörer i skapandet av verkligheten. Massmedierna kan 

betraktas som ett maktinstrument, med en potentiell påverkanskraft. De är dock inte 

tillgängliga för alla grupper eller intressen, varken som maktmedel eller som 

informationsförmedlare. Medierna problematiserar sällan sin egen roll i konstruktionen och 

upprätthållandet av de normer och maktstrukturer som genomsyrar samhället. (McQuail, 2010, 

s. 82f; 87; 100f)

4.2. Nyhetsvärdering och nyhetsurval

Vad medierna väljer att berätta om, hur de väljer att berätta, vilka som tillåts figurera i 

medierna och hur de porträtteras påverkas av flera olika faktorer. Dels sker alltid en 

nyhetsvärdering och ett nyhetsurval på redaktionerna. De nyheter som har ett nyhetsvärde har 

skett i den omedelbara närheten, rent geografiskt eller tidsmässigt, är sensationella eller 

avvikande i positiv eller negativ bemärkelse, inkluderar elitpersoner som politiker eller 

kändisar och går att förenkla och (helst) göra till endimensionella berättelser (Ghersetti, 2012, 

s. 213f). Alla kriterierna behöver inte uppfyllas i samma utsträckning för att något ska 

betraktas som en nyhet, men de olika faktorerna kan sägas kompensera för varandra. Har en 

händelse inträffat på andra sidan jordklotet bör den ha inträffat just nu och vara rejält 

sensationell eller avvikande för att kvala in som en nyhet. Nyhetsurvalet i sin tur bygger på ett 

urval av de nyheter som bedömts som nyhetsvärdiga. Urvalet villkoras dels av mediets 

innehållsprofil men också av nyhetsmediets form, som överlappar och påverkar varandra. 

Innehållet handlar om vad nyheten består av medan nyheternas form mer handlar om hur 

journalisten gör det till en nyhetsmässig, dramaturgisk berättelse, samtidig som formen också 
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handlar om layout och utrymme i mediet (Ghersetti, 2012, s. 214ff). Utöver nyhetsvärderingen 

och nyhetsurvalet påverkar också det som brukar betecknas som medielogiken. Medielogiken 

säger att det som är kommersiellt gångbart, det vill säga det publiken vill ha, är det som 

medierna ska förmedla (Nord & Strömgren, 2012, s. 13).    

4.3. Dagordningsteorin

Dagordningsteorin innebär att medierna väljer vilka objekt (till exempel politiker, sakfrågor, 

ämnen) allmänheten ska uppfatta som viktiga genom vad medierna väljer att ta upp. Detta 

brukar benämnas som dagordningsteorins första nivå. Men medierna påverkar inte bara vad 

som ska uppfattas som viktigt, utan också på vilket sätt objekten uppfattas. Genom att 

framhäva vissa attribut berättar medierna också vad och hur allmänheten skall tänka kring 

objekten, vilket brukar benämnas som dagordningsteorins andra nivå. (McCombs, 2005, s. 

546ff; Shehata, 2012, s. 319f: 323f) 

Inom forskarvärlden pågår diskussioner om dagordningseffekternas (här inkluderas 

dagordningsteorin men också de närbesläktade begreppen priming - hur allmänheten bedömer 

aktörer utifrån mediernas information och framing – hur olika frågor gestaltas eller ramas in i 

medieframställningen) validitet idag. Med en allt ökande heterogenitet inom medievärlden och 

med uppkomsten av nya informationskanaler som bloggar, sociala medier och nyheter på 

webben menar en del att dagordningsteorin inte är lika relevant då informations- och 

medieutbudet är så diversifierat. Samtidigt verkar det dock som att de stora massmedierna 

håller sina ställningar som tongivande och att de nya informationskanalerna ofta hämtar sin 

dagordning från massmediernas dagordning. Viktigt att komma ihåg i sammanhanget är att 

internet inte används av ”alla”, utan företrädesvis av ungdomar och unga vuxna. Bloggar, 

sociala medier och nyhetsmedier på webben är inte heller lika väl etablerade som en del av 

allmänhetens dagliga vanor som till exempel morgontidningarna varit i decennier vid 

frukostbordet (Hadenius et al., 2008, s. 82. Forskning visar också att det är de stora etablerade 

medieaktörernas webbsidor som är de populäraste nyhetsmedierna på internet. Enskilda 

nyhetsmedier kanske inte längre har så stor makt, men när flera stora medieaktörer som ett 

kollektiv gör samma nyhetsvärdering och rapporterar om samma nyheter på liknande sätt 

påverkar de och sätter agendan för dagen. (McCombs, 2005, s. 544ff; Shehata, 2012, s. 336f) 

Mediernas dagordningseffekter har stor påverkan på allmänhetens uppfattningar om, och 

inställning till, sakfrågor och personer som figurerar i medierna (McCombs, 2006, s.44). 

Mycket forskning har sedan 70-talet bedrivits med teoretisk utgångspunkt i 

dagordningseffekter. Medieforskaren och professorn Maxwell McCombs (2006, s. 14f) har 
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sammanställt resultatet av mer än 400 undersökningar som visar ett starkt orsakssamband 

mellan mediernas och allmänhetens dagordningar. Men det är inte så att medierna är 

allsmäktiga, inte heller agerar de i ett vakuum. Vill allmänheten läsa om vissa ämnen eller 

frågor lyfter medierna ofta upp dessa. Samtidigt kan allmänheten ha och bibehålla en 

dagordning där vissa frågor betraktas som viktiga, trots att dessa inte bevakas i stor 

utsträckning i medierna. (McCombs, 2006, s. 38)

Faktorer som har relevans för mediernas makt över dagordningen är också det enskilda 

mediets tyngd och trovärdighet. Ju mer trovärdig mediet uppfattas, desto större makt åtnjuter 

det. Mycket tyder också på att tidningar utövar större dagordningsmakt, då de har möjligheten 

till större fördjupning än tv. Text kräver också mer intellektuell bearbetning från läsarens sida, 

vilket ökar chansen för att hon ska komma ihåg vad hon läst, och bli påverkad av det hon läst. 

(Strömbäck, 2009, s. 109)

McCombs (2006, s. 43) menar att: ”Dagordningsteorin reder ut det grundläggande antagandet i 

kvantitativa innehållsanalyser genom att visa att prioriteringen av ett innehåll kan mätas strikt i 

förhållande till hur ofta innehållet framträder.” Det vill säga; det innehåll som ges stort 

utrymme eller förekommer ofta i mediet befinner sig högt upp på mediets dagordning och 

värderas som viktigt. 

McCombs dagordningsteori (2006, s.552f) är från början utformad för politiska nyheter, men 

har på senare år även börjat användas i andra sammanhang. DN Insidan och SvD Idag kanske 

inte kan betraktas som nyhetsförmedlare i traditionell mening, men däremot som 

aktualitetsförmedlare och kanske också som två aktörer som bidrar till att fördjupa de nyheter 

som ibland bara svischar förbi på nyhetsplats i det snabba flödet. Därför är dagordningsteorin 

ett relevant redskap när dessa redaktioners ämnesval undersöks närmare. 

5. Syfte och frågeställningar
Kan DN:s Insidan och SvD:s Idag som prestigeredaktioner på två av landets största 

morgontidningar sägas ha någon makt och påverkan på sitt omgivande samhälle? Syftet med 

föreliggande studie är att undersöka vilka ämnen som tagits upp på DN:s Insidan och SvD:s 

Idag under åren 1983, 1993, 2003 och 2013 samt hur dessa porträtteras under de undersökta 

åren.

Vilka ämnen tas upp på DN:s Insidan och SvD:s Idag under respektive år?
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Finns det någon skillnad i DN:s Insidan:s och SvD:s Idag:s ämnesval?

Finns det någon skillnad i ämnesval mellan de studerade åren?

Hur kommer samtidens samhällsströmningar och -idéer till uttryck på DN:s Insidan och SvD:s 

Idag?

5.1. Begreppsdefinitioner

Då Insidan i DN och Idag i SvD har så snarlika namn, görs åtskillnaden mellan de båda 

sidorna, vinjetterna och redaktionerna genom att fortsättningsvis benämna dem som DN och 

SvD för att undvika begreppsförvirring. 

6. Metod
I denna uppsats kombineras en kvantitativ innehållsanalys med en kvalitativ textanalys. De 

mest frekvent förekommande ämnena undersöks mer i detalj genom djupare analys av artiklar 

som kan sägas vara representativa för  respektive ämneskategori. Att kombinera kvantitativ 

och kvalitativ metod bidrar till att höja studiens kvalitet genom att det borgar för större 

säkerhet i de slutsatser som dras. Den kvalitativa analysen bidrar också med med möjligheten 

att relatera en texts delar till en större kontext, en möjlighet som är med begränsad med bara en 

kvantitativ analys. (Nilsson, 2010, s. 125)

6.1. Kvantitativ innehållsanalys

Den kvantitativa innehållsanalysen syftar till att räkna förekomsten av någonting, och ger 

möjlighet till mätning av frekvens eller volym i text. Metoden är lämplig att använda när 

materialet som ska undersökas är stort. Genom en systematisk bearbetning av materialet kan 

mönster i det upptäckas och generella slutsatser extraheras ur det. (Nilsson, 2010, s. 119; 122f)

En kvantitativ innehållsanalys kan i denna undersökning ge svar på vilka ämnen som 

förekommer på DN och SvD. Det handlar dels om att undersöka vilka ämnen som förekommer 

överhuvudtaget, men också om vissa ämnen förekommer i större utsträckning än andra. En 

annan aspekt som är intressant att undersöka är om det tillkommer ämnen och om andra faller 

bort sett över tid. Genom den kvantitativa innehållsanalysen åstadkoms en helhetsbild över 

ämnena som förekommit under de studerade årtalen. Men den ger också möjligheten att 

urskilja tendenser till om det sker en svängning i hur vissa ämnen omtalas. 
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6.1.1. Urval och avgränsningar

Det är inte praktiskt möjligt att studera alla DN- och SvD-artiklar som publicerats sedan 

grundandet av de båda redaktionerna varför ett urval och en avgränsning i materialet är 

tvunget. Genom att göra nedslag och djupdykningar vissa år begränsas mängden 

undersökningsmaterial, samtidigt som en översiktlig bild ändå kan åstadkommas. Då DN inte 

startade förrän 1982 utesluts även artiklarna från SvD som publicerats före detta årtal, 

eftersom ett inkluderande av dessa hade skapat mindre möjlighet till jämförelse mellan de 

respektive tidningarna. Genom att välja ett årtal per årtionde ges en bild av respektive årtionde. 

Valet har därför fallit på åren 1983, 1993, 2003 och 2013. 

En överslagsräkning via dn.se visar att det under 2013 publicerats drygt 200 artiklar på DN.  

En liknande översikt över svd.se:s bestånd av SvD ger 317 träffar från 2013. Av dessa utgörs 

71 artiklar av ”Psykologen svarar”.  Dock verkar det som att en del artiklar som publiceras på 

webben aldrig publiceras i den tryckta upplagan. Dessa resultat ger ändå att det krävs 

ytterligare begränsningar i antalet artiklar som skall inkluderas i studien. Därför kommer inte 

insändarmaterial, läsarreaktioner, enkäter, nyhetssvepet på SvD, ”Fråga Experten” i DN och 

”Fråga psykologen” i SvD inkluderas. I de äldre artiklarna från 1983, 1993 och 2003 

förekommer även rubriceringarna ”läst”, ”läst idag”, ”dagsrutan”, ”antecknat”,, ”helg idag” 

och ”ung idag”. ”läst” och ”läst idag” kan liknas vid ett slags referat av en nyutkommen bok 

eller tidning och hänger inte alltid samman med huvudartikeln på uppslaget. ”antecknat” kan 

mest betraktas som ett slags kåseri eller en krönika och har oftast sin utgångspunkt i det 

aktuella ämnet men svävar iväg i mer personliga betraktelser av skribenten i fråga. Dessa 

kommer inte heller att inkluderas i urvalet av artiklar.

Det vore idealiskt att undersöka de valda årtalen i sin helhet, men för att kunna komplettera 

den kvantitativa undersökningen med en kvalitativ textanalys krävs ytterligare avgränsning för 

föreliggande studie. Därför har artiklar från fyra månader per år inkluderats i undersökningen. 

Valet har fallit på månaderna januari, februari, september och oktober respektive år. Då inga 

högtider infaller under dessa tidsperioder är chansen att återfinna det ”vanliga” materialet 

större, det material som är mest representativt för respektive redaktions ämnesval. Dessutom 

kan dessa månader också stå för någon slags nystart, januari och februari som början på ett 

nytt år, i september och oktober tas det nya tag efter sommarlunk, semestrar och nyhetstorka. 

Inkluderandet av dessa månader har borgat för att eventuella omläggningar i de respektive 

redaktionernas kurs skulle gett sig till känna just under dessa månader och således ha 

upptäckts.
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För att generera koder till kodboken har en första översiktlig och öppen läsning av artiklar  i 

både DN och SvD gjorts. Utifrån detta konstruerades sedan ett preliminärt kodschema. 

Inspiration till kodboken hämtades från kandidatuppsatsen Aftonbladet Kvinna 1992-2001: En 

undersökning av Aftonbladets kvinnosatsning ur ett genusteoretiskt perspektiv skriven av Clara 

Åström och Åsa Lundgren (2013) och avhandlingen Genus & genrer: Forskningsanknutna 

genusdiskurser i dagspress författad av Kerstin Engström (2008). Dessa använder sig av en 

förhållandevis okomplicerad kategorisering, med få ämneskategorier som ändå täcker in de 

ämnen som torde vara mest förekommande i DN och SvD. Kodschemat har testats på ett antal 

artiklar från varje år. Utifrån testkörningen har kodschemat kunnat modifieras ytterligare och 

nya ämneskategorier kunnat fyllas på. Ett visst utrymme för modifiering av kodschemat har 

funnits under hela kodningsarbetet då det inte varit på förhand givet vilka ämnen som skulle 

komma att återfinnas i materialet. 

6.2. Kvalitativ textanalys

Den kvalitativa textanalysen bygger på Lundgrens, Neys och Thuréns massmedieretoriska 

analysmodell (1999, s. 53ff). Genom denna analysmodell åstadkoms en kritisk läsning av den 

analyserade texten där språk, faktaurval och retoriska grepp granskas. Samtidigt krävs det vid 

textanalys alltid ett visst mått av flexibilitet hos den som tillämpar metoden, eftersom 

analysmodellen endast bidrar med en schematisk överblick. (Lundgren, Ney & Thurén, 1999, 

s.53f). De frågor som har ställts till texten är följande:

− Vem är journalisten?

− Vad handlar artikeln om? 

− Hur är materialet disponerat och vinklat?

− Hur ser framförandet, till exempel ordval, stil och språklig gestaltning, ut?

− Hur är reporterns förhållande till källor och intervjuade? Porträtteras de som objekt  

eller subjekt?

− I vilken miljö eller kontext placerar reportern in händelsen?

− Dramatiseras händelsen? Vilken är scenen, vem är huvudaktör och vem är biaktör?

Regisseras verkligheten? Förekommer personifiering?

− Vilka retoriska grepp används? Exempelvis jämförelser, upprepning och värdeladdade 

ord.

− Hur är bildspråket uppbyggt? Förekommer liknelser, metaforer, ironi, stereotypa  

framställningar eller schablonbilder?
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− Hur framträder reportern i texten och vad är dennes förhållande till läsaren och till  

intervjuade?

− Är berättelsen enkel eller problematiseras innehållet? Ges läsaren möjlighet till egna  

tolkningar och ställningstaganden eller serveras det redan färdiga argument och  

slutsatser? 

− Stämmer rubriken med textinnehållet?

− Finns det en undertext som säger något annat?

− Saknas det eller förtigs det något i texten? (Lundgren, Ney & Thurén, 1999, s. 54ff)

6.2.1. Urval och avgränsningar

I den kvalitativa textanalysen har artiklar som bedömts vara representativa utifrån den 

kvantitativa innehållsanalysens resultat inkluderats. Genom att titta på vilken ämneskategori 

som varit mest förekommande per tidning och år och sammanföra detta med vilken artikelserie 

som haft flest publicerade artiklar valdes en artikel per tidning och år ut. Detta gav totalt åtta 

analysenheter i den kvalitativa analysen. Då fler möjliga alternativ fanns vägdes även andra 

aspekter in i urvalet, till exempel gavs artiklar med intervjuer företräde framför artiklar som 

refererade till skriftliga källor, artiklar som tog upp samtida projekt, fenomen eller företeelser 

gavs företräde framför artiklar som sammanställde historisk information eller fakta. Syftet var 

att sortera ut artiklar som kunde säga något inte bara om sig själva, utan stå som exempel för 

flera artiklar och fånga en slags essens av det totala antalet analyserade artiklar för respektive 

tidning och år. 

6.3. Reliabilitet och validitet

Reliabilitet innebär att undersökningen är korrekt gjord, det vill säga att den är tillförlitlig. En 

öppen och tydlig redovisning av  alla steg och varje ställningstagande som gjorts i 

undersökningsprocessen ökar transparensen och möjligheten för andra att göra om 

undersökningen och nå samma resultat. (Thurén, 2007, s. 26)

Validitet handlar om att mäta det man tror sig mäta och inget annat. Detta säkerställs genom att 

välja en metod som är adekvat i förhållande till den frågeställning och det syfte som studien 

har. (Thurén, 2007, s. 26) I denna studie mäts ämnesvalen i SvD och DN genom att undersöka 

vilka ämnen de skrivit om. Genom en tydlig kodbok (bilaga 1) och en väldefinierad kodnyckel 

(bilaga 2) tydliggörs hur kodningen har skett. 
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Kodboken har testats på delar av materialet och modifierats utifrån detta. En avvägning har 

också gjorts i fråga om hur detaljerade och hur många olika koder som är fruktbart att 

inkludera i undersökningen. Fler koder skapar en mer detaljerad bild av materialet, men gör 

också att kodningsarbetet blir mer komplicerat och kräver mer tid, vilket i sin tur gör att det 

inte går att koda ett lika stort material. I denna undersökning har kodboken hållits på en 

begränsad nivå, för att på så sätt möjliggöra kodning av ett stort material. Kodmatrisen som 

genererats i samband med kodningen har upprepade gånger gåtts igenom i syfte att upptäcka 

eventuella inkonsekvenser och korrigera dessa.

Forskaren själv har alltid ett bagage och en förförståelse med sig som bidrar till tolkningen av 

materialet. Detta blir särskilt tydligt vid kvalitativa textanalyser som gjorts i denna studie. Å 

ena sidan ger en klart definierad modell för hur analysen ska gå till att replikerbarheten ökar, å 

andra sidan finns det alltid ett visst mått av tolkning närvarande vid detta moment.  
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7. Resultat kvantitativ analys
I analysen ingår totalt 677 analyserade artiklar. De fördelar sig förhållandevis jämnt med 82-98 

artiklar per tidning och år. Avviker i sammanhanget gör dock SvD:s Idag 2013 där antalet 

artiklar under den analyserade fyramånadersperioden minskat med nära hälften jämfört med 

tio år tidigare (från 90 artiklar 2003 till 55 artiklar 2013). Antalet analyserade artiklar är inte 

ekvivalent med det totala antalet publicerade artiklar i respektive tidning under tidsperioden, 

då vissa vinjetter och artikeltyper uteslutits ur undersökningen (se Urval och avgränsningar i 

Metodavsnittet). Vissa ämneskategorier som funnits med i kodschemat (se bilaga 1) har inte 

återfunnits i någon av de analyserade enheterna, eller bara återfunnits i liten utsträckning. 

Resultatet av undersökningen redovisas i diagram för respektive tidning och år där 

fördelningen av artiklar över ämneskategorierna framkommer. Jämförande diagram 

presenteras också, som tydliggör skillnader och likheter i ämnesvalen mellan de båda 

tidningarna under ett och samma år. I analysen definieras det ämne som det finns flest artiklar 

skrivna om, det vill säga den populäraste ämneskategorien som redaktionernas ”favoriter” eller 

”favorit-ämneskategorier” det vill säga de ämneskategorier som flest artiklar skrivits inom 

under det undersökta året och för respektive tidning. 
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Figur 1. Figuren visar antalet artiklar inom respektive ämneskategori på Insidan i DN 1983.

7.1. DN Insidan 1983

Det enskilt mest förekommande ämnet i det undersökta materialet i DN 1983 är Barn och 

föräldraskap. Artiklar som ingår under denna kategori är exempelvis en artikelserie om pappor 

och deras relation till sina barn, framförallt tar de upp hur papporna bemöts av omvärlden när 

de vill vara aktiva och involverade i sina barn. Även barns mående i samband med skilsmässor 

och vårdnadstvister tas upp och i förlängningen socialarbetarnas problematiska roll där de ska 

ta hänsyn till både föräldrar och barn samtidigt. Ämneskategorien Barn och föräldraskap utgör 

tillsammans med de andra ämneskategorierna som inkluderar barn, Barn och ungdom och 

Skola och barnomsorg, hälften av alla analyserade artiklar på DN 1983. Andra ämnen som 

förekommer i större utsträckning är Psykologi och psykisk ohälsa, Skola och barnomsorg samt 

Arbete och yrkesliv. Inom ämnet Psykologi och psykisk hälsa handlar många artiklar om att 

”finna det lilla barnet” inom sig. Alice Miller, psykolog, är aktuell med  ett antal böcker där 

Freuds teorier kritiseras. Några artiklar tar även upp missbruk av alkohol och droger. I 

ämneskategorien Arbete och yrkesliv återfinns artiklar som handlar om hur familjer valt att 

arbeta mindre eller valt ett arbete som möjliggör mer tid med familjen och barnen. I samband 

med detta tas även arbetstidsförkortning upp i ett flertal artiklar. Ämnen som förekommer i 

någon omfattning är Hälsa och sjukvård, Samliv och relationer och Högre utbildning. Övriga 

ämnen förekommer i ringa eller ingen omfattning. 
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Figur 2. Figuren visar antalet artiklar inom respektive ämneskategori på Idag i SvD 1983.

7.2. SvD Idag 1983

Det enskilt största ämnet på SvD under 1983 är Psykologi och psykisk ohälsa. Här tas bland 

annat frågor som kreativitet, störd kroppsuppfattning och ätstörningar, ”att finna sitt inre barn” 

i Alice Miller-anda och konst som terapiform upp. Andra ämnen som förekommer i större 

utsträckning är Hälsa och sjukvård som domineras av en artikelserie som är starkt kritisk till 

långvården, det vill säga den institutionaliserade äldrevården som den såg ut 1983. Även 

ämneskategorierna Arbete och yrkesliv och Kultur, filosofi, religion och andlighet förekommer 

i större utsträckning. Under Arbete och yrkesliv tas i en artikelserie om arbetets värde 

industrinedläggningen i Norberg upp, många arbetslösa intervjuas. I Kultur, filosofi, religion 

och andlighet jämförs bland annat amerikansk och svensk kultur. Ämnen som förekommer i 

någon utsträckning är Samliv och relationer, Kropp, biologi, genus och sexualitet, Barn och 

föräldraskap och Övrigt. Övriga ämnen förekommer i liten eller ingen utsträckning. I Övrigt-

kategorien har de artiklar som inte passat in i någon annan ämneskategori kategoriserats. På 

SvD Idag 1983 rör det sig om totalt sju artiklar, varav två artiklar handlar om samhället och 

samhällsförändringar, två artiklar är om och med Rupert Sheldrake, en något kontroversiell 

forskare som menar att kunskap kan fjärröverföras som ett kollektivt artbundet minne mellan 

av distans åtskilda befolkningsgrupper, några artiklar tar upp nyutgivna böcker och en artikel 
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tar upp emblematik, hur människor bygger sin identitet med hjälp av olika märken, typ 

”Kärnkraft? Nej tack!”.

7.3. Summering skillnader och likheter mellan de båda tidningarna 1983

DN fokuserar på barn, medan SvD ägnar sig åt psykologi och psykisk hälsa. Spridningen 

mellan olika ämnen är förhållandevis liten, både på DN och SvD. DN:s artiklar fördelar sig 

över tio av de sjutton ämneskategorierna medan SvD:s artiklar fördelar sig över  elva av dem. 

Det verkar som att båda redaktionerna har sin favorit- ämneskategori som de återkommer till 

utifrån olika aspekter (Psykologi och psykisk ohälsa hos SvD och Barn och föräldraskap hos 

DN) och de verkar lägger lika stor vikt vid just sitt favoritämne, att döma av antalet artiklar 

som fördelar sig jämnt mellan de båda tidningarnas respektive favorit. I förhållande till antalet 

artiklar i de andra ämneskategorierna så är redaktionernas favoriter helt klar mer 

representerade än de andra. Anmärkningsvärt är att SvD skriver om barn i en mycket lägre 

utsträckning än vad DN gör. Det omvända förhållandet råder dock vad gäller Kultur, filosofi,  

andlighet och religion som DN tar upp i mycket liten utsträckning medan SvD tar upp ämnet i 

ganska stor utsträckning. DN tar i övrigt upp de ämnen som SvD tar upp i ungefär liknande 

eller något mindre omfattning, men skillnaderna är inte så diametrala som när det gäller 
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Figur 3. Figuren visar den procentuella fördelningen av antalet artiklar inom respektive  
ämneskategori för de båda tidningarna år 1983.



bevakningen av frågor som rör barn eller kultur och religion. Redaktionerna är hyfsat 

samstämmiga i sina ämnesval, även vad gäller de ämnesområden som de väljer att inte ta upp.

7.4. DN Insidan 1993

Det enskilt största ämnet i DN 1993 är Psykologi och psykisk ohälsa. Inom denna 

ämneskategori finns bland annat en artikelserie där journalisten åker till en kursgård för att 

uppleva utlevelseterapi med psykiatern Bengt Stern, pedofili avhandlas som ett nytt och 

relativt okänt begrepp och det tas en närmare titt på psykosomatisk sjukdom och hur olika 

behandlingar för fysisk sjukdom börjat involvera psykoterapi med gott resultat. Andra ämnen 

som förekommer i större utsträckning är Kropp, biologi, genus och sexualitet som inkluderar 

artiklar om exempelvis fruktbarheten i specifik kvinnoforskning på högre lärosäten, artiklar 

där män och kvinnor utmålas som en dikotomi samt artiklar om utseende och vad som 

vetenskapligt sett uppfattas som skönhet. Ämneskategorien Barn och föräldraskap 

förekommer också i större utsträckning och där behandlar artiklarna bland annat pappor och 

pappornas relation till sina barn i artikelserien Faderskärlek. Ämnen som förekommer i någon 

utsträckning är Hälsa och sjukvård, Barn och ungdom, Arbete och yrkesliv samt Kultur,  

filosofi, religion och andlighet och Övrigt. Övriga ämnen förekommer i liten eller ringa 

utsträckning. I Övrigt-kategorien återfinns i DN 1993 sex artiklar som handlar om krig och 

konflikter, bland annat Sydafrikas Apartheid, krigsoffer i forna Jugoslavien och politiska 
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Figur 4. Figuren visar fördelningen av antalet artiklar över de sjutton ämneskategorierna på  
Insidan i DN 1993.



fångar i Marocko. En artikel tar upp hur en småstad förändras och anpassar sig när den tagit 

emot många flyktingar. 

7.4.1. Vad har hänt i DN sedan 1983?
DN har gått från sitt enorma barnfokus 1983 till att fokusera på Psykologi och psykisk ohälsa. 

Liksom 1983 har redaktionen sin favorit-ämneskategori, i vilken antalet artiklar är markant 

högre jämfört med antalet artiklar i de andra ämneskategorierna. Inga artiklar handlar om 

Samliv och relationer 1993 till skillnad från 1983 då sju av de analyserade artiklarna tog upp 

detta ämne. Fortfarande skrivs det i stor utsträckning om barn och föräldrar, om än inte i 

samma utsträckning som 1983. Värt att notera är att pappor ges stort utrymme i 

ämneskategorien Barn och föräldraskap både 1983 och 1993. Ämneskategorien Kropp, 

biologi, genus och sexualitet förekommer i större utsträckning 1993 jämfört med 1983. Sedan 

1983 har ämneskategorien Skola och barnomsorg minskat drastiskt i popularitet då det var det 

näst mest förekommande ämnet. De mindre frekvent förekommande ämnena verkar vara 

ungefär desamma mellan de båda åren, bortsett från Kultur, filosofi, religion och andlighet  

som gått från endast en artikel 1983 till  åtminstone sex artiklar 1993. Värt att notera är också 

att de båda ämneskategorierna Högre utbildning och Arbete och yrkesliv uppvisar en rejäl 

minskning i antalet artiklar jämfört med 1983.
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7.5. SvD Idag 1993

Det enskilt största ämnet på SvD:s Idag 1993 är Kultur, filosofi, religion och andlighet. Inom 

denna kategori återfinns bland annat artiklar om existentiellt sökande, där journalisten till 

exempel besöker den kristna meditationsretreaten Berget i Rättvik. Begreppet synd undersöks 

också närmare i ett antal artiklar. Andra ämnen som förekommer i större utsträckning är Barn 

och föräldraskap och Mat, miljö och konsumtion. Ämnen som förekommer i någon 

utsträckning är Psykologi och psykisk hälsa, Samliv och relationer,  Arbete och yrkesliv och 

Nöje och fritid. Några av kategorierna sticker ut i SvD 1993. Mat, miljö och konsumtion, en 

ämneskategori som för en tynande tillvaro de flesta åren, innehåller flertalet artiklar som tar 

upp komposteringstrenden. Ämneskategorien innehåller även en serie om nostalgi, med 

människor som gillar och konsumerar gamla grejer och bilar. Nöje och fritid förekommer inte 

heller i någon större omfattning något av de undersökta åren, men har ett uppsving under 

1993, vilket beror på artikelserien ”Idrottens själ” som handlar om idrottande och fysisk 

aktivitet. Övriga ämneskategorier förekommer i liten eller ingen utsträckning. I Övrigt-

kategorien återfinns två artiklar som båda tar upp fenomenet gömda flyktingar. Den ena ur 

”gömmarnas” perspektiv, den andra med mer allmän fakta.
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Figur 5. Figuren visar fördelningen av antalet artiklar i de sjutton ämneskategorierna på  
Idag i SvD 1993.



7.5.1.Vad har hänt i SvD sedan 1983?

Jämfört med SvD 1983 tar redaktionen inte upp ämnet Hälsa och sjukvård i en enda artikel. 

Även artiklar som berör Kroppen, biologi, genus och sexualitet har minskat. Däremot har 

intresset för barnfrågor och framförallt barn och föräldraskap ökat sedan 1983. Förhållandevis 

många artiklar viks också åt det nya komposteringsfenomenet i ämneskategorien Mat, miljö  

och konsumtion. Inga artiklar kvalade in under kategorien Nöje och fritid 1983, men 1993 har 

flera artiklar kategoriserats under denna ämneskategori. Liksom 1983 dominerar en 

ämneskategori framför de andra, 1993 utgörs favorit-ämneskategorien av Kultur, filosofi,  

religion och andlighet. 

7.6. Summering skillnader och likheter mellan de båda tidningarna 1993

Detta år är det Insidan i DN som fokuserar på Psykologi och psykisk hälsa, medan Idag i SvD 

valt att inrikta sig på Kultur, filosofi, religion och andlighet. Liksom 1983 bevakar 

redaktionerna även nu sina favoritämnen i samma utsträckning, medan de har större spridning 

sinsemellan i vad de väjer att ta upp respektive inte ta upp i övrigt. Till exempel skriver DN 

inte något om Samliv och relationer, medan SvD varken skriver om Hälsa och sjukvård eller 
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om Kropp, biologi, genus och sexualitet. När de tre ämneskategorierna som berör barnfrågor 

(Barn och föräldraskap, Barn och ungdom och Skola och barnomsorg) räknas ihop för 

respektive redaktion visar det på att de båda redaktionerna skrivit i stort sett lika många 

artiklar som handlar om barn i något avseende. SvD verkar liksom DN ha tappat sitt intresse 

för Arbete och yrkesliv mellan 1983 och 1993. 

7.7. DN Insidan 2003

Den dominerande ämneskategorien i DN 2003 är återigen Barn och ungdom, tätt följd av 

Kultur, filosofi, religion och andlighet. Det ser ut som att redaktionen detta år har två favorit-

ämneskategorier. Inom Barn och ungdom återfinns artiklar som tar upp ungas syn på sex 

(under 18 år), utskällningar som vår tids barnaga och gömda flyktingbarns situation. Andra 

ämnen som förekommer i större utsträckning är Hälsa och sjukvård där bland annat avförings- 

och urininkontinens och migrän tas upp, Psykologi och psykisk hälsa som innehåller artiklar 

om krishantering i efterdyningarna av mordet på Anna Lindh och en serie om hur 

porrmissbrukande och sexköpande män kan få hjälp, samt Barn och föräldraskap där bland 

annat en artikelserie om kvinnors upplevelser av sina förlossningar ingår. De ämnen som 

förekommer i någon utsträckning utgörs av Kropp, biologi, genus och sexualitet i vilken unga 

över 20 år i flera artiklar berättar om sin syn på sex, till exempel. I Övrigt- kategorien har 

flertalet artiklar som ingår i artikelserien Slumpen inkluderats, då dessa handlar om skiftande 
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Figur 7. Figuren visar antalet artiklar i respektive ämneskategori på Insidan i DN 2003.



ämnen som ej stämmer överens med de andra kategorierna, till exempel sannolikhetslära, 

naturvetenskap och matematik. Övriga ämnen förekommer i liten eller ingen utsträckning. 

Tretton ämneskategorier finns representerade på Insidan i DN 2003. 

7.7.1. Vad har hänt i DN sedan 1993? ...och 1983?
Sedan 1993 och 1983 ser det ut som att antalet artiklar i de representerade ämneskategorierna i 

DN jämnats ut. Gapet mellan redaktionens favorit-ämneskategori och de andra 

ämneskategorierna har minskat avsevärt. Den dominerande kategorien inkluderar femton 

artiklar, medan den näst största kategorien innehåller fjorton artiklar. 1983 och 1993 innehöll 

de två största kategorierna 25 respektive 28 artiklar, medan de två näst största 

ämneskategorierna innehöll fjorton respektive femton artiklar. Dessutom är antalet 

ämneskategorier med minst en artikel något fler 2003, tretton ämneskategorier finns 

representerade, jämfört med 1983 och 1993 då tio ämneskategorier fanns representerade med 

artiklar.  

7.8. SvD Idag 2003

Det enskilt största ämnet i SvD 2003 utgörs av Samliv och relationer där artiklarna tar upp 

teman som att leva som homosexuell, singelskap och norrländska ungkarlars jakt på kärleken.  

Andra ämneskategorier som förekommer i större utsträckning är Skola och barnomsorg där 

bland annat livskunskap på schemat och skolidrottens oförmåga att inkludera alla elever tas 
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Figur 8. Figuren visar antalet artiklar i respektive ämneskategori på Idag i SvD 2003.



upp, samt Kultur, filosofi, religion och andlighet där artiklar om Dr. Phils popularitet och om 

att vara ”nästan” svensk återfinns. Ämnen som förekommer i någon utsträckning utgörs av 

Hälsa och sjukvård där patientdelaktigheten i vården synas, Psykologi och psykisk hälsa som 

bland annat innehåller en artikelserie om självskadebeteende, Barn och föräldraskap i vilken 

en artikelserie om föräldrar som kidnappat sina egna barn från den andra föräldern ingår och 

Politik som bland annat avhandlar auktoriteter i kontexten civil olydnad och tar upp icke-

västerländsk feminism. Övriga ämnen förekommer i liten eller ingen omfattning. 

7.8.1. Vad har hänt i SvD sedan 1993? ...och 1983?

Ämneskategorien Politik är en riktig uppstickare i SvD 2003 då detta ämne endast förekommit 

i liten utsträckning de två tidigare årtalen, med bara en artikel 1983 och en artikel 1993. 

Antalet artiklar i redaktionens favorit-ämneskategori är avsevärt färre 2003 (15 artiklar) 

jämfört med 1993 (27 artiklar) och 1983 (23 artiklar). Gapet mellan de olika 

ämneskategorierna har också minskat i fråga om antal artiklar per ämneskategori. De 

ämneskategorier som stack ut 1993, Mat, miljö och konsumtion (inga artiklar 2003) och Nöje 

och fritid (en artikel 2003) har återgått till att föra en tynande tillvaro. 
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7.9. Summering skillnader och likheter mellan de båda tidningarna 2003

DN och SvD har gått i samma riktning vad gäller minskningen i gapet mellan favoritämnes-

kategorien och de övriga ämneskategorierna och utjämningen i fördelningen mellan antalet 

artiklar i de olika ämneskategorierna. Utmärkande för både DN och SvD 2003 är att de tar upp 

ämnen som kan betraktas som tidigare behäftade med något av en tabustämpel. DN går all in 

när de skriver (väldigt explicit) om ungas sexvanor och inkontinens, SvD intervjuar istället 

homosexuella i artikelserien Vägra villa, vovve, volvo. I ämneskategorien Samliv och 

relationer skiljer sig de båda redaktionerna åt i vilken mängd artiklar de producerat i ämnet, 

DN har endast tre artiklar på ämnet mot SvD:s femton. Vad gäller barnkategorierna har de 

båda redaktionerna skrivit nästan lika många artiklar som tar upp barn på något sätt, men 

artiklarna fördelar sig olika mellan de tre barnkategorierna. DN:s artiklar om barn utgår främst 

från Barn och ungdom och Barn och föräldraskap. SvD:s artiklar handlar, förutom Barn och 

föräldraskap främst om Skola och barnomsorg. Vad gäller Kultur, filosofi, religion och 

andlighet har de båda redaktionerna tagit upp ämnet i lika stor utsträckning, DN i något större 

utsträckning än SvD.
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Figur 9. Figuren visar den procentuella fördelningen av antalet artiklar inom respektive  
ämneskategori för båda tidningarna år 2003.



7.10. DN Insidan 2013

Det enskilt största ämnet i DN 2013 utgörs av Hälsa och sjukvård  där de flesta av artiklarna 

handlar om bemötandet av patienter inom vården ur olika perspektiv. Tätt efter Hälsa och 

sjukvård i antal artiklar kommer ämneskategorien Kultur, filosofi, religion och andlighet. Den 

domineras av artikelserien Hem, ljuva hembygd  som handlar om var människor känner sig 

hemma och om hembygdens roll i ens identitet. I Psykologi och psykisk hälsa återfinns 

exempelvis artiklar som handlar om krishantering efter trauman och forskning om minnet, 

Samliv och relationer innehåller bland annat artiklar som tar upp fenomenet sol-och-vårare och 

Skola och barnomsorg tar upp dyslexi och hur det är att leva med detta dolda handikapp samt 

mobbning på internatskolor (apropå pennalismen på Lundsberg). I Övrigt-kategorin återfinns 

fyra artiklar. Två av dem handlar om huruvida det i Sverige är fruktbart att prata om vithet och 

ras på samma sätt som i USA och de två andra handlar om krig och konflikter, varav den ena 

är en intervju med två kvinnor i Rwanda som blev föräldralösa i folkmordet och den andra 

handlar om en kirurg i Kongo-Kinshasa som försöker hjälpa och återställa våldtagna kvinnor.

7.10.1. Vad har hänt i DN sedan 2003? ...1993? ..och 1983?
Det ser ut som att redaktionen liksom 2003 har två favorit-ämneskategorier. Spridningen i 

antalet ämneskategorier är liksom 2003 större än 1983 och 1993. De ämneskategorier som 

ökat markant i kvantitet hos DN under de undersökta åren är Hälsa och sjukvård och Kultur,  
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Figur 10. Figuren visar antalet artiklar i respektive ämneskategori på Insidan i DN 2013.



filosofi, religion och andlighet. Psykologi och psykisk hälsa är också en av de mer frekvent 

förekommande ämneskategorierna, men den har en mer svajig utveckling sett över tid, med en 

toppnotering om 28 artiklar i kategorien 1993. Ämnen som minskat i omfång eller helt 

försvunnit under de undersökta åren är framförallt Högre utbildning och Arbete och yrkesliv. 

1983 fanns det fem artiklar som handlade om Högre utbildning under den undersökta 

tidsperioden, de andra undersökta åren fanns det inga artiklar som handlade om utbildning för 

vuxna och därmed kvalade in i denna ämneskategori. Arbete och yrkesliv utgjorde det fjärde 

största ämnet 1983, men har undan för undan blivit mindre och mindre uppmärksammat. 

7.11. SvD Idag 2013

Det enskilt största ämnet i SvD 2013 utgörs av Psykologi och hälsa. Inom denna kategori 

återfinns artiklar som handlar om hur tankefel står i vägen för rationella beslut, en artikelserie 

tar upp tvångstankar och personer som lever med det och en annan serie handlar om ensamhet. 

Ämneskategorier som också förekommer i större utsträckning är Kultur, filosofi, religion och 

andlighet där bland annat en serie artiklar tar upp frågan om meningen med livet utifrån olika 

aspekter och långtråkighet som något positivt undersöks. Den tredje största ämneskategorin 

Barn och föräldraskap inkluderar exempelvis artiklar som tar upp surrogatmödraskap och 

hemmasittare, barn som slutat gå till skolan. 
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7.11.1. Vad har hänt sedan 2003? ...1993? ...och 1983?

Antalet Idag-artiklar har, som tidigare nämnts, minskat drastiskt 2013, jämfört med de tidigare 

undersökta åren och jämfört med DN. Detta innebär att siffrorna inte kan överföras rakt av i 

jämförelser med de andra åren och den andra redaktionen. Omräknat i procent syns det dock 

att SvD:s favorit-ämneskategori 2013 upptar mer än en tredjedel av det totala antalet 

analyserade artiklar vilket liknar resultatet för de mest frekvent förekommande 

ämneskategorierna i både DN och SvD 1993. Tendensen till att fokusera på vissa ämnen och 

utesluta andra helt är ganska tydlig, då bara tio ämneskategorier av de sjutton möjliga 

innehåller några artiklar. Här bör också tilläggas att inga artiklar är sorterade under Övrigt-

kategorien i SvD 2013, så det beror inte på att ämneskategorierna inte passar ihop med det 

faktiska innehållet att de blivit färre. Det ser helt enkelt ut som en minskad bredd i vilka 

ämnen redaktionen valt att skriva om. Vad gäller fördelningen av antalet artiklar mellan de 

olika ämneskategorierna verkar SvD ha tappat sitt tidigare, i alla fall måttliga, intresse för 

frågor kring Hälsa och sjukvård och Samliv och relationer. Även bevakningen av arbets- och 

yrkesrelaterade ämnen har minskat, men det skiftet skedde redan någon gång mellan 1983 och 

1993. 
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7.12. Summering skillnader och likheter mellan de båda tidningarna 2013

Liksom figuren ovan visar har SvD valt att fokusera på en ämneskategori (Psykologi och 

psykisk ohälsa) framför de andra medan det är mer jämnt mellan de ämneskategorier som DN 

valt att ta upp. Båda redaktionerna har procentuellt sätt valt att ta upp ämneskategorien Kultur,  

filosofi, religion och andlighet i samma utsträckning. Medan DN i ganska hög utsträckning 

skrivit om hälso- och sjukvårdsrelaterade frågor har SvD knappt tagit upp dessa alls i de 

undersökta artiklarna under 2013.
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7.13. Skribenternas könsfördelning 1983

Som nedanstående figurer visar hade de undersökta artiklarna till övervägande del kvinnliga 

skribenter på både DN och SvD 1983. DN hade det något större andel artiklar skrivna av män, 

liksom att något fler artiklar saknade signatur och därmed omöjliggjorde att kodning .  Av 

skribenternas kön.
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7.14. Skribenternas könsfördelning 1993

1993 har fördelningen mellan andelen artiklar skrivna av manliga respektive kvinnliga 

skribenter jämnats ut något i både DN och SvD. Runt en fjärdedel av skribenterna utgörs nu av 

män. Färre artiklar saknar signatur jämfört med 1983.  
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7.15. Skribenternas könsfördelning 2003

Nedanstående figur visar hur fördelningen mellan antalet artiklar skrivna av män respektive 

kvinnor i DN slätats ut med lika många manliga som kvinnliga skribenter. SvD:s andel 

manliga skribenter har ökat något 2003 jämfört med 1993 och 1983, men det är en marginell 

ökning med bara fem procent jämfört med 1993.
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7.16. Skribenternas könsfördelning 2013

Nedanstående figur visar hur andelen artiklar skrivna av manliga skribenterna nu i stor 

utsträckning tagit över  jämfört med andelen artiklar skrivna av kvinnliga skribenter på DN. På 

SvD har utvecklingen istället gått i den motsatta riktningen där andelen artiklar skrivna av män 

är nere på bara fem procent. 
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8. Resultat kvalitativ analys
Den kvalitativa analysen skall ses som ett komplement till den kvantitativa analysen med syfte 

att exemplifiera och belysa de ämneskategorier som varit populärast under respektive år och 

tidning och ge en bild av hur de populäraste ämnena porträtterats i respektive tidning. De 

artiklar som valts ut hör alla till den populäraste ämneskategorin för respektive tidning och 

undersökt tidsperiod. 

8.1. DN Insidan 1983 – Vad är egentligen bäst för barnen?

Artikeln ”Vad är egentligen bäst för barnen?” är införd 16/9 1983 och har kategoriserats som 

Barn och föräldraskap i den kvantitativa analysen och är skriven av Gösta Karlsson. 

Tidningen är i det gamla broadsheet-formatet och artikeln upptar halva sidan. Den har en 

överingress som förmedlar kontexten kring artikeln  då den är en av flera som tar upp 

problematiken kring socialtjänsten, socialarbetarnas dåliga arbetsvillkor och svårigheterna i att 

praktiskt kunna tillmötesgå både barn och föräldrar vid omhändertaganden och 

vårdnadstvister. Artikeln illustreras av en genrebild som visar ett par barnhänder placerade på 

en tjock lagbok. 

Artikeln handlar om Karin och Jan-Erik (namnen är fingerade i artikeln), två före detta-

missbrukare, som kämpar för att få tillbaka sina fosterhemsplacerade barn, Niklas och Pia 

(namnen är fingerade i artikeln). Texten börjar från början och berättar om hur Karin och Jan-

Erik möttes, gifte sig och fick barn tillsammans, samtidigt som missbruk och bråk dem 

sinsemellan fortgick. Texten bygger på en intervju med Karin där hon för både sin egen och 

Jan-Eriks talan och hon utgör därmed textens öppna källa. En dold källa tycks vara diverse 

dokument och rapporter om Karins och Jan-Eriks fall, domar, överklaganden av beslut från 

socialförvaltningen, länsrätten och kammarrätten och psykologutlåtanden angående framförallt 

det äldre barnets hälsa. Dessa vävs in i berättelsen utan vidare kommentarer, som en del av 

sanningen helt enkelt. 

Jan-Erik, fosterföräldrarna, barnen eller tjänstemännen som haft hand om ärendet i de olika 

instanserna kommer inte fram med egna röster i texten, Karin är istället den som berättar om 

dem och deras gemensamma situation. De dokument som verkar ha använts som faktaunderlag 

bidrar till en något mer nyanserad bild även om det står ganska klart vems sida journalisten 

står på, vilket tydliggörs framförallt i detta citat:

Deras [Karins och Jan-Eriks, förf.anm.] berättelse ger bilden av en socialvård som är ömsom 

hjälplös, ömsom kallsinnig inför mänskliga problem som den har åtagit sig att lösa. Den 
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lösning man hittills har föreslagit i det här fallet, med två barn och två föräldrapar 

inblandade, tycks bara ha skapat ångest och lidande hos alla sex människor som berörs. 

               (Karlsson, 1983-09-16)

Texten är sluten på så sätt att den har en dramaturgisk uppbyggnad där Karin och Jan-Erik har 

huvudrollerna, och de och deras två barn görs till offer för systemet. Samtidigt sitter Karin och 

Jan-Erik på dubbla positioner. De utmålas som offer för socialtjänstens, eller 

samhällssystemets, nycker men artikeln förmedlar också bilden av dem som handlingskraftiga 

som tog tag i sin situation och genomgick avgiftning och behandling och nu ”kämpar” för sina 

barn. I tidigare artiklar har även socialarbetarna varit offer för systemet, men i denna artikel 

står de istället som skurkarna. Berättelsen skrivs som en kamp mellan ont och gott där Karin 

och Jan-Erik står för det goda medan socialen får stå för det onda. Texten ger inte särskilt stort 

utrymme för läsarens egna tolkningar, utan motverkar istället en alternativ syn på Karin och 

Jan-Erik. De hade lika gärna kunnat utmålas som opålitliga missbrukare som fick skylla sig 

själva som slarvade bort sina barn. Men i denna text ligger sympatierna hos Karin och Jan-

Erik. Även socialtjänsten/staten/samhällssystemet/socialtjänstemännen kan betraktas som 

innehavare av en huvudroll, de är fienden som motarbetar Karin och Jan-Erik.

– När de tog barnen och gömde dem på det där sättet så kändes det som om de ville straffa 

oss för att vi hade bett om hjälp. Det var outhärdligt.

                    (Karlsson, 1983-09-16)

Artikeln ger uttryck för en personifiering då Karin och Jan-Erik får stå som exempel för 

problemen inom socialtjänsten, de är de som drabbas av att socialarbetarna inte kan hantera 

sin arbetsbörda och sina dubbla roller. Dessutom får de stå som exempel på hur vanliga 

människor hamnar mellan stolarna när olika myndighetsinstanser är inkonsekventa och inte 

följer varandras beslut. Textens mellanrubriker bidrar också till att bygga en dramaturgisk 

händelseföljd av typen saga, eller kanske som en film. De är i rak ordningsföljd ”Mods-tiden”, 

”Skilsmässa”, ”Återfall”, ”Vägen ut”, ”'Lösningen'”, ”Störningar”, ”Inget samarbete” och 

”Mjuk återgång”. Det vill säga, hela händelseförloppet återberättas i kortform via dessa 

rubriker, från det att Karin började knarka, fram till idag och med utblick mot framtiden i hopp 

om en ”mjuk återgång” för barnen till Karin och Jan-Erik i deras gemensamma lilla familj.  

Det ter sig viktigt för journalisten och för intervjuade Karin att poängtera att barnen inte är 

bland de sina, att de hamnat på en plats där de inte hör hemma. 

39



Niklas och Pia bor nu i ett förmöget hem, i en miljö som vitt skiljer sig från den där de 

tillbringade sina allra första år.

              (Karlsson, 1983-09-16) 

Artikeln avslutas med att citera Karin som säger:

– Och  en sak har jag funderat mycket över. Jag undrar om det är så bra att placera 

arbetarbarn i överklasshem. 

        (Karlsson, 1983-09-16)

Detta kan tolkas som ett slags omvänt klassförakt. Att journalisten väljer att så tydligt lyfta 

fram detta citat och avsluta hela artikeln med det kan förstås som att uttalandet inte bara ger 

uttryck för Karins åsikt i frågan, utan även journalistens. Uttalandet kan också sättas i relation 

till att marxism och klasskamp i början på 80-talet i större utsträckning än idag utgjorde en del 

i det politiska livet. Vänsterpartiet tog till exempel inte bort sin kommunistiska beteckning 

förrän i början av 90-talet (Göteborgs-Posten, 2011).

8.2. SvD Idag 1983 – Hur vi klarar av arbetslösheten beror på hela vår 

livssituation

Artikeln ”Hur vi klarar av arbetslösheten beror på hela vår livssituation” har bedömts tillhöra 

ämneskategorien Psykologi och psykisk hälsa och är skriven av journalisten Karin Thunberg 

som fortfarande jobbar kvar på SvD och som under många år var en del av Idag-redaktionen. 

Artikeln utgörs av en intervju med forskaren och psykologen Peter Olsén som får betraktas 

som en av textens öppna källor, den andra utgörs av hans bok ”Arbejdsløshedens 

socialpsykologi”. Journalisten nämner boken, men hon är inte helt tydlig med att hon refererar 

till den mellan intervjupersonens pratminus. Dock bidrar hon med förklaringar och 

sammanhang och ny information, så det ligger nära till hands att anta att hon har hämtat detta 

ur boken. Artikeln är den andra delen ur serien Arbetets värde som inletts dagen innan med en 

intervju med arbetslöse Seppo i Norberg. 

Avstampet i verkligheten gjordes i Norberg – forskningen hämtar vi i Danmark […] 

        (Thunberg, 1983-02-15)

Texten handlar alltså om hur det påverkar människor att bli och vara arbetslösa. Tesen som 

förs fram av den intervjuade Peter Olsén som i sin bok sammanställt många olika studier på 

området innebär att hur människor påverkas av arbetslöshet inte går att säga entydigt för alla 

40



och envar utan att det beror på hela ens livssammanhang. Det verkar inte som att journalisten 

träffat intervjupersonen då det inte finns några beskrivningar, varken rumsliga eller personliga, 

eller något som skapar en rumslig närvaro. Mest troligt är att intervjun har skett per telefon. 

Artikeln är uppdelad i stycken med mellanrubriker som säger ”Passiv fritid”, ”Specifikt 

arbete”, ”Högutbildade”, "Äldre – yngre”, ”Åldrande och ”Familjen”. Första delen upptas av 

att tala om dem som mår sämst av arbetslöshet, de som är passiva och osjälvständiga, de som 

har en passiv fritid, de som orienterar sitt liv utifrån sitt arbete, de som har monotona och 

väldigt för arbetsplatsen specifika uppgifter. 

Samtidigt framkommer det en kritik av hela definitionen kring arbetslivet och arbetslösheten, 

som journalisten låter Peter Olsén framföra:

– […] Arbetslöshet är inte detsamma för alla – eftersom lönearbetet spelar olika roll i våra 

liv. Viktiga frågor blir därför: vilket betydelse har arbetet haft? Hur stor tillfredsställelse och 

hur mycket förtryck har en människa upplevt på jobbet? 

                     (Thunberg, 1983-02-15)

Detta kan helt klart kopplas till marxistiska tankegångar om ”löne”-arbetet som ett slags arbete 

bland många andra som människor utför och också arbetet som något potentiellt förtryckande. 

Detta sätt att se på arbete och i förlängningen också på klass förstärks i hur journalisten sedan 

under en egen rubrik väljer att ta upp ”Högutbildade” och hur de påverkas av arbetslösheten. 

Högutbildade kontra lågutbildade ställs inte explicit mot varandra, men större delen av texten 

innan avsnittet om högutbildade har just tagit upp de stora konsekvenser som lågutbildade som 

förlorar jobbet drabbas av, till följd av att de har ett komplicerat liv i övrigt också. Därför blir 

det ändå en kontrastverkan och ett klassperspektiv i artikeln genom hur journalisten valt att 

disponera texten.

Men texten ställer inte bara lågutbildade kontra högutbildade mot varandra, även äldre ställs 

mot yngre, och landsortsbor mot storstadsbor. Peter Olsén konstaterar att yngre klarar sig 

sämre ekonomiskt, medan äldre känner sig förbrukade och odugliga, landsortsbor löper ökad 

risk för social stigmatisering, medan storstadsborna riskerar att bli ensamma och isolerade. I 

textens sista spalt framkommer det att artikeln kanske egentligen inte handlar så mycket om 

hur människor påverkas av att bli arbetslösa som hur män påverkas av att bli arbetslösa, vilket 

illustreras när journalisten och den intervjuade kommer in på ”Familjen”:
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– Rent generellt kan man säga att arbetslöshet skapar familjeproblem i form av sämre 

ekonomi, sämre sociala kontakter, fler konflikter och en auktoritetsförskjutning från 

modern till fadern. Såvida det är han, som blir arbetslös 

            (Thunberg, 1983-02-15)

Detta tysta särskiljande av män och kvinnor blir också ännu tydligare då journalisten refererar 

till forskning om hur sexlivet påverkas av arbetslöshet:

I en undersökning, som ger långt i från hela sanningen, visade det sig: […] ju mer 

oron och osäkerheten för framtiden ökar – desto större är risken för ett sämre 

sexualliv och direkt impotens. Den sexuella potensen tycks vara nära kopplad till 

”arbetspotensen”.

                (Thunberg, 1983-02-15)

I ovanstående stycke finns det många oklarheter i relation till journalistens avvägningar. För 

det första, om hon nu konstaterar att undersökningen inte ger hela sanningen, vad fyller det då 

för syfte att ta med bara en bit av sanningen? För det andra, vad är då sanningen? Dessutom 

generaliseras ”potensproblemen” till att gälla alla människor, underförstått blir då att 1. det är 

män som blir arbetslösa, 2. det är mäns sexliv som påverkas i och med ”potensen” (kvinnor 

blir inte impotenta), 3. kvinnor har inget eget sexliv utan definieras utifrån mannens sexliv. 

Artikeln avslutas med att Peter Olsén ges utrymme att sia om framtiden där han ser två möjliga 

vägar:

[…] Vi får ett icke-sysselsatt proletariat som underminerar hela samhället.

Eller

[…] en ”social revolution” med radikal nedskärning av arbetstiden, decentralisering, högre 

grad av självförvaltning och självstyre osv. 

– […] Målet är inte anpassning utan en vidare syn på arbetet. Vi skall inte acceptera 

arbetslöshet – i stället skall vi kräva ett annat, rikare liv!  

                   (Thunberg, 1983-02-15)
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Uttrycket proletariat och pratet om en ”social revolution” förstärker intrycket av det redan 

identifierade marxistiska tankegods som den intervjuade Peter Olsén bär med sig och som 

också sanktioneras eller till och med lyfts fram av journalisten. Det är tydligt att journalisten 

uppfattar den intervjuade som någon som vet vad han talar om och hon väljer att låta honom 

fritt få föra fram det han tycker, både i sina citat men också genom att hon sedan referar hans 

bok. Texten lämnar inte särskilt mycket utrymme för andra tolkningar hos läsaren, snarare är 

det sanningen som här förmedlas, underbyggd av vetenskapen. Därför bryter också avsnittet 

där journalistens egna kritiska öga mot den vetenskap hon stöter på av så mycket mot den 

övriga texten. 

8.3. DN Insidan 1993 – En plågad själ kan vålla hjärtat skada

Artikeln ”En plågad själ kan vålla hjärtat skada” är införd i DN den 22/9 1993, den har 

kategoriserats som Psykologi och psykisk hälsa, och är skriven av Monica Anjefelt. Texten 

breder ut sig över en halv sida i tidningen som fortfarande 1993 var i broadsheet-format. Den 

ingår som en del i artikelserien När kroppen reagerar som tar upp psykosomatisk sjukdom. 

Artikeln handlar om psykosomatisk sjukdom och mer specifikt om stress som en orsak till akut 

hjärtinfarkt. Fotot som illustrerar artikeln föreställer en ganska diffus, suddig kvinnogestalt. 

Hennes kropp syns från halsen och ned till höfterna ungefär och hon håller handen slappt över 

magen, strax under det område där hjärtat finns. Kanske ska den väcka associationer om ont i 

hjärtat som ont i själen? Två närbesläktade åkommor, fast ändå olika?

Peter Währborg, som är hjärtläkare, psykolog och psykoterapeut och arbetar på Sahlgrenska 

sjukhuset i Göteborg intervjuas. Andra källor som förekommer i texten är The American Heart 

Association, forskning av hjärtläkarna Meyer Friedman och Ray Rosenman, samt 

psykologiprofessorn Marianne Frankenheusers forskning. Språkligt sett är texten rak, skriven 

utan utsvävande beskrivningar och sceniska framställningar. Journalisten varvar 

faktapåståenden med den intervjuades kommentarer.

Artikeln saknar ingress, men texten delas upp av mellanrubriker som ger en fingervisning om 

den dramaturgiska utvecklingen i texten: ”Samband osäkert”, ”Tävlingslust”, ”Magnecyl 

hjälper”, ”Riskfyllt glapp”, ”Akut dödsångest” och ”Ont om tid”. Intressant i sammanhanget är 

att den första mellanrubriken slår fast något som egentligen gör att resten av artikeln liksom 

faller, nämligen att det inte finns ett helt säkert fastslaget samband mellan stress och 

hjärtsjukdom. Peter Währborg, hjärtläkaren, citeras:
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– Vi vet ännu inte om det finns ett samband mellan stress och hjärtsjukdom – det finns inga 

övertygande vetenskapliga bevis för det.

                      (Anjefelt, 1993-09-22)

Därefter fortsätter journalisten dock att försöka motivera artikelns existensberättigande:
   

The American Heart Association fastslog för ett antal år sedan att det finns ett samband 

mellan stress och hjärtsjukdom. Men fortfarande är det högt blodtryck, rökning, övervikt och 

höga blodfetter som anses vara de värsta riskfaktorerna .

    Trots detta kan endast hälften av alla insjuknanden i hjärtsjukdom förklaras utifrån 

traditionella riskfaktorer.

                       (Anjefelt, 1993-09-22)

Med detta lämnas läsaren att själv ta ställning till huruvida stress kan, ska eller bör betraktas 

som en riskfaktor för hjärtsjukdom. Detta är dock problematiskt då det inte handlar om en 

fråga där gemene man kan göra en bedömning av rimligheten i ett eventuellt samband mellan 

stress och hjärtsjukdom. Antingen finns det vetenskapliga bevis för ett samband eller så finns 

det det inte. Texten fortsätter dock att på detta sätt att referera både till argument som talar för 

ett samband mellan stress och hjärtsjukdom och argument som slår hål på den tesen. I artikelns 

andra hälft framkommer en kritik av att sjukvården idag inte avsätter tillräckligt med resurser 

för att vårda de hjärtsjuka patienternas psyke. 

Det finns idag inga klara rutiner för att hjälpa hjärtpatienter med psykosociala problem. 

                (Anjefelt, 1993-09-22) 

Mellanrubrikerna antar också en mer ödesmättad ton med värdeladdade uttryck som ”Riskfyllt 

glapp”. Värt att notera är att värderingen av glappet som just ”riskfyllt” görs varken av 

journalisten i brödtexten eller av intervjupersonen själv i pratminusen. ”Akut dödsångest” är 

en annan av mellanrubrikerna som också verkar syfta till att ruska om läsaren, i texten 

framkommer det att: 

En hjärtinfarkt skapar akut dödsångest. Men vanligtvis finns ingen kristerapi att tillgå på 

sjukhusen.

                 (Anjefelt, 1993-09-22)

Liksom ovanstående inpass skjuter journalisten in små bisatser men låter framförallt den 

intervjuade Peter Währborg stå för kritiken av vårdsystemet.
 

Men tiden räcker inte till långa samtal med patienten, menar Peter Währborg.
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− I dagens kommersialiserade sjukvård där allting räknas i hårda fakta har jag en känsla av 

att den gamla, goda sjukvården där man tar hand om sin patient och lyssnar håller på att 

försvinna. Vi är inte ovilliga eller okunniga – det är helt enkelt det tidsschema en hjärtläkare 

har på ett stort sjukhus. Vi har tjugo minuter på oss för ett återbesök sedan står det nio till 

och väntar utanför. 

                                                                                                               (Anjefelt, 1993-09-22)

Det finns inget i texten som talar för att ett möte har ägt rum mellan skribenten och 

intervjupersonen, inga miljöbeskrivningar, inget som talar för en närvaro i tid eller rum och 

ingen beskrivning av den intervjuades utseende eller uppenbarelse. Troligtvis har inte heller ett 

fysiskt möte ägt rum då SvD är en Stockholmsbaserad tidning och Peter Währborg jobbar på 

Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, mer troligt är att intervjun har skett per telefon. 

Artikeln avslutas med att att den intervjuade personen föreslår att det bör åläggas någon annan 

profession (sjuksköterska, sjukgymnast eller psykolog) att ta hand om den psykiska 

eftervården av hjärtinfarkt-patienter. 

8.4. SvD Idag 1993 – Gud som kosmisk nalle – eller religiös kraftkälla

Artikeln ”Gud som kosmisk nalle – eller religiös kraftkälla” är införd den 26/1 1993 i SvD och 

har kategoriserats som Kultur, filosofi, religion och andlighet. Den är skriven av Angelica 

Risberg, mångårig medarbetare på Idag. Artikeln upptar en halv sida av det gamla broadsheet-

formatet och illustreras med en bild på den intervjuade professorn i religionspsykologi, Owe 

Wikström. Intervjun verkar ha skett öga mot öga, då journalisten i texten referar till Owe 

Wikströms uppenbarelse, exempelvis ”Owe Wikström skrattar” och ”Owe Wikström är 

tankfull”. Notera att Owe Wikström får behålla sitt fulla namn, vilket indikerar att där finns en 

distans, både mellan honom och journalisten men också mellan honom och läsare. Denna 

distans kan sägas vara av professionell art, det är inte privatpersonen Owe som framträder utan 

Owe Wikström, professorn. Texten är den sista delen i artikelserien Ordlöst sökande som 

utforskat kristet och andligt sökande. Den handlar om vilken roll Gud, kristendomen och 

kyrkan spelar i ett allt mer individualiserat samhälle och tar sitt avstamp i att predikningarna 

lockar färre, medan fler lockas av konserter och andakter i kyrkans regi. Den grundläggande 

frågan, som kommer fram först i slutet av artikeln är kanske denna, som egentligen ställs av 

journalisten till Owe Wikström:

Men vi är ju så förfärligt vetenskapliga även om vi nu har det här behovet av att känna 

andakt. Finns det verkligen plats för Gud idag? 
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               (Risberg, 1993-01-26)

Snarare än att servera läsaren färdiga ställningstaganden kan artikeln förstås som ett slags 

resonemang som förs mellan journalisten och den intervjuade Owe Wikström. Journalisten 

funderar i början av artikeln:

Kanske är det så att människor inte längre kommer till kyrkan för att höra Guds ord utan för 

att få en upplevelse av andakt. […] Söker vi andakt snarare än predikan för att vi är 

stressade och vill få en direkt religiös upplevelse utan att behöva koncentrera oss så mycket? 

                         (Risberg, 1993-01-26)

Texten rör sig på en ganska abstrakt och teoretisk nivå med ett stundtals akademiskt språk som 

kommer från den intervjuades citat. Begreppen är oklart definierade och bidrar till en von 

oben-känsla. Kanske blir artikeln särskilt svårtolkad när den tas ur sitt sammanhang, det vill 

säga om läsaren inte följt hela artikelserien som kulminerar med denna sista artikel. Vad är 

”en sentimentaliserad religion”? Eller så är det bristen på journalistens hjälp att tolka Owe 

Wikströms ordagranna citat som bidrar till att artikeln känns knepig att ta till sig. Kanske 

förutsätts också läsaren ha en viss förförståelse, bildning och ett kulturellt kapital som bidrar 

till förståelsen. Journalisten har en aktiv roll i texten som en samtalspartner, snarare än som en 

reporter. Hon testar sina teser och tankegångar på den intervjuade professorn. Ett relativt långt 

stycke upptas av att hon ställer frågor som den intervjuade inte verkar ha något bra svar på. 

Detta är också en omständighet i sammanhanget som gör texten svårbegriplig för läsaren.

Har vi kanske inte behov av samhörighet längre? Har människan så till den grad 

förändrats? 

Owe Wikström blir tyst och allvarlig en lång stund. Frågan är omöjlig att besvara.

        (Risberg, 1993-01-26)

Det kan nästan uppfattas som att journalisten koketterar med att hon lyckats ställa så svåra 

existentiella frågor att professorn i religionspsykologi blir mållös. I bildtexten framkommer 

det att Owe Wikström ser ”...en fara i den religiositet som är mer inriktad på att uppleva än att 

förstå...” (Risberg, 1993-01-26). Men vad som är farligt med det formuleras inte tydligt i 

texten, på samma sätt som läsaren inte får veta vad som är riskfyllt med en religiös 

sentimentalitet. Det är som att artikeln innehåller ett dolt fördömande av dem som plockar 

russinen ur kakan, som inte är ”tillräckligt” religiösa, eller inte religiösa på ”rätt sätt”. De som 
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gärna går i kyrkan och tänder ljus, men inte orkar lyssna på predikningarna, de bör gå någon 

annanstans. 

8.5. DN Insidan 2003 – ”Efteråt när han sade att jag var bra andades jag ut”

Artikeln ”Efteråt när han sade att jag var bra andades jag ut” är införd i DN den 7/1 2003 och 

är skriven av Annica Carlsson Bergdahl som är frilansjournalist på , hon  DN har också skrivit 

en bok om unga tjejer som kom ut 2004, men det framkommer inte att denna text har något 

med det som hon producerat i boken att göra även om det ligger nära till hands att tro det 

(Calsson Bokförlag, 2011). Artikeln har kategoriserats under kategorien Barn och ungdom. 

Texten upptar tillsammans med en kortare inledande artikel om den nya serien Unga och sex 

en helsida i DN:s kulturbilaga som 2003 övergått till tablodiformat. Texten inleds direkt på, 

utan ingress, genom att presentera Anna, 18 år och Maria, 17 år (namnen är fingerade i 

artikeln). Inledningen radar upp sysselsättning och levnadsförhållanden hos de intervjuade 

personerna på ett rakt språk, i lite rabblande skolpresentations-anda, typ:”Hej jag heter Anna 

och är 18 år och bor med min pojkvän och går på gymnasiet när jag blir stor vill jag jobba 

med...” Avsaknaden av ingress eller inledning beror troligtvis på att artikelserien inleds med en 

mer generellt hållen artikel ovanför den analyserade texten, där läsaren får veta att sex utgör en 

allt större del av ungdomskulturen men att många unga inte har någon att prata med sex om. 

Den analyserade texten blir i sammanhanget en personifiering där Anna och Maria får stå som 

representanter för unga och kanske mer specifikt unga tjejer. 

Artikeln delas upp i mellanrubrikerna ”Om sex:”, ”Om onani:”, Om orgasm:”, ”Om första 

gången:”, ”Om otrohet:”, ”Om alkohol och sex:”, ”Om vad som hetsar upp:”, ”Om porrfilm:”, 

”Om att säga hora till någon:”. Det tydliggörs således ganska snabbt för läsaren vad denna text 

ska komma att handla om och också att innehållet är av mer explicit karaktär än vad som 

kanske hör till vanligheterna när sex omskrivs i nyhetsmedier. Journalistens egen röst står helt 

tillbaka, det är bara de två intervjuade personerna som kommer till tals. Det förekommer inga 

beskrivningar av de intervjuades utseende eller något som avslöjar var intervjun tagit plats, 

men det framkommer att intervjun skett i ett möte med de båda intervjupersonerna närvarande 

samtidigt eftersom de interagerar genom att prata med varandra. 

Otrohet är om man gör något med tungan med någon annan än den man är ihop med, enas 

de om.

    (Carlsson Bergdahl, 2003-01-07)
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Språkligt sett är det de intervjuades ordval som skapar ramarna för texten. Detta bidrar också 

till en slags naiv och lite kaxig ton, som fångar den där känslan av odödlighet och vuxenhet 

som många unga bär runt på. Journalistens roll utgörs av att ha gjort ett urval av vad i 

samtalet/intervjun som ska inkluderas respektive exkluderas. Intressant är att fundera på hur 

journalisten gått tillväga då hon gjort urvalet, har hon valt de saftigaste delarna, de privataste 

eller vulgäraste sakerna som intervjupersonerna sagt, eller har hon försökt skapa en balanserad 

bild av det de sagt? Vad har hon valt att inte ta med i artikeln?

– Jag vill helst ha sex varje dag men min kille är trött av sitt jobb så det blir varannan eller 

var tredje dag. Då brukar jag putta in honom i duschen och kåta upp honom. Vi tjejer har 

lika mycket sex i huvudet som killar, säger Anna som tycker att hennes sexliv blir bättre och 

bättre. 

                                                                                              (Carlsson Bergdahl, 2003-01-07)

Tjejerna i artikeln porträtteras både som subjekt och objekt, då de å ena sidan talar om att 

tjejer tänker lika mycket på sex och är lika kåta som killar å andra sidan har internaliserat en 

slags manlig syn på sex vilket bidrar till att de hela tiden är tvungna att villkora sin egen 

sexualitet och förhålla sig till den manliga sexualiteten. De är präglade av att de lever i en 

patriarkal värld och detta spiller över i hur de har sex och vilka värderingar de har kring sex. 

Det gäller både synen på deras egen sexualitet, killars sexualitet och andra tjejers sexualitet.

När Annas pojkvän frågade om hon onanerade svarade hon nej. 

– Vi hade varit ihop en kort tid och trots att han, med självklarhet, sa att han gjorde det 

skämdes jag. […] Anna har varit otrogen en gång, som hämnd. Hon låg med gängets 

snyggaste kille som hon hade fantiserat om. Det gav henne extra självförtroende och gjorde 

henne stolt. När hon berättade för sin pojkvän, som varit otrogen långt tidigare, sade han: 

”Hur var han?”

− Fan. Han skulle ju bli sur. Jag ville att han skulle känna hur jag mådde när han bedrog mig. 

             (Carlsson Bergdahl, 2003-01-07)

Även när Maria och Anna pratar om porrfilm gör de det på ett sätt som ger intryck av att de 

tolererar fenomenet även om det är något som de egentligen inte har något eget intresse av. 

På fester eller när gänget, som består av mest killar, samlas eller med pojkvännen ser hon 

[Anna, förf. anm.] ibland på porrfilm. Hon tittar aldrig ensam. […] Maria blir avtänd och 

äcklad […] Ingen av dem har något emot om deras pojkvänner tittar i ensamhet. 

–Om han regelbundet måste se porr skulle jag undra vad jag gör för fel, säger Maria. Porr 

påverkar, tror båda. Killarna blir inspirerade […]. 

   (Carlsson Bergdahl, 2003-01-07).
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Det kan tolkas som att journalisten har försökt balansera upp bilden av vad den intervjuade 

Anna säger med det som den intervjuade Maria säger. Detta blir särskilt tydligt i det sista 

stycket där de intervjuade pratar om en tjej i deras gemensamma gäng som är ”för mycket” på 

flera sätt:

– Hon gör bort sig. Man gör inte så, det borde hon fatta. Hon förtjänar faktiskt att kallas 

hora. Om hon hade legat med alla killar hon har strulat med hade hon definitivt varit en 

hora, tycker Anna.

– När det kommer till sex har inte tjejer lika stort värde som killar. En kille som beter sig på 

det viset ses som erfaren och macho. Egentligen har ingen rätt att kalla någon för hora, 

tycker Maria som själv ser till att uppträda så att hon inte riskerar nedsättande omdömen.

      (Carlsson Bergdahl, 2003-01-07)

I och med att journalisten själv inte tar något utrymme i anspråk och inte heller förklarar, 

förtydligar eller kontextualiserar det som intervjupersonerna säger lämnar hon också åt läsarna 

att själva göra en bedömning av de intervjuade och kanske mer specifikt av 

”ungdomskulturen” som sådan. Ska läsaren förfasa sig över att de dricker och röker och 

ligger? Eller ska läsaren uppleva öppenheten kring sex som positiv, som en önskvärd och 

progressiv utveckling? Artikeln är i vilket fall inte skriven för dem som det berör, utan snarare 

för deras föräldrar eller mormödrar. 

8.6. SvD Idag 2003 – ”Nu måste jag prioritera projektet Mannen”

Artikeln ”Nu måste jag prioritera projektet Mannen” var införd i SvD den 7/1 2003, den tillhör 

ämneskategorien Samliv och relationer, och är skriven av journalisten Anna Lagerblad som 

jobbat på SvD Idag under många år. I artikeln intervjuas Sara (efternamn uppges inte) som 

lever som singel sedan fem år. Artikeln är den första delen i artikelserien Fortfarande singel  

som tar upp hur det uppstår allt fler möjligheter för singlar att träffa någon, trots detta är 

många ofrivilligt ensamma och hittar inte den rätte. 2003 har SvD gått över till tabloidformat. 

Texten breder ut sig över hela uppslaget, men den utgör ändå bara halva ytan då en genrebild 

och rubriken har tagit resterande yta i anspråk. Bilden föreställer ett naket mansbröst och en 

hand som håller ett rött hjärta över området där det mänskliga hjärtat sitter, mellan 

bröstvårtorna.

Sara utgör artikelns öppna och enda källa. I sin form kan den mest liknas vid ett personporträtt. 

Samtidigt utgör artikeln en slags personifiering, eftersom Sara får stå som ett exempel för alla 

49



singlar (kanske främst alla kvinnliga singlar). Vid en första anblick utmålas Sara som en stark, 

självständig och mogen individ. Hon är inget offer för några omständigheter, utan har ett bra 

liv, som hon skapat av egen kraft. Snarare ges bilden av att Sara kanske har det så bra och är 

såpass stark och driven att hon skrämmer bort männen? Och inte ens det är ett problem för 

henne:

Även om Sara drömmer om man och barn inom en någorlunda nära framtid, så känner hon 

sig inte desperat. Hon är inte beredd att kasta sig in i ett dåligt förhållande bara för att slippa 

vara ensam.

                   (Lagerblad, 2003-01-07) 

Var intervjun tar plats, och om den sker genom ett personligt möte går inte att uttyda i texten. 

Det är mycket möjligt att intervjun skett via telefon, eftersom det inte finns något i texten som 

avslöjar ett möte så som beskrivningar av miljöer eller av Saras utseende eller uppenbarelse. 

Däremot beskrivs Saras liv på ett ganska detaljerat och mycket positivt sätt. Det kan sägas att 

artikeln är positivt tendentiös gentemot Sara, singelliv och kanske framförallt kvinnligt 

singelliv. Beskrivningarna av Saras leverne ger associationer till den omåttligt populära tv-

serien ”Sex and the city” som producerades och sändes under den tid då artikeln skrevs.

Spännande och välbetalt toppjobb inom politiken. Rymlig lägenhet i Stockholms utkant. 

Stort umgänge med många nära vänner. Och en fulltecknad almanacka. 

På många sätt uppfyller 35-åriga Sara schablonbilden av den självständiga och 

framgångsrika storstadssingeln […].

              (Lagerblad, 2003-01-07)

Hon lever ett på många sätt fantastiskt liv, men ändå är det något som saknas. För ett fulländat 

liv krävs ”Mr Perfekt”. Språkligt sett målas Saras biologiska klocka ”som tickar allt högre” ut. 

En liten scen av vad hon undkommer genom att leva som singel beskrivs också:

Som ensamstående slipper hon trängas hemma i soffan med sambons skräniga 

lumparkompisar eller le sig igenom avslagna parmiddagar med väninnornas halvtråkiga 

pojkvänner.

             (Lagerblad, 2003-01-07) 
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Det finns en ganska könsstereotyp förväntan i texten i att en kvinna som lever ensam ska var 

nöjd, men inte för nöjd. Och hon ska inte tro att livet är fulländat förrän hon har skaffat sig en 

man och barn. Denna stereotypa bild införlivas genom Sara på många sätt i hennes längtan 

efter framförallt barn, samtidigt som hon också bryter mot den genom att exempelvis vilja ha 

barn MER än vad hon egentligen vill ha en man. En annan stereotyp som reproduceras är att 

män vill ha sex, kvinnor vill ha något ”djupare”, vilket synliggörs i detta citat:

– […] Som tjej hoppas jag ofta att vi ska träffas några fler gånger för att se om den 

tillfälliga förbindelsen kan utvecklas till något djupare, men för de flesta killar verkar det 

bara handla om ytterligare ett streck i sängstolpen. Har man som tjej hängt med hem en 

kväll så blir man uppenbarligen horan – och då kan man inte samtidigt vara madonnan 

               (Lagerblad, 2003-01-07). 

Den positiva tendensen i texten lämnar inte mycket till läsaren att fundera över och själv ta 

ställning till, istället serveras en redan färdigpaketerad slutsats som på ett ungefär säger: ”Det 

är härligt att vara singel, men det är ändå bara the next best thing, för alla vill egentligen dela 

sitt liv med någon”. Sara får ändock stå som en aktör, ett handlande subjekt i texten. Hon har 

skapat sig sitt eget liv, skaffat sig en utbildning, klättrat i karriären och söker nu en man. Och 

hittar hon ingen passande kandidat tänker hon skaffa barn på egen hand. Sättet som hon 

porträtteras på bäddar för att hon ska ses som en handlingskraftig och stark person, hon ska 

bara hitta den saknade pusselbiten i livet så blir livet fulländat och alldeles, alldeles underbart.

8.7. DN Insidan 2013 – ”Att bli tagen på allvar betyder så mycket”

Artikeln ”Att bli tagen på allvar betyder så mycket” är publicerad i DN den 6/2 2013 och utgör 

del 1 i artikelserien Hjälpt eller stjälpt som handlar om hur patienten bemöts (underförstått 

negativt) inom vården. Texten är kategoriserad i ämneskategorien Hälsa och sjukvård. Utifrån 

en slags överingress eller informationsruta högst upp på sidan introduceras läsaren till serien 

som gjorts med anledning av en uppmärksammad radiodokumentär där bland annat ett av 

Göran ”Kapten Klänning” Lindbergs offer berättar om hur hon bemötts i psykiatrin. Artikeln 

är skriven av DN Insidan:s redaktör Malin Nordgren, som jobbat länge på redaktionen. 

Artikeln handlar om Tove Lundin, journalist och drabbad av bipolär sjukdom, som skrivit en 

slags överlevnadsguide eller handbok för andra psykiskt sjuka. Huvudfokus i artikeln ligger 

dock inte på boken utan snarare på bemötandet som Tove upplevde när hon blev sjuk, och 

framförallt det faktum att ingen inom vården förstod hur sjuk hon faktiskt var, trots att hon 
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gång på gång sökte hjälp. Tove presenteras med för- och efternamn i artikeln, men journalisten 

går sedan över till att benämna henne med bara förnamnet. Detta kan tolkas som ett sätt att 

dels komma närmare henne, det är privatpersonen Tove och inte journalisten och författaren 

Tove Lundin som intervjuas, men det utgör också ett förminskande, hon är inte så 

betydelsefull att hon får behålla sin fulla identitet. Det kan också ses som en del i 

personifieringen av henne som sker i artikeln, där hon får stå som representant för alla psykiskt 

sjuka som bemötts illa inom vården. Hon görs också till ett offer, en sjuk patient som är helt 

utlämnad till vårdgivarna. 

Det framgår inte var intervjun äger rum, men med tanke på att artikeln illustreras av en 

porträttbild föreställande Tove Lundin på en stol vid ett gammalt skrivbord med ett fönster 

fullt av krukväxter som fond ligger det nära till hands att göra antagandet att Tove intervjuats i 

sitt eget hem. Detta antagande stärks ytterligare då det är en av tidningen anlitad eller anställd 

fotograf som har tagit bilden och att dennes byline  är inkluderad jämte journalistens.

Journalisten återkommer upprepade gånger till det faktum att ingen förstod hur svårt och 

allvarligt sjuk den intervjuade Tove var. Varför journalisten upplever behovet av att verkligen 

poängtera allvarlighetsgraden i Toves psykiska sjukdom är svårt att sia om, men kanske är det 

ett sätt att både för sig själv och läsaren understryka att det handlar om en sjukdom och att 

särskilja den psykiska sjukdomen från personen och därmed också öka förståelsen för att det 

psykiska måendet ligger utom patientens kontroll? Det kan också vara ett uttryck för att 

journalisten själv upplever problem med att sätta sig in i hur det är att vara psykiskt sjuk och 

därför har ett behov av att liksom likt ett mantra upprepa att den intervjuade var allvarligt 

psykiskt sjuk. Eller återger journalisten bara det som den intervjuade berättar? Det kan också 

vara den intervjuade själv som har ett behov av att poängtera att hon led av en allvarlig 

psykisk sjukdom.

[…] hon sökte hjälp hos vården gång på gång utan att någon förstod hur sjuk hon var.

– Jag hade sa mycket ångest att jag inte kunde stå rak, säger Tove.

Men fortfarande förstod ingen hur svårt akut sjuk hon var. Hennes tillstånd förvärrades [...] 

– […] det är ändå skrämmande att man kan vara sa dålig utan att få hjälp när man söker den.
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[…] Mycket av det som man tänker och gör när man är så sjuk som Tove var är pinsamt, 

säger hon.

                     (Nordgren, 2013-02-06)

Toves berättelse dramatiseras genom de telefonsamtal och samtal som hon berättar om att hon 

haft med olika anställda inom vården.

Redan den första gången Tove åkte till psykakuten nämnde läkaren att det kanske kunde 

handla om en manisk episod. Men väntetiderna för utredning var långa, fick Tove veta, och 

hon skickades hem med lugnande tabletter.

Hennes tillstånd förvärrades, hon började få hallucinationer och fortsatte att ringa till 

psykiatrin.

– Jag berättade om mina synhallucinationer, och kunde få svaret ”ja, men då såg du fel”.

En dag när Tove ringde var det en manlig sjuksköterska som svarade. Han lyssnade 

verkligen och förstod att det var allvarligt.

– Det blev början på den långa resan tillbaka, säger Tove.

             (Nordgren, 2013-02-06)

Många värdeladdade ord används för att beskriva den vanmakt som Tove upplevde i att inte bli 

tagen på allvar av vården. Hon beskrivs och beskriver sig som ”desperat”, ”med stor 

förtvivlan”, att upplevelserna varit ”traumatiska” och ”skrämmande”, att manin kunde blivit 

”riktigt farlig” och att hon var ”i chock” när hon förstod det (Nordgren, 2013-02-06, s.16). I 

och med alla värdeladdade uttryck för Toves upplevelse samt betoningen på hur allvarligt sjuk 

hon var skapas en bild som läsaren inte kan förstå eller uppfatta på något alternativt sätt. 

Sympatierna landar hos intervjuade Tove och vårdapparaten utmålas som inkompetent och 

undermålig. I och med att ett flertal situationer beskrivs där ingen tar Tove på allvar och de 

individer som sedan till slut tar tag i hennes situation lyfts fram som just individer skapas 

också bilden av vården som en masskropp av oprofessionellt och ignorant bemötande 

kontrasterat mot enskilda individer, eldsjälar, som gjorde det rätta. Artikeln avslutas med en 

brasklapp som liksom förstärker tesen att de flesta inom psykiatrin är rötägg, men att det finns 

undantag: 

– [...]Samtidigt vill jag säga att där finns många jättefina människor också. Jag fick hjälp till 

slut, och jag överlevde.

                     (Nordgren, 2013-02-06)
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Det sista citatet väger inte upp för den samlade bilden som förmedlas till läsaren 

vilken i princip säger att det är större risk att bli illa bemött inom vården än att inte bli 

det. Det lämnar inte heller utrymme för läsaren att göra egna tolkningar. 

8.8. SvD Idag 2013 – ”Mina tvångstankar är en del av mig”

Artikeln ”Mina tvångstankar är en del av mig” är skriven av Maria Carling som jobbat på Idag 

på SvD i åtminstone tio år. Texten har kategoriserats under ämneskategorien Psykologi och 

psykisk hälsa. Den är införd i SvD den 18/2 2013 och är en intervju med Eric Sjöwall, 24 år, 

som är drabbad av tvångstankar eller Obsessive Compulsive Disorder (OCD). Texten utgör 

den första delen i artikelserien ”Inre tvång” som handlar ”om tvingande tankar och krävande 

ritualer”. Erics tvångstankar utgörs av olika mantran och tankeritualer som måste upprepas och 

utföras på vissa sätt, för annars kan han drabbas av till exempel en stroke. Eric är den öppna 

källan i texten och efter den inledande presentationen av honom benämns han genomgående 

med enbart sitt förnamn. Detta kan tolkas som ett sätt att skapa någon slags närhet mellan 

läsaren och den intervjuade, det är privatpersonen Eric som intervjuas och ”vi” pratar om svåra 

saker. Samtidigt gör det också att han förminskas då han inte får behålla hela sin identitet. Det 

finns också dolda källor i texten i form av statistik och bakgrundsfakta om OCD som sjukdom 

vilka varvas med citaten från Eric. En informationsruta under artikeln ger ytterligare fakta om 

sjukdomen. Artikeln upptar drygt halva tabloidsidan. På nästa sida i uppslaget finns en bild på 

Eric som ligger över tre spalter. Bilden är tagen genom en glasruta, Erics ansikte syns klart, 

men i glasrutan återspeglas också ett hus på andra sidan gatan, vilket skapar en slags distans 

till honom. Bilden harmonierar väldigt väl med texten, eftersom det på flera ställen 

framkommer att Eric kan verka ”lite borta”.

– Jag kan bli väldigt disträ för jag måste koncentrera mig på det här. Folk förstår inte varför 

jag inte lyssnar ordentligt.

                         (Carling, 2013-02-18)

Ganska omgående får läsaren veta att denna intervju skett genom ett verkligt möte, genom att 

journalisten placerar intervjun i ett fysiskt rum.
[...] vi ses på C2afé [sic!] Vurma vid 11-tiden en vinterfredag. 

                                               (Carling, 2013-02-18) 

Artikeln är i mångt och mycket skriven som en fråga-svar-intervju. Det framgår att det inte var 

helt självklart för Eric att ställa upp på intervjun, men att det är ”en spontan grej” som han gör 

för att han vill öka förståelsen för tvångssyndrom i allmänhet och för honom själv som person 
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i synnerhet. Fråga-svar-upplägget kan tolkas som att Eric kanske inte är helt lätt att intervjua, 

att han inte är en sådan person som bara snackar på och öser ur sig slagfärdiga citat. 

Journalisten har därför fått leda samtalet framåt med sina frågor. Texten ger också en känsla av 

att hon väldigt gärna vill tillmötesgå Erics önskan om att bli förstådd då flera citat tar upp just 

problematiken med att hans tvångstankar tar mycket tid och energi från honom och att de gör 

honom ”borta”, vilket till exempel framkommer i detta citat där journalisten undrar hur 

tvångstankarna inverkar på Erics jobb som bartender: 

Kan du göra en strawberry daiquiri samtidigt som du kör dina tankeritualer?

– Ja, det kan jag. Men så fort man får en minut över en stressig kväll, då är det som om jag 

måste ta igen för att jag har varit bortkopplad från tankarna ett tag. Kommer en kollega och 

vill snacka då är jag i en helt annan värld.

                        (Carling, 2013-02-18)

Samtidigt har journalisten en tydlig idé eller föreställning om tvångstankar och hur de 

påverkar den som är drabbad vilket synliggörs i flertalet frågor om hur de ”stör”. I citatet ovan 

finns en underliggande undran om, och hur, tankarna stör jobbet, närvarande. I andra frågor tar 

journalisten upp hur tankarna stör i Erics konstnärliga skapande och hur de stör i relationen till 

andra, framförallt i kärlekslivet. Det finns också ett underliggande antagande om att Eric 

givetvis skulle vilja vara fri från sina tvångstankar, om han fick önska och välja. Det verkar 

som att journalisten föreställt sig att Erics tvångssyndrom ska komplicera hans liv mer än de 

faktiskt gör vilket i texten skapar en diskrepans mellan hennes något ledande frågor och Erics 

svar.

Kan du drömma om att alla tankarna bara försvann?

– Hur menar du? säger Eric med förvånad min. […] Tankarna är en del av mig. Det hade 

varit en chock om jag vaknade i morgon och inte hade något intresse av de här tankarna, 

nästan som ett integritetsintrång. Att jag bara kunde avfärda dem och vara lugn med det. 

Eller så här … det hade varit befriande samtidigt som det känns långt borta. 

                   (Carling, 2003-02-18)

Utifrån journalistens syn på Eric bidrar hon till att framställa honom som ett offer, en drabbad, 

men Eric själv verkar inte dela den bilden vilket ovanstående citat är ett exempel på. Artikeln 

avslutas med ett annat citat, som både kan tolkas som att journalisten resignerat inför Erics syn 

på sig själv, eller som att hon fortfarande misstror honom lite. Genom att skriva ”Eric säger att 

han aldrig låtit tankarna hindra honom...” istället för ”Eric har aldrig aldrig låtit tankarna 

hindra honom...” lämnar journalisten utrymme för en misstanke om att det Eric påstår kanske 

inte är helt överensstämmande med verkligheten. Lite som ”Tycker han, ja...”.
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Eric säger att han aldrig låtit tankarna hindra honom att göra saker, att träffa vänner eller att 

klara av sina mål, men han vill att andra ska förstå hur hårt han jobbar varje dag för att hinna 

det alla andra hinner förutom sina krävande tankeritualer. 

                          (Carling, 2013-02-18)

Även om journalisten är styrd av sina egna föreställningar och fördomar om OCD verkar hon 

också vilja bidra till att normalisera tvångssyndrom, bland annat genom att belysa hur många 

som faktiskt är drabbade (200 000) vilket hon jämför med hela Uppsala, som för att verkligen 

få läsaren att förstå hur vanligt förekommande det är. Hon berättar också i positiva ordalag om 

Erics jobb på en av Stockholms ”innekrogar” och hur han söker utbildning på bland annat 

Konstfack och Mejan. Han är nog som folk är mest, bara det att det är lite mer synd om honom 

än oss andra, tycks hon resonera. 

9. Sammanfattande slutdiskussion
Denna uppsats syfte var att ta reda på vilka ämnen som DN och SvD skrivit samt hur de 

populäraste ämnena porträtterats på DN Insidan respektive SvD Idag genom åren samt 

undersöka om det skiljer sig mellan åren och de båda tidningarna. 

De ämnen som förekommit i allra mest utsträckning hos de båda tidningarna har varit barn, 

psykologi, kulturella och andliga – kanske i någon mån existentiella – ämnen. Ämnen som har 

med hälsa, sjukvård och relationer att göra. Variationerna har varit stora mellan de undersökta 

tidsperioderna och tidningarna. 

DN:s Insidan startades inte förrän 1982 och var därför en ganska ung redaktion 1983 

(Hadenius, 2002, s.398f). Det är troligen en förklaring till att fördelningen i antal artiklar 

mellan olika ämneskategorier var så ojämn och att så mycket fokus lades på de tre ämnen som 

alla handlade om barn i ett eller annat sammanhang. En tanke kan vara att de som arbetade på 

redaktionen vid den tiden själva hade barn och därför hade ett särskilt intresse för dessa frågor. 

En annan, kanske mer rimlig, tanke är att det låg i tiden också. Under den undersökta perioden 

tar både DN och SvD upp Alice Miller, som var en psykolog som slog hål på mycket av det 

man tidigare trott sig veta kring barn och barnpsykologi grundat i Freuds teorier. Dessutom 

ligger det nära till hands att tro att 68-rörelsens efterdyningar fortfarande påverkade 

medieklimatet. Både DN Insidan och SvD Idag har präglats av en journalistik som kan sägas 

ha företrätts av kvinnor och någon enstaka velourpappa (Lönnroth, 2008, s. 7). 68-rörelsen 
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hade kämpat för att uppvärdera kvinnliga värden med paroller som ”det privata är politiskt” 

och rimligtvis måste ju detta även ge genomslag inom journalistiken och kulturen (Gemzöe, 

2004, s. 162). 162; Östberg, 2002, s.141). 

1983 när DN fokuserade på att skriva om barn i olika former, fokuserade SvD istället på 

psykologi. 80-talet var tiden då folk hade ett drömlexikon i bokhyllan och olika terapiformer 

var i ropet. Kanske var också detta intresse för sig själv och sitt eget inre en vidareutveckling 

på 68-rörelsen? Att uppvärdera kvinnliga värden kan tänkas inbegripa att uppvärdera sitt eget 

värde också och att investera i sig själv. Östberg (2002, s.135f) menar att det parallellt med 

kvinnorörelsen och den ”Gröna vågen” under 70-talet fanns ett ökande intresse för 

alternativmedicin och alternativterapi, så kallade ”nyandliga strömningar”.  Att investera i sig 

själv var även något som i och med individualismens intåg blev viktigt vid den här tiden. Både 

DN och SvD har skrivit förhållandevis många artiklar som handlar om arbetslivet under 1983. 

Framförallt SvD tar i en stor artikelserie upp industrinedläggningarna som drar genom landet 

genom att åka till Norberg, där de intervjuar de som blev arbetslösa, de som är kvar och de 

som inte kan erbjuda några jobb. Situationen i Norberg blir på ett sätt ett exempel för något 

större, arbetet som en del i ens identitet. 

Tio år senare, 1993, skrivs det inte längre om arbetslivet i någon av tidningarna. Thorgren 

(2003, s. 302) menar att i och med Sovjets fall och kommunismens tillbakagång behövde 

”[k]apitalismen […] inte längre stryka socialdemokratin, eller välfärdssamhället, medhårs i 

ängslan för Sovjet.” Arbetarna var inte längre lika viktiga för näringslivet, vilket kan ha gett 

genklang i DN och SvD (Thorgren, 2003, s. 302).  DN har 1993 tagit över SvD:s forna 

favoritämne psykologi och psykisk hälsa, medan SvD flyttat sitt fokus till frågor som har med 

kultur, filosofi, religion och andlighet att göra. DN:s reporter deltar i terapi med psykiatern 

Bengt Stern som ter sig ha utgjort en ganska kontroversiell figur. Trots detta fick han komma 

till tals i en egen intervju på DN. Han anklagades bland annat för att ha orsakat psykoser hos 

redan psykiskt sköra människor som sökt sig till honom och hans behandlingar. SvD skriver 

mycket om tro, religion och andlighet under den här perioden, i serien Ordlöst sökande och i 

en serie om religionsfilosofen Martin Buber bland annat. SvD:s nya favoritämne kan ses som 

en vidareutveckling av det inre sökandet som de fokuserade på 1983. Om meningen eller 

harmonin inte kan återfinnas inom människan, förlägger hon kanske sitt sökande utom sig 

själv i sökandet efter mening eller efter en Gud? SvD tar också upp kompostering i en serie 

artiklar. Dessa är skrivna av journalisten Ingrid Olausson som något år senare släppte en bok 
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om kompostering (Olausson, 1994). I just det ämnesvalet torde det ha legat ett specialintresse 

från reporterns sida. 

2003 har de båda redaktionerna på nytt skaffat sig ny(-gamla) favoriter. DN har ju redan 

tidigare (1983) skrivit mycket om barn ur olika perspektiv. Nu handlar det om barn och 

ungdomar i sig själva, inte i relation till deras föräldrar eller skolan som var vanligare 20 år 

tidigare. DN verkar också ha ansträngt sig för att ta upp så många tabubelagda ämnen som 

möjligt, det är artiklar om mens, urin- och avföringsinkontinens, ungas sexualliv och kvinnors 

upplevelser av sina egna förlossningar. Kryddat med en nypa homosexualitet, som visserligen 

förekommit redan i DN 1983, men då handlade det om ”vänskap” mellan två kvinnor som 

levde ihop (uppenbarligen i en kärleksrelation). SvD:s favoritämne 2003 är samliv och 

relationer, vilket tar sig uttryck i, bland annat, en serie om dem som ”vägrar” villa, volvo, 

vovve då de är homosexuella och en artikelserie som tar upp hur det är att leva som singel. 

Singelskapet kan väl sägas vara ett barn av sin tid, med ett ökande antal ensamhushåll 

(Lagerblad, 2003-01-07). Att homosexuella inkluderas och uppmärksammas just 2003 beror 

troligtvis på att de gavs rätten att adoptera barn då i kombination med en öppnare och mer 

tolerant syn på sexualitet överhuvudtaget (Östberg, 2002, s. 178). 

Och nu då? Hur ser det ut 2013? Förutom att SvD markant dragit ned på mängden artiklar som 

kommer ut i den tryckta upplagan, så har de gått tillbaka till sitt nygamla fokus på psykologi 

och psykisk hälsa. Men denna gång handlar det kanske inte så mycket om människors egna 

rotande i sin själ i jakten på sin kreativitet eller lycka, som det handlar om hur människan 

fungerar. Men också vad som präglar oss nu, i vår tid, rädslan för ensamhet till exempel. DN 

har skaffat sig ett helt nytt toppämne i Hälsa och sjukvård, som bland annat tar upp 

bemötandet inom vården och diagnosen dyslexi. 

Vad gäller den kvantitativa undersökningens resultat kan denna studie konstatera att de båda 

redaktionerna har sina favoritämnen, vilka verkar förändras från tid till annan. Vilket ämne 

som är favoriten är heller inte kongruent mellan de båda tidningarna, vilket tyder på att 

tidningarna har varsin agenda som de följer. Det kan spekuleras i vad som dikterar vilket ämne 

som blir favoriten för – vad det verkar – året. Beror det på medarbetarna, vem som är chef, 

redaktionen som helhet, tidningens läsekrets och profilering överlag eller helt enkelt vad som 

pågår ute i samhället? Förmodligen en kombination av alla dessa faktorer, och kanske ännu 

fler. Oavsett vilket ämne som utgjort favoritämnet för redaktionen under den undersökta 
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tidsperioden så verkar det vara samma typ av ämnen som är populära från år till år hos båda 

tidningarna. Artiklarna handlar om barn i olika kontext, psykologi och psykisk hälsa, hälsa och 

sjukvård, relationer och samliv och kultur, filosofi, religion och andlighet. Ämnen som kan 

sägas vara närbesläktade och till viss del flyta in i varandra och kanske med klangbotten i en 

undran om vad det egentligen innebär att vara människa?

Mer intressant än att titta närmare på vilka ämnen redaktionerna väljer att fokusera på är 

kanske att titta närmare på vilka resultat i undersökningen som avvikit från det gängse och vad 

det egentligen kan säga. Det finns en del återkommande ämneskategorier som de båda 

redaktionerna aldrig eller väldigt sällan tagit upp. Ingen av de 677 analyserade artiklarna tar 

upp ekonomi. Varför det är så kan egentligen inte besvaras här, men en teori är att det är ett för 

”hårt” ämne, som inte hör hemma bland de ”mjuka”, dessutom viks en hel bilaga i varje 

tidning åt ekonomi som ämne, så det behöver inte tas upp på DN Insidan och SvD Idag 

(Gemzöe, 2004, s. 162). Politik är inte heller ett ämne som det skrivs särskilt flitigt om, 

förutom i SvD 2003 som bland annat har en artikelserie om icke-västerländska feminister. 

Mode och skönhet är också ett sådant ämne som inte tas upp alls förutom en artikel om en 

designer som gör mode för storväxta som var införd i SvD 1983. Annars är ju det ett ämne 

som verkligen brukar kopplas samman med kvinnlighet. Kanske kan mode och skönhet ha 

belagts med en slags fulhetsstämpel som ett arv från 68-vänstern då kvinnor skulle ägna sig åt 

viktigare saker än läppstift och papiljotter. Även om framförallt SvD, men även DN, startade 

Idag och Insidan som sidor tänkta specifikt för kvinnor är det inget som det läggs någon vikt 

vid idag. Å ena sidan kan det tolkas positivt, som att det skett en uppluckring i vilka ämnen 

som betraktas som förbehållna kvinnor, å andra sidan kan det tolkas som att det är viktigt att 

undvika att benämna något som specifikt för kvinnor för att det som är för kvinnor sällan är 

för män.

Antalet artiklar i SvD har som ovan nämnts minskat drastiskt mellan 2003 och 2013. I artikeln 

som ligger till grund för den kvalitativa textanalysen finns det en kommentar högst upp på 

sidan som gör gällande följande: Idagsidan mån – ons. Alla dagar på webben. Detta innebär 

att de alltså publicerar material på webben varje dag, men bara tre dagar i veckan i 

papperstidningen. Detta förklarar att antalet artiklar i papperstidningen minskat. 

9.1. Att sätta en dagordning

Medier som kollektivt gör samma slags urval sätter gemensamt ordningen för dagen, eller 

agendan som det populärt brukar kallas (McCombs, 2005, s. 544ff). Utifrån denna 

undersökning verkar de båda tidningarna ha varsin egen dagordning som de följer. Det ter sig 
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som att mycket av valet av ämnen hänger på individerna som jobbar på redaktionen. Samtidigt 

följer ämnesvalen också tiden och tidsandan vilket blir påtagligt i den kvalitativa textanalysen. 

De båda artiklarna från 1983 som analyserats ger uppfattningen om ett livaktigt 

klassperspektiv och kanske också klassförakt, något som är särskilt tydligt i artikeln om 

arbetslöshet (Thunberg, 1983-02-15). Detta perspektiv stämmer överens med den tidens 

politiska klimat, kommunismen och marxismen var ännu inte en politisk ideologi som 

förpassats till skamvrån (Thorgren, 2003, s. 299; Östberg, 2002, s. 139, 143ff; 177). Vid en 

närmare titt på texterna från 1993 ser det ut som att perspektiven har förskjutits, det som är 

teoretiskt, abstrakt och vetenskapligt är på något sätt fint. Kanske kan denna förskjutning ses 

som en rörelse mot ett kunskapssamhälle bort från arbetarsamhället? (Thorgren, 2003, s. 302) 

Landet präglas också av en ekonomisk kris i början på 90-talet, den där tillförsikten inför 

framtiden som finns i artiklarna från 1983 kan ha mattats av en del som en följd av det 

ekonomiska läget (Thorgren, 2003, s .302; Östberg, 2002, s .176) . Gemensamt för de båda 

analyserade texterna från 1993 är att journalisterna obändigt driver sina egna teser och tar 

större egen plats i texterna. De argumenterar och resonerar med läsaren och med den de 

intervjuar, de rabblar inte bara upp information eller staplar pratminus på pratminus. 

Samtidigt sker också ett skifte i tilltalet i texterna mellan 1993 och 2003. De går från att 

förutsätta att läsaren vet något om sin omvärld, redan har kunskaper och bagage med sig, till 

att förutsätta att läsaren inte vet någonting. Krångliga resonemang är inte längre på tapeten och 

de artiklar som ingått i den kvalitativa analysen tar istället upp det kanske mest gemensamma 

mänskliga som vi alla på något plan kan känna igen oss i, nämligen kärlek och sex. Båda 

texterna ger dels uttryck för kvinnors rätt till sin egen sexualitet och till att definiera sitt eget 

liv, samtidigt som de ger en inblick i hur svårt det kan vara att förhålla sig till mannen och 

mannens sexualitet som norm i ett patriarkalt samhälle (Bergman, 2003 , s. 234). Båda 

artiklarna nämner ordet ”hora” som kan ses som symtomatiskt på den tidens syn på kvinnor 

som å ena sidan fria att göra vad de vill, å andra sidan bundna i att de inte får vara eller göra 

”för mycket” (Bergman, 2003, s. 231; 234 ). 

Även om intervjupersonernas samhällspositioner i denna undersökning inte undersökts 

närmare, syns det en tydlig rörelse i det analyserade materialet bort från experterna och mot de 

”vanliga” människorna. Detta kan tolkas som ett utslag av ett mer liberaliserat samhälle, där 

mindre vikt fästs vid auktoriteter som dikterar människors livsvillkor, människan betraktas 

istället som fri att definiera sig själv och världen hon lever i på egen hand (Östberg, 2002, s. 

178).   
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De analyserade artiklarna för 2013 aspirerar båda på att ur olika perspektiv berätta ”den 

sjukes” historia. Symtomatiskt är att de båda artiklarna handlar om psykiatriska diagnoser. 

Psykologi och psykisk hälsa har i båda tidningarna utgjort ett av de återkommande favorit-

ämnena. I artikeln som handlar om Tove och hur hon blev bemött av vården som psykiskt sjuk 

handlar det till stor del om att stå på den svages sida, och stå upp mot ett orättvist, eller dåligt 

system (Nordgren, 2013-02-06). Denna tematik kan också sägas förekomma i artikeln om 

Karin och Jan-Erik som kämpar för att få tillbaka sina barn (Karlsson, 1983-09-16).  

9.2. Samhällets makt eller mediernas makt?

Även om undersökningen inte har haft några aspirationer på att slå fast huruvida SvD Idag och 

DN Insidan har någon dagordningsmakt, går det att tänka sig att de båda redaktionerna bidrar 

till att upprätthålla en viss dagordning genom vad de väljer att ta upp för ämnen. Detta sker 

givetvis i en växelverkan med det omgivande samhället, men det finns också tendenser till att 

skribenternas egna specialintressen ges plats. Detta blir till exempel tydligt i fråga om 

artikelserien om kompostering 1993 som skrivs av Ingrid Olausson som händelsevis råkar ge 

ut en bok om kompostering året efter (Olausson, 1994).

 

Det kan antas att DN:s Insidan och SvD:s Idag som prestigeredaktioner kan räknas som några 

av de tongivande inom dagens medieklimat vad gäller de ”mjuka” frågorna. Det som de väljer 

att ta upp kommer troligtvis även andra medier ta upp, och så sprider sig ringarna på vattnet. 

(Strömbäck, 2009, s. 109) De ämnen som de fokuserar på, och kanske än mer viktigt hur de 

väljer att fokusera på dessa ämnen, kan bidra till hur andra medier talar om dessa ämnen och i 

förlängningen till hur samhället ser på och förstår dessa ämnen. De är ju en del i att hjälpa oss 

som människor att begripa och konstruera den omvärld som vi är en del av (McQuail, 2010, s. 

82f; 100f). Det ligger nära till hands att anta att DN och SvD som medier har en 

påverkansmakt då de är så stora, men också för att de åtnjuter en prestige och en status 

(Strömbäck, 2009, s.109). Alldeles säkert läser våra makthavare dessa tidningar och något 

slags intryck ger de dem. Det kan också tolkas som att de båda redaktionerna ser det som sin 

uppgift att lyfta fram sådant som är svårt, jobbigt eller pinsamt i ljuset. Det gällde, och gäller 

alltjämt, psykisk sjukdom, men också tabun som urin- och avföringsinkontinens. Dels för att 

informera, men också med någon slags medmänsklig försäkran om att ingen är helt ensam om 

sina problem. 

9.3. Förslag till vidare forskning

Det finns massor som borde undersökas vidare när det gäller DN:s Insidan och SvD:s Idag och 

deras journalistik. Dels så vore det intressant med en studie som undersöker vad det är som gör 
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att människor läser och reagerar. Vad är det som är så otroligt lockande med denna typ av 

journalistik, och som gör att dessa gamla redaktioner fortfarande har en ohotad position i det 

kärva medielandskap som råder idag?

En annan intressant undersökning som någon borde ge sig på är att undersöka vad det är som 

utmärker denna typ av journalistik. Hur ser det journalistiska hantverket ut? Hur kan denna typ 

av journalistik karaktäriseras,vad gör den unik och vad vore en passande benämning på den? 

Det vore också intressant att göra om denna studie fast i en mer omfattande skala och mer 

detaljerat, alltså gå djupare i vilka ämnen som tas upp och ännu mer intressant vore att titta  på 

hur de omskrivs och hur detta förändras över tid. 

Ytterligare en intressant aspekt vore att undersöka om det finns någon korrelation mellan 

skribentens kön och vad som skrivs, som inte bara beror på individuella skillnader. Skriver 

männen om andra saker än kvinnorna fast de arbetar på samma redaktion? Skriver de om 

samma ämnen fast på olika sätt?
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11. Källförteckning

11.1. Empiri kvantitativ analys
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Dagens Nyheter 1993-09-01 – 1993-10-31

Dagens Nyheter 2003-01-02 – 2003-02-28

Dagens Nyheter 2003-09-01 – 2003-10-31

Dagens Nyheter 2013-01-02 – 2013-02-28

Dagens Nyheter 2013-09-01 – 2013-10-31

Svenska Dagbladet 1983-01-02 – 1983-02-28

Svenska Dagbladet 1983-09-01 – 1983-10-31 

Svenska Dagbladet 1993-01-02 – 1993-02-28

Svenska Dagbladet 1993-09-01 – 1993-10-31

Svenska Dagbladet 2003-01-02 – 2003-02-28

Svenska Dagbladet 2003-09-01 – 2003-10-31

Svenska Dagbladet 2013-01-02 – 2013-02-28
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Bilaga 1: Kodbok

V1 ID-nummer
publiceringsdatum: ååmmdd, siffra, 
bokstav, veckodagsbeteckning

8301021SSö

V2 Koddatum
ååmmdd

ex. 140414

V3 Tidning 1. Dagens Nyheter
2. Svenska Dagbladet

V4 Publiceringsår 1. 1983
2. 1993
3. 2003
4. 2013

V5 Publiceringsmånad 1. Januari
2. Februari
3. September
4. Oktober

V6 Temarubrik
som tidningen satt, om den satt någon

 ex. Den kreativa människan

V7 Artikelrubrik
V8 Skribentens namn
V9 Skribentens kön 1. Man/män

2. Kvinna/-or
3. Kvinna/-or och man/män
4. Ej möjligt att avgöra

V10 Ämneskategori 1. Hälsa och sjukvård
2. Psykologi och psykisk hälsa
3. Samliv och relationer
4. Kropp, biologi, genus och sexualitet
5. Barn och föräldraskap
6. Barn och ungdom
7. Skola och barnomsorg
8. Högre utbildningar
9. Arbete och yrkesliv
10. Ekonomi 
11. Politik (riks-/lokalnivå, 
intresseorganisationer)
12. Lagstiftning, rättsväsende, 
myndighetsutövning
13. Kultur, filosofi, religion och andlighet
14. Nöje och fritid
15. Mode och skönhet
16. Mat, miljö och konsumtion
17. Övrigt
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Bilaga 2: Kodnyckel

V1 ID-nummer
Publiceringsdatum: ååmmdd.

Siffra: Numrering av artiklar, 1, 2 och så vidare. Ibland förekommer flera artiklar på samma 
sida/uppslag.

Bokstav: D för Dagens Nyheter och S för Svenska Dagbladet.

Exempelvis en ensam artikel på sidan publicerad i Dagens Nyheter den 2 januari 1983 får ID- 
nummer 8301021D.

V2 Koddatum
Datum då kodningen genomförts. Skrivs år, månad, datum.

V3 Tidning 
Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet.

V4 Publiceringsår 
Året då artikeln publicerats.

V5 Publiceringsdatum
Månad och datum då artikeln publicerats.

V6 Temarubrik
Den rubrik, om det finns någon, som tidningen själv valt som rubrik för en serie artiklar som 
hänger ihop i något avseende. Artiklar som går under samma temarubrik kan kodas på olika 
ämneskategorier. Lämnas tom i det fall då temarubrik saknas. 

V7 Artikelrubrik
Artikelns rubrik.

V8 Skribentens namn
Skribentens eller skribenternas namn om detta anges. 

V9 Skribentens kön
Baseras på om skribenten har ett mans- eller kvinnonamn. 

Ej möjligt att avgöra: avser de fall då texten inte är undertecknad med namn, alternativt är 
undertecknad med smeknamn eller signatur av oklar genes.

V10 Ämneskategori
Hälsa och sjukvård: fysisk o-/hälsa, sjukvård, sjukvårdsproblematik, behandlingar i vårdens 
regi, psykiatri utifrån ett sjukvårdsperspektiv, plastikoperationer av missbildningar

Psykologi och psykisk hälsa: psyket, psykologi, psykisk o-/hälsa, olika typer av terapi, 
personlighet, kreativitet, psykologisk vetenskap, psykiatri utifrån psykisk hälsa-perspektiv, 
kris, trauma, sorg, missbruk.

Samliv och relationer: familjekonstellationer utan barn, boendeformer, singelliv, 
kärleksrelationer, vänskapsrelationer, samarbete
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Kropp, biologi, genus och sexualitet: kroppar, utseende, biologi, biologisk vetenskap, kön, 
genus, sexualitet, naturligt åldrande

Barn och föräldraskap: barn och föräldrar, barn-föräldrarelationer, barnfamiljer, föräldraskap, 
barn-föräldrapsykologi

Barn och ungdom: barn/ungdomar som inte har med föräldraskap, familj, eller 
skolgång/barnomsorg att göra, mobbning utanför skolan, ex. Nätmobbning, barn- och 
ungdomspsykologi

Skola och barnomsorg: Förskole-/ grundskole-/gymnasieverksamhet, pedagogik, lärare, 
skolmobbning, fritidsverksamhet

Högre utbildningar: Universitets- eller högskoleutbildningar, yrkesutbildningar, komvux, 
lärlings- och gesällutbildningar

Arbete och yrkesliv

Ekonomi: pengar, ekonomi

Politik (riks-/lokalnivå, intresseorganisationer)

Lagstiftning, rättsväsende och myndighetsutövning: brott och straff, kriminella, nya lagar, 
gamla lagar, HD-domar, prejudicerande fall, myndighetsutövning

Kultur, filosofi, religion, andlighet: kulturyttringar, olika kulturer, kulturella 
beteenden/fenomen, filosofi, filosofiska resonemang om ex. relativism, sanning, religion, 
andlighet, språk

Nöje och fritid: fysisk aktivitet, hobbies, fritidsintressen, specialintressen

Mode och skönhet: Smink, plastikoperationer i förskönande syfte, mode, kläder, mode och 
smink som identitetsmarkörer

Mat, miljö och konsumtion: mat, recept, konsumtion, materialism, livsmedel, varor, ägande,  

kompostering
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