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ABSTRACT 

Titel: Medium för makteliten. Hur yrkesrollerna och könsfördelningen förändrats på DN 
Debatt sedan 1985. 

Seminariedatum: 2011-01-12. 

Institution: Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap, Mittuniversitetet, 
Sundsvall. 

Rapporttyp: C-uppsats, kandidatnivå. 

Författare: Erik Söderholm och Emilia Eliasson.  

Handledare: Kristoffer Holt. 

Syfte: Debattsidan i Dagens Nyheter har sedan 1980-talet varit en av Sveriges viktigaste 
opinionsbildare, och den fyller en värdefull funktion för fri åsiktsbildning i en väl fungerande 
demokrati. Tusentals artiklar skickas varje år in till debattredaktören. Artiklarna som 
publiceras läses inte enbart av DN:s egen läsekrets, utan sprider sig dessutom i andra 
mediekanaler. En så central och mäktig institution kräver granskning. Tidigare forskning har 
studerat DN Debatt under ett fåtal år, medan denna studie fokuserar på hur debattsidan 
förändrats under de senaste 25 åren med utgångspunkt i kön (vem får oftast komma till tals 
på debattsidan, kvinnor eller män? – och hur har könsfördelningen utvecklats sedan 1980-
talet?) och roll (exempelvis politiker, chefer och forskare). 

Teori: De grundläggande teorierna för en fungerande demokrati samt mediernas roll i 
samhället beskrivs inledningsvis och sätter debattsidan i ett större, demokratiskt 
sammanhang. Teorier om demokratisyner och politisk kommunikation mynnar ut i teorier 
kring politikens mediering och medialisering. Medielogik, gatekeeping, agenda setting och 
priming påverkar den dagliga debattsidan på ett mer detaljerat plan. 

Metod: Vi har gjort en kvantitativ undersökning med början första helåret som DN Debatt 
hade en egen sida i tidningen, 1985, fram till 2010. Med hjälp av konstruerade veckor har sju 
dagar per år slumpmässigt valts ut. Samtliga debattsidor har granskats på mikrofilm och 
variablerna har matats in i statistikprogrammet SPSS.  

Slutsats: Resultaten visar att av våra författare (n = 498) är 75,3 procent av de undersökta 
författarna män, och 24,7 procent är kvinnor. Skillnaden mellan kvinnor och män minskar. 
Politiker är den största yrkesgruppen, och andelen politiker ökar ytterligare. Detta kopplas till 
våra teorier om att politiker bättre lärt sig utnyttja medielogiken. Forskarna har legat på en 
relativt jämn nivå medan företagen publiceras på DN Debatt i allt högre grad.  

Nyckelord: journalistik, gatekeeping, priming, framing, agenda setting, debatt, forum, 
medier, Dagens Nyheter, DN Debatt, dagstidningar, morgontidningar. 
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ABSTRACT ENGLISH 

Title: Medium for the powerful elite. How gender and role distribution have changed on DN 
Debatt since 1985. 

Date of examination: 2011-01-12. 

Institution: Institution of media and communications, Mid Sweden University, Sundsvall, 
Sweden 

Type of article: Candidate level thesis. 

Authors: Erik Söderholm och Emilia Eliasson.  

Supervisor: Kristoffer Holt. 

The daily discussion feature ”DN Debatt” within the Swedish newspaper Dagens Nyheter has 
been one of the country’s most influencial opinion formers since the 1980’s. Thousands of 
articles are sent in every year, and the few which are published are read not only by Dagens 
Nyheter’s readers, but the message is also multiplied to other channels.  

With the starting point in theories within media and communication, we hade studied this 
important institution with focus on how the gender distribution and the authors’ professional 
roles – for example politicians, researchers and journalists – have changed over the last 25 
years.  

The results show that of our total population of authors (n = 498), 75,3 percent are men and 
24,7 percent are women. The difference between men and women is decreasing. The 
professional roles that dominate our study are politicians, followed by researchers, journalists, 
CEOs and other representatives from companies, authorities and organizations. The 
”common man” without some kind of established professional role is not published on DN 
Debatt. 

Keywords: journalism, gatekeeping, priming, framing, agenda setting, debate, forum, media, 
Dagens Nyheter, DN Debatt, newspapers. 
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1 INLEDNING OCH PROBLEMBAKGRUND 

Media är en viktig pusselbit i en väl fungerande demokrati, och debattsidan i Sveriges största 
morgontidning, Dagens Nyheter, spelar en stor roll för svensk opinionsbildning. En viktig 
indikator på detta skulle kunna vara det stora antalet undersökningar som tidigare gjorts 
kring DN Debatt – men ingen har granskat hur debattsidan förändrats över tid. Där kommer 
vår undersökning in. 

Det dröjde nästan hundra år från starten 1864 innan DN började publicera debattartiklar med 
jämna mellanrum, och från början var tanken att vika en del av ledarsidan åt debattinlägg, för 
att ventilera åsikter och synvinklar som tidningen i övrigt inte tog upp (Lindström 1996:23). 
Efter att konkurrenten Svenska Dagbladet infört en särskild debattsida kallad Brännpunkt 
1974 utökade Dagens Nyheter utrymmet för debattartiklar, och 1984 blev debattsidan ett 
stående inslag i tidningen (Hadenius 2002:417-420). Det innebär en tydlig satsning på 
debattinlägg, och därför blir också 1980-talets mitt startpunkten för vår undersökning. 

Sedan dess har ett flertal aktörer etablerats bland svenska opinionsbildare som liknar DN 
Debatt – många kvällstidningar har debattsidor, och debattsajter som Newsmill och Sourze 
lockar många läsare. De senare undersöks bland annat av Holt och Karlsson (2011), som 
kommer fram till att trots de moderna debattsajternas mål att ”vanliga privatpersoner” ska få 
komma till tals i debatten, övervakas den fortfarande av redaktörer. De påverkar debatten 
genom att exempelvis föreslå ämnen. Vi har inte valt att ta med Newsmill, Sourze och Svenska 
Dagbladets motsvarighet Brännpunkt i vår undersökning, eftersom de helt enkelt inte har 
samma starka ställning som opinionsbildare. 

DN Debatt utvecklades till en stor opinionsbildare under 1980- och 1990-talen. Redaktören 
hamnade ofta högt upp på listan över ledande svenska opinionsbildare. Makten låg inte enbart 
i att debattartiklarna lästes direkt av en stor publik (Dagens Nyheter hade 2010 en upplaga på 
nästan 300 000 exemplar1), utan också i att debattartiklarna spreds och följdes upp i tv, radio 
och andra tidningar (Hadenius 2002:417). ”DN Debatt och möjligen Brännpunkt har blivit 
nästan det enda torget där man kan vara säker på att verkligen nå ut till både makthavare och 
befolkning”, skrev Stig Hadenius, professor i journalistik på DN Debatt (1995). Det råder 
alltså inget tvivel om att DN Debatt är en viktig aktör i politisk opinionsbildning – och därför 
bör granskas närmare.  

                                                        
1
 Uppgift hämtad 2011-11-20 från Tidningsstatistik, 

http://ts.se/Mediefakta/Index.aspx?mc=000448 
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Debattsidans nuvarande redaktör Bo G Andersson publicerade en rapport som beskriver 
arbetet och förändringen på DN Debatt under perioden 25 maj 2009 till 24 maj 2010. 
Andersson själv kallar rapporten för en årsredovisning som har till syfte att öka öppenheten 
kring DN Debatt, och den här rapporten ska vi återkomma till senare eftersom den tydligt 
beskriver debattsidans innehåll ur DN:s eget perspektiv. I undersökningen redovisar 
Andersson att 69,3 procent av författarna var män 2009, och 30,7 procent var kvinnor. 
Professor, vd, partiledare och förbundsordförande var de vanligast förekommande 
yrkestitlarna (Andersson 2010). 

En av de största undersökningarna om DN Debatt är Maktutredningen från 1990, kallad 
Makten över tanken (Petersson). Även denna undersökning ska vi återkomma till senare. 
Författaren undersökte vilka typer av artiklar som refuseras respektive godkänns för 
publicering på DN Debatt fram till 1989 – och under den tiden hade drygt 50 000 artiklar 
nekats publicering (Petersson 1990:178). Även parti- och organisationstillhörighet, 
könsfördelning och artiklarnas ämnesområden undersöktes. 81 procent av författarna var 
män, och de yrkesgrupper som dominerade var politiker, företagsföreträdare och forskare. 

En annan undersökning är Lindströms (1996), som i princip har samma fokus men för 
tidsperioden mellan 1989 och 1995. Lindström kommer fram till att även om privatpersoner 
utgör den enskilt största gruppen som skickar in artiklar till DN Debatt, har de en i princip 
obefintlig chans att bli publicerade. Vidare utgjorde forskare och politiker de största 
grupperna som får sina artiklar publicerade.  

I kapitel 2 tar vi upp mer detaljerat varför vi väljer att undersöka det vi säger oss undersöka 
med utgångspunkt i våra frågeställningar. Vi beskriver också våra avgränsningar. Den tidigare 
forskning som finns på ämnet beskrivs mer ingående i kapitel 3, som också beskriver de 
teorier inom medie- och kommunikationsvetenskap som är relevanta för vår studie. Hur vi 
går tillväga beskrivs i kapitel 4. 

 

2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Tidigare forskning har inte fokuserat på förändring över tid, och här finns alltså möjlighet att 
undersöka hur DN Debatt förändrats de senaste åren. Det ska vi göra med fokus på politikens 
medialisering. Politiken har på senare tid blivit betydligt mer medialiserad – exempelvis har 
politiker lärt sig utnyttja medier på ett sätt som inte var möjligt tidigare (Strömbäck 
2001:136). Vi kommer visa på teorier som beskriver vedertagna ideal om hur politisk 
medialisering ska se ut, och ”översätta” det till DN Debatt. Har politikens medialisering slagit 
igenom även där?  
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För att ta reda på vilka – och vilka som inte – som får komma till tals på DN Debatt blir vår 
frågeställning ”Hur har fördelningen mellan kön och yrkesroller förändrats på DN Debatt 
sedan 1985?”. Vi väljer att rikta in oss på tiden 1985 till 2010, eftersom beslutet att skapa en 
helt egen DN Debatt-sida innebär att det är en mycket medveten satsning från DN:s sida, och 
inte bara ett inslag på ledarsidan (Hadenius 2002:417-418) – något vi beskriver mer ingående i 
nästa kapitel. 

Samhället i allmänhet och medievärlden i synnerhet har utvecklats enormt sedan 1985. Med 
internets intåg har sanningar ställts på ända och vanliga uppfattningar har utmanats. 
Samtidigt har både politiska och ideella organisationer blivit bättre på att utnyttja media för 
att nå ut med sitt budskap (Negrine 2008:18-43). Därför väljer vi att bryta ned vår 
frågeställning i två mer direkta frågeställningar. 

2.1 Vilket kön får oftast komma till tals? 

Enligt tidigare forskning var en övervägande del av de som fick komma till tals på debattsidan 
män (Strömbäck 2009:183). Därför vill vi se om könskvoten bland debattsidans skribenter har 
blivit mer jämställd, i takt med att samhället gått mot en mer jämställd tillvaro. Är det 
fortfarande männen som ”äger” den allmänna debatten, och i så fall till vilken grad?  

I rapporten DN Debatt – året i siffror (Andersson 2010) förklarar debattredaktören att DN 
Debatt är en ”spegel av de könsstrukturer som råder i samhället” och att det vore ”naivt att tro 
– med de publiceringskriterier vi har – att det skulle gå att göra något radikalt åt 
snedfördelningen”. Under 2009 och 2010 var 30 procent av författarna kvinnor, och 70 
procent män, enligt rapporten. Vi vill ta reda på om männen fortfarande dominerar på DN 
Debatt, och hur förändringen sett ut sedan 1985.  

2.2 Vilken samhällsposition är vanligast hos skribenten? 

Enligt tidigare forskning i ämnet är det i huvudsak elitpersoner som får uttala sig, d v s chefer, 
politiker, ordförande för organisationer och forskare, samtidigt som privatpersoner har 
mycket liten chans att komma till tals i debatten. De hänvisas i stället till insändarsidan 
(Strömbäck 2009:184). Därför är det intressant att se vilken del av den ledande eliten som får 
komma till tals. Enligt teorin om politikens professionalisering har politiker blivit bättre på att 
komma till tals i media, och med politiker avses också organisations- och fackföreträdare. 
Kanske ser vi en utveckling där andelen forskare och chefer minskar, samtidigt som andelen 
politiker ökar? 

 

Vi väljer samtidigt att undersöka vilka partier som oftast får komma till tals. 2009 och 2010 
toppade Socialdemokraterna listan över artikelförfattare, följt av Folkpartiet och Moderaterna 
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(Andersson 2010). Här kommer vi se om debattsidan verkligen lever upp till målsättningen – 
att låta andra åsikter än tidningens egna komma till tals. Med tanke på tidningens politiska 
inriktning som oberoende liberal borde vi alltså se en relativt stor andel artiklar skrivna av 
socialdemokrater, miljöpartister och vänsterpartister. 

I båda frågeställningarna är förändringen över tid ett viktigt element. Hur läget på DN Debatt 
är just nu är visserligen en intressant fråga i sig, men den blir betydligt intressantare när den 
sätts i ett historiskt sammanhang.  

Det som gör vår undersökning unik är att vi undersöker förändringen över tid, från 1985 och 
fram till 2010. Alla tidigare undersökningar har fokuserat på en betydligt kortare tidsperiod, 
ibland bara några år. Genom att följa DN Debatts förändring och jämföra den med 
förändringen som skett inom politisk kommunikation kommer vi se hur det slagit igenom på 
DN Debatt. 

 

3 TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING 

I teorikapitlet har vi valt att presentera ett antal teorier inom medie- och 
kommunikationsvetenskap som har direkta kopplingar till vår studie, och som sätter vår 
studie och DN Debatt i ett större demokratiskt sammanhang. Vi börjar med mer 
övergripande teorier och beskrivningar över mediernas makt och deras relation till 
demokratin, och avslutande har vi mer specifika teorier om hur medierna väljer ut och 
presenterar sitt innehåll. Avslutningsvis har vi en sammanfattning av kapitlet där vi väver 
ihop alla teorier. Men först: en genomgång av vilka studier som tidigare behandlat DN Debatt. 

3.1 Tidigare forskning  

DN Debatt har varit föremål för ett flertal vetenskapliga studier tidigare. Rapporten Vem får 
plats i debattens finrum? (Jonsson m fl 2009) kommer fram till att män och borgerliga 
politiker dominerar DN Debatt. Bland artikelförfattarna undersöks fördelningen mellan män 
och kvinnor, fördelningen mellan partier och fördelningen mellan partiblocken. 

Vår undersökning tar förutom kön även upp vilken roll författarna har (för att se om 
exempelvis politiker oftare får artiklar publicerade än ämnesexperter och företagschefer), och 
eftersom vi undersöker artiklarna över en betydligt längre tid (1985-2010) än vad andra 
vetenskapliga artiklar tagit upp kommer vi se en förändring. Vi tar också upp genusfrågan: 
vem får oftast komma till tals på DN Debatt, kvinnor eller män? Enligt studien Mannen och 
kvinnan på DN Debatt var 80 procent av artiklarna skrivna av män 1989, mot 65 procent 1995 
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(Karlsson 2005, citerar också Lindström 1996). Här blir det intressant att se hur förhållandet 
ser ut idag, vilket vi beskriver i kapitel 5.1. 

Lindström (1996) undersökte representativitet och urvalsprinciper på DN:s debattsidor 
mellan 1989 och 1995. Undersökningen är omfattande och resultaten innehåller intressanta 
aspekter som publiceringsgrad (vilken typ av artiklar, skrivna av män respektive kvinnor, blir 
publicerade – och vilka blir inte publicerade?). Men studien tar alltså bara upp artiklar under 
åren 1989 till 1995. 

Vi nämnde också Makten över tanken (Petersson 1990) i kapitel 1. En stor undersökning som 
studerade makten i samhället och där en del handlade om DN Debatt. Variabler som kön, roll 
och partitillhörighet studerades, dock med fokus på 1980-talet. Nu är det dags att undersöka 
vad som hänt sedan dess. 

3.2 Mediernas roll i samhället  

Sverige är ett demokratiskt land med ett parlamentariskt styrelseskick, vilket innebär att all 
makt utgår från folket. Demokratin utgörs också av en rad olika fri- och rättigheter för folket, 
som är direkt nödvändiga för en väl fungerande demokrati. 

Rätten till fri åsiktsbildning är en av dem och ger medborgarna rätten att i tal, skrift och bild 
fritt uttrycka sina tankar, känslor och åsikter (SFS 1974:152). Enligt Petersson är ”en 
demokrati utan fri åsiktsbildning inte tänkbar” (Petersson 1999:85). 

Medierna och journalistiken är viktiga instrument och förutsättningar för att den fria 
åsiktsbildningen ska fungera, i och med att det är genom medierna medborgarna blir 
informerade och kan fatta genomtänkta beslut (Habermas 1995). 

Medierna och demokratin, och därmed politiken, är svåra att skilja åt i dag eftersom den 
politiska kommunikation främst sker i medierna. Enligt Nord är det ”huvudsakligen via 
medierna som politiska aktörer kan nå ut med sina budskap till människor, och det är via 
medierna som människor kan inhämta information som de är intresserade av eller behöver 
för att kunna bilda sig egna uppfattningar i olika samhällsfrågor” (Nord och Strömbäck 
2004:15). 

I Sverige har medierna en stark ställning tack vare att de och dess information är 
grundlagsskyddade genom tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen (SFS 
1949:105, 1991:1469). 1972 gjordes en pressutredning för att undersöka exakt vilka uppgifter 
medierna har i demokratin. Utredningen kom fram till att medierna bör uppfylla fyra viktiga 
funktioner: ge information som är nödvändig för att medborgare ska kunna ta ställning i 
viktiga samhällsfrågor, kommentera skeenden i samhället antigen fristående eller som 
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språkrör för organiserade samhällsintressen, som allmänhetens företrädare granska de 
inflytelserika personerna i samhället, och främja kommunikationen mellan och inom 
politiska, fackliga och andra ideella grupper i samhället (SOU 1975:78). Till uppgifterna hör 
också att det journalistiska innehållet i medierna ska vara allsidigt, objektivt och 
sanningsenligt för att medborgarna ska kunna fatta så informerade beslut som möjligt 
(Kovach och Rosenstiel 2001:41-42). 

1994 gjordes en ny utredning, där de fyra uppgifterna reviderades till tre. De tidigare 
punkterna för kommentar och kommunikation slogs då samman. Kort och gott kallas de idag 
för informations-, gransknings- och forumuppgifterna (SOU 1995:37). Forumuppgiften är 
den som vi har fokuserat på i vår studie. Enligt utredningen ska medierna alltså vara ett forum 
för debatt där människor ska få komma till tals och uttrycka sina åsikter.  

Medierna har sedan makten att välja vilka som ska få uttala sig i dessa forum och vilka 
opinioner som ska lyftas fram, och det gör dem således till viktiga opinionsbildare. För vår 
studie, där huvudmålet är att ta reda på vilka som egentligen får komma till tals i forumet, är 
det därför viktigt att känna till dessa grundförutsättningar. 

3.3 Demokratisyner 

Teorierna om vilken roll medierna spelar i samhället är inget annat än just teorier. De 
beskriver ett optimalt tillstånd som inte existerar i verkligheten, men det rör sig ändå om 
normativa teorier, och de är mycket viktiga för forskning inom medie- och 
kommunikationsvetenskap.  

I resonemanget kring mediernas roll i samhället är det viktigt att ta upp ett antal 
demokratisyner, som alla har konsekvenser för medborgarna och journalistiken. Gemensamt 
är att demokratin handlar om regler för att fatta beslut. Skillnaden är att de olika 
demokratiidealen, eller demokratisynerna, har olika syn på vad som utgör den ”goda 
demokratin” (hur demokratin bör vara), vilket ställer olika krav på politiker, medborgare och 
medier (Andersson 2009). 

Enligt Dahl ska en demokrati innehålla effektivt deltagande (alla måste ha lika möjlighet att 
debattera och göra sin åsikt hörd), lika rösträtt (alla måste ha lika möjlighet att rösta, och alla 
röster ska vara lika värda), upplyst förståelse (alla måste ha lika möjlighet att lära sig mer om 
alternativa tankesätt och dess konsekvenser), makt över agendan (alla måste ha rätt att 
bestämma vad som ska debatteras) och inkluderande av vuxna medborgare (alla ska ha rätt till 
ovanstående kriterier). Om något av dessa kriterier inte är uppfyllt kommer inte alla 
behandlas lika (Dahl 1998:37-38). Fler kriterier skulle kunna vara att regeringschefen ska vara 
vald av folket i rättvisa val, att folket ska kunna organisera sig i partier och ideella föreningar 
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samt att ett oberoende rättsväsen ska finnas (enligt Freedom House2, ett politiskt oberoende 
forskningsinstitut). 

Konkurrensdemokratin bygger på konkurrens mellan eliter om folkets röster. Valet är den 
centrala mekanismen för att säkerställa folkviljan. Medborgarna är oftast passiva mellan valen 
och det finns en konkurrens mellan politikerna för att skapa ett dugligare politiskt klimat. 
Medierna ska fokusera på och granska politikerna självständigt, och rapportera om politik och 
granska politikerna i samband med valen (Manin 2002). 

I en deltagardemokrati är medborgarna betydligt mer aktiva. Här handlar det inte bara om 
att rösta, utan politiken är en livshållning som ska prägla alla delar av livet. Medborgarna har 
inte bara rättigheter, utan också skyldigheter: att vara aktiv i ideella organisationer samt ha 
goda kunskaper om och stort intresse av den aktuella politiken. Medierna ska rapportera om 
politik och samhällsfrågor även mellan valen, och ta upp de frågor som publiken anser är 
viktiga – medierna bör utgå från medborgarnas dagordning och inte från politikernas eller 
mediernas (Ferree m fl 2002:295-300; Held 1987:325-336; Zaller 2003). 

Samtalsdemokratin bygger på deltagardemokratins idéer om ett aktivt deltagande i 
politiken, men här är det politiska samtalet det centrala. Demokratin ska fyllas med 
diskussioner och dialoger mellan människor vilket ska skapa en god medborgaranda, tolerans 
och förtroende. Åsikter ska fördjupas, förädlas och förändras. Syftet är inte att vinna debatten, 
utan att uppnå gemensam förståelse. Medierna ska aktivt bidra till att driva en politisk debatt, 
som ska vara saklig och politiskt jämlik. Medierna ska också inkludera fler grupper än de 
resursstarka och redan engagerade – inte enbart den politiska eliten (Habermas 1995).  

Ju ambitiösare demokratisyn ett land har, desto större krav ställer det på medborgare och 
journalister (Andersson 2009). 

3.4 Politisk kommunikation – tre teorier 

Relationen mellan medierna, demokratin och politiken kan se ut på flera olika sätt, och har 
också gjort det genom tiderna. I Sverige är det fastställt att medierna har vissa specifika 
funktioner i samhället, bland annat att de ska agera forum för debatt. Dessa forum kan inom 
medierna till exempel vara insändar-, ledar- eller debattsidor. Även om medierna inte har 
någon avgörande roll för den politiska maktens beslutsfattande har de ändå en betydande roll 
genom att de har möjligheten att påverka vilka opinioner som förs fram. ”Medierna skapar 
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 http://freedomhouse.org/template.cfm?page=351&ana_page=374&year=2011, 

information hämtad 2011-11-10. 
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den bild av allmänna opinionen som i vissa fall kan bli vägledande för politikernas 
ställningstaganden. Det är nästan uteslutande mediernas prioriteringar som kommer att 
avgöra vilka opinioner som uppmärksammas” (SOU 1999:126). 

Det finns tre teorier om hur relationen mellan makten och medierna bör se ut: den borgerliga 
offentlighetsteorin, den frihetliga pressteorin och partipressteorin. Medan de två första 
snarare är normativa ideal och en slags utopi över hur relationen mellan institutionerna bör se 
ut är den sista mer en beskrivning över de svenska förhållandena under delar av 1800- och 
1900-talen. Samtliga har gemensamt att de tar upp vilka opinioner som bör lyftas fram (Nord 
2001:67). 

Den viktigaste och kanske mest övergripande teorin är den borgerliga offentlighetsteorin, som 
utgörs av idén om det offentliga samtalet. Teorin är främst en slags vision över hur det bör 
vara. Utgångspunkten är att det finns ett offentligt samtal som uppstår då privata personer 
träffas och diskuterar olika ämnen. Det är under det offentliga samtalet som 
opinionsbildningen uppstår, förutsatt att de som diskuterar gör det utifrån välgrundade och 
rationella argument. Först när diskussionen leder till att personerna når ett slags förnuft 
uppstår själva opinionsbildningen (Habermas 1998). 

Mediernas roll i opinionsbildningen är att göra medborgarna informerade, och alltså vara 
grunden för att samhället tänker rationellt och förnuftigt. Medierna ska fungera som en tredje 
statsmakt som ska vara fristående från staten och istället granska makten (Habermas 1998). 

Teorin skiljer sig dock från dagens verklighet genom att medborgarna i denna teori ska vara 
passiva åhörare och mottagare av information. Deras diskussioner som leder till 
opinionsbildningen ska sedan vara en grund för politikernas beslutsfattande. Informationen 
ska alltså vara enkelriktad och det ska inte föras någon dialog mellan medierna och 
medborgarna. Habermas, som konstruerat teorin, skiljer dock på olika offentliga rum och 
opinioner. Han menar att den sanna opinionen är den som bildas bland medborgarna. Den 
opinion som media senare förmedlar är snarare en konstruktion av verkligheten. Även om 
teorin har kritiserats på flera plan är det offentliga samtalet ändå något som ses som en 
grundförutsättning för den fria opinionsbildningen idag (Habermas 1998, Leth 1996:68-75). 

Den frihetliga teorin är även den en slags vision om hur tillståndet bör vara. Och likt den 
borgerliga teorin utgår den från att medierna ska vara fristående från staten och fungera som 
en tredje statsmakt. Utgångspunkten är att medierna är kritiska mot staten och det politiska 
systemet. De godkänner systemet men det kräver granskning. Det är alltså viktigt att staten 
inte utövar någon slags kontroll eller reglering av medierna. Skillnaden gentemot Habermas 
teori är att vem som helst ska få bilda opinion och delta i diskussionen, oavsett argument. Det 
finns alltså inget krav på att argumenten måste vara rationella utan alla olika slags åsikter 
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måste föras fram för att man ska förstå vad som är rätt, även de irrationella och felaktiga. 
Medierna ska alltså ses utifrån medborgarnas perspektiv och spegla alla åsikter som finns i 
samhället (Leth 1996:64-65). 

Den tredje teorin, partipressen, är däremot en mer beskrivande teori över hur relationen 
mellan medierna och den politiska makten har sett ut historiskt. Under partipressens tid 
fungerade tidningarna som partiernas språkrör, där alla tidningar representerade en speciell 
politisk hållning. Teorins grundtanke var att alla åsikter på så sätt skulle höras och att 
medierna skulle främja mångfalden. Jämfört med de två andra teorierna finns däremot inget 
krav på att medierna ska fungera som en tredje statsmakt, då banden mellan dem och makten 
var för stor för att makten skulle kunna granskas rättvist (Nord 2001:80-86; Hadenius m fl 
1970; Hadenius 2000). Bandet mellan partierna och medierna kunde ske på flera olika sätt, 
antingen genom att någon i tidningsledningen hade en politisk koppling, genom rent 
innehållsmässiga band som tog sig uttryck i materialet eller genom den läsekrets som 
tidningen nådde (Hadenius m fl 1970:23-27; Seymour-Ure 1974). 

Den politiska ståndpunkten var framför allt tydlig på tidningens ledarsidor och det var där 
opinionsbildningen och den politiska debatten ägde rum. Där kunde ledarna påverka 
opinionen antingen genom att presentera nya åsikter eller genom att företräda en opinion 
som redan fanns företrädd i samhället. 

Partipressen i Sverige nådde sitt slut under efterkrigstiden och många tidningar lades ner på 
grund av dålig ekonomi. Staten införde presstödet för att rädda andratidningar på marknaden 
och för många partier blev det en livlina mellan dem och medierna. När Expressen startades 
1944 och fick en snabb kommersiell framgång tog många tidningar efter konceptet och när 
DN sedan utropade sig som politiskt oberoende 1972 sågs det som ett viktigt avsteg från 
partipresstraditionen (Nord 2001:86-91; Hadenius 2000; Hadenius och Weibull 1991). 

Istället för ägande genom olika partier ägs många medieföretag idag av större 
ägarkoncentrationer som många hävdar påverkar mångfalden negativt (SOU 1994:145). 
Ledarsidorna har fått en försvagad ställning inom opinionsbildningen och idag sker mycket av 
debatten antingen på debatt- eller insändarsidor (Nord 2001:88-89). 

Med de nämna teorierna i åtanke och det faktum att DN var först med att utropa sig som 
oberoende bland de större tidningarna är det intressant att se vilka som faktiskt får komma till 
tals i mediernas forum, och mer specifikt: på DN Debatt. Får alla, oavsett ståndpunkt, komma 
till tals eller är det en ledande elit, främst bestående av politiska aktörer? 

3.5 Politikens mediering och medielogik till dagens medialisering 
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I en demokrati finns flera institutioner och aktörer.  Bland annat politiska aktörer, som har 
makten att fatta beslut, allmänheten som ska reagera på dessa beslut och medieaktörer som 
ska informera om dessa och fungera som en kommunikationskanal mellan de olika aktörerna 
(Strömbäck 2001:29-30). I tidigare kapitel har vi nämnt olika slags relationer mellan medierna 
och politiken, och Sveriges partipresshistoria där partierna ägde tidningar för att nå ut med 
sina åsikter. Även idag sker den politiska kommunikationen främst genom medierna, om än 
på ett annat sätt.  

Många forskare påstår att politiken har blivit medierad, eftersom den utspelas i medierna. 
Den har också blivit medialiserad i flera steg. Det började med att medierna blev den 
dominerande kommunikationsgraden för politikerna. Sedan blev medierna mer självständiga 
aktörer, och idag anpassar sig politikerna till medielogiken för att nå ut med sina budskap. 
Medierna är för många medborgare den viktigaste källan till kunskap och information om 
politik och viktiga samhällsfrågor. Det är helt enkelt till medierna de flesta vänder sig för att få 
reda på sådant som ligger bortom den egna vardagen. Det är främst genom medierna som 
politiker når ut med sina budskap (Strömbäck 2001:237-256). 

Detta beror på flera orsaker. Den främsta är att verkligheten är så pass obegränsad, till skillnad 
från mediernas utrymme som är begränsat. Därför krävs ett urval av vad som ska publiceras, 
vilket ger medierna en stor makt inom den politiska kommunikationen. Att vara journalist 
innebär alltså att välja – och att välja bort (Strömbäck 2001:20). 

För att politikerna ska få det utrymme de vill ha i medieutbudet anpassar de sig därför till 
medielogiken. Logiken innebär att en del nyheter enbart publiceras i specifika medier, bland 
annat beroende på tillgång av bildmaterial, källor och vilken typ av nyhet det rör sig om. 
Dagens journalistik har hög publiceringstakt och därför samsas många olika 
publiceringskanaler under samma tak. Alla har sin egen medielogik – mediernas innehåll och 
ställning i samhället baseras på regelverk, organisation, arbetsvillkor och oskrivna normer, 
samtidigt som det gäller att utnyttja mediets fördelar (Strömbäck 2001:177-108, 240-241). 

Detta innebär också att institutioner som vill använda medierna som en megafon (för att nå ut 
med ett buskap) eller kanske ett debattforum (som ideella organisationer) måste förstå 
medielogiken – annars drunknar budskapet bland annat medieinnehåll. Numera handlar inte 
journalistik om att journalisten ska hitta en nyhet och rapportera den objektivt, utan nu ska 
journalisten istället leta upp en nyhet som passar in i medielogiken (Altheide & Snow 1979). 

Alla som vill nå ut med ett budskap måste anpassa sig till medielogiken (Strömbäck 2001:241). 
Detta gäller i högsta grad även för DN:s debattsida, som varje år tar emot tusentals artiklar. Ett 
urval måste göras. Det gäller alltså för politikerna att bli föremål för artiklar eller 
kommentarer på debattsidor genom att anpassa sin information så att den ska passa till 
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mediernas format. Idag har politikerna nått en högre grad av professionalisering och deras 
kommunikation har blivit mer strategisk. De har lärt sig att fånga både mediernas och därmed 
också publikens uppmärksamhet genom nya knep, till exempel utspel av olika slag där de 
bjuder in medierna att delta eller helt enkelt att politikerna anpassar sin retorik och 
information så att den ska passa mediernas dramaturgiska uppbyggnad (Asp 1986:359-363).  

3.6 Könsroller i media 

Förutom forskningen om vilka som för mediedebatten och vilka samhällspositioner dessa har 
finns också mycket forskning om genus i medierna. En av våra frågeställningar för studien är 
hur många män respektive kvinnor som förekommer på DN Debatt, och det är alltså viktigt 
för studien att förklara könsrollernas förekomst i medierna.  

Såväl global som nationell forskning visar att betydligt fler män än kvinnor förekommer som 
nyhetssubjekt i mediernas innehåll. Enligt mediegranskningen Global Media Monitoring 
Project var år 2005 totalt 79 procent av de nyhetssubjekt som förekom i medierna globalt sett 
män. Samma undersökning i Sverige visade att 70 procent var män och resterade 30 procent 
kvinnor (Jacobson 2005), trots att 49 procent av svenska befolkningen då var män3.  

Medieforskarna Carolyn M. Byerly och Karen Ross menar att mediernas egen förklaring till 
resultaten är att de endast speglar samhället som det ser ut. Eftersom medierna använder sig 
av officiella källor för att de ska anses mer trovärdiga är en stor del av de som förekommer i 
medierna personer med maktpositioner i samhället. Då det främst är män som innehar dessa 
positioner är det alltså naturligt att det också är de som får mest utrymme i medierna (M. 
Byerly, Ross 2006:47). 

Motståndare till denna förklaring hävdar istället att medierna genom en rad val under 
produktionen, såsom gatekeeping och agenda setting (se kapitel 3.7 och 3.8), snarare 
konstruerar en egen bild av samhället än förmedlar en sann bild. Genom de val som medierna 
gör bestämmer de alltså hur de ska spegla samhället. De anser också att medierna bär ett stort 
ansvar genom att många skapar sig en bild av samhället utifrån mediernas innehåll, och att 
medierna därför aktivt bör sträva efter att framhäva fler kvinnor i ledande positioner för att 
uppnå både ett jämställt samhälle och jämställda medier (Byerly & Ross 2006:37-55). 

Maktpositionerna i Sverige domineras främst av män, förutom i politiken där det är mer 
jämställt. Antalet kvinnor med ledande poster inom politiken ökar och förändringen syns 
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 Befolkningsstatistik från Statistiska centralbyråns statistikdatabas 

(http://www.ssd.scb.se), hämtat 2012-01-08. 
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även i medierna, även om synligheten ändå är mycket lägre än det antal kvinnor som faktiskt 
innehar ledande poster (Löfgren & Nilsson 2004). 

Det finns även skillnader i vilka sammanhang män och kvinnor förekommer. Kvinnor har en 
tendens att förekomma i sammanhang som anses typiskt kvinnliga, som till exempel 
familjefrågor och sociala frågor. Män förekommer däremot i typiskt manliga sammanhang 
som ekonomiska och politiska frågor (Jarlbro 2006:32).  

3.7 Gatekeeping 

Dagens mediebrus är enormt – antalet mediekanaler har ökat ordentligt och det finns många 
sätt att göra sig hörd. I kapitlet om medielogik ovan slog vi fast att medierna är en extremt 
viktig informationskälla för väldigt många, och därför måste politikerna anpassa sig till 
mediernas logik för att nå ut i mediebruset. Men vem avgör vad som ska nå ut? 

En av mediernas viktigaste uppgifter är att sortera bland alla händelser, och presentera ett 
urval som publiken efterfrågar. Medierna använder ständigt en medveten eller omedveten 
urvalsprocess. Informationen passerar ett flertal ”grindvakter” – funktioner på redaktioner 
som bestämmer vilka nyheter som publiceras. Med gatekeeping menas na!stan alltid 
mekanismen bakom nyhetsurvalet, och inte beslut tagna av en enskild person. 

Enligt Walter Lippman har en serie av urval redan gjorts när tidningen når läsaren, bland 
annat när det gäller vilka nyheter som ska publiceras, var de ska publiceras och hur mycket 
plats de ska ges (1922). Både Kurt Lewin och David Manning White undersökte fenomenet 
gatekeeping vidare under 1940- och 1950-talen, medan Pamela Shoemaker och Tim Vos 
förklarade termen nyhetsvärde och att även små, till synes triviala beslut kan leda till stora 
konsekvenser och forma publikens världsuppfattning (2009). 

I ett första skede är det journalisten som avgör vad som är värt att publicera, medan det 
slutgiltiga beslutet ofta tas av en redaktör. För DN Debatt innebär det artikelskribenten 
respektive chefredaktören för debattsidan. Gatekeepern sållar ut vad som är värt att publicera, 
och därmed blir en del av läsarnas verklighet – det diskuteras och debatteras (Shoemaker & 
Vos 2009:3-4). Att de ämnen som prioriteras av (och ges utrymme i) medierna även anses 
som viktiga ämnen av mediepubliken står helt klart, och om denna makt handlar 
dagordningsteorin. 

3.8 Agenda setting – dagordningsteorin 

Så när ”grindvakten” sagt sitt och nyheten publiceras – vad händer då? Och framför allt – vem 
påverkas? Om det handlar teorin om agenda setting, eller dagordningsteorin. 
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Medier har ett unikt privilegium: att få bestämma och värdera vad som publiceras, och 
därmed påverka opinionen. Maxwell McCombs och Donald Shaw undersökte detta under 
1960-talet och forskningen ledde senare till att bilden som många hade att medierna inte hade 
särskilt stort inflytande snabbt förändrades.  

Dagordningsteorin innebär inte att medierna bestämmer vilken åsikt publiken ska ha, utan att 
de bestämmer vilka ämnen som publiken ska ha åsikter om (McQuail 2005). Det innebär även 
att medierna påverkar vad vi inte ska ha åsikter om (Wolfsfeld 2011:99-104). Enligt McCombs 
och Shaw (1972) fanns en näst intill perfekt överensstämmelse mellan de ämnen som 
amerikanska medborgare ansåg var viktigast (högt upp på dagordningen) och de ämnen som 
amerikanska medier behandlat. Ett tydligt exempel är sysselsättningsfrågan som Alliansen 
drev mycket hårt under riksdagsvalet 2006. 

Till detta bidrar förstås DN Debatt. Här ska andra åsikter än de som annars brukar speglas i 
Dagens Nyheter få en chans att komma till tals. De ämnen som diskuteras förs sedan vidare 
till flera andra medier – och därmed hamnar dem på dagordningen hos betydligt fler än 
enbart DN:s läsekrets. För politiker blir det också viktigt att förstå sig på dagordningsteorin 
för att nå ut med sitt budskap. 

Men det finns ytterligare ett perspektiv på dagordningsteorin: en ”andra nivå”. Den kopplas 
ofta ihop med priming. 

3.9 Priming 

DN Debatt talar alltså om vilka ämnen som är ”heta just nu”, och som ska hamna högt på 
dagordningen. Men indirekt påverkar också medierna vad vi ska ha för åsikter – omedvetet 
eller medvetet. Medierna skapar vissa associationer, som Strömbäck kallar för ”noder” 
(2009:115). Många kopplar exempelvis ihop ”Moderaterna” med ”lägre skatter”. Däremot 
kopplar få ihop ”Moderaterna” med ”kommunism”.  

Dessa associationer innebär att det är viktigt för partierna att påverka opinionen genom 
medierna. Det som står högt upp på agendan diskuteras ofta, och om exempelvis ett parti 
kopplas ihop med ett visst ämne ökar chansen för partiet att få komma till tals när ämnet 
diskuteras. Detta kallas issue ownership och i svensk politik märks det genom till exempel 
Miljöpartiet som ”äger” miljöfrågan, och Folkpartiet som lagt beslag på utbildningsfrågan. 
Denna form av strategisk politisk kommunikation har utvecklats främst eftersom beteendet 
hos svenska väljare förändrats radikalt – väljarna bestämmer sig till exempel senare i 
valrörelsen och röstar oftare på olika partier i riksdags-, landstings- och kommunalvalen 
(Strömbäck 2009:53-67). Det har blivit viktigare för politiker att ”sälja” sitt parti, och för att nå 
ut och påverka opinionen måste de lära sig hur medierna fungerar. 
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Och där kommer DN Debatt in, som ett viktigt debattforum för aktuella ämnen. Här kan 
bland annat politiker få ut sitt budskap på ett sätt som inte är möjligt i resten av tidningen. 
Men alla texter granskas före publicering och långt ifrån alla tas med.  

3.10 Sammanfattning 

Teorierna som vi redogjort för i kapitlet utgör alla en del i det förlopp som avgör vilka åsikter 
som ska få nå ut genom medierna och inte. Teorierna är tänkta att förklara det större 
perspektivet om mediernas roll i samhället och hur deras ställning i demokratin kan variera, 
till olika teorier om politisk kommunikation och specifika metoder om hur journalister väljer 
vad och hur något ska publiceras. 

I Sverige har vi något som kallas för fri åsiktsbildning där vem som helst har rätt att fritt uttala 
sina åsikter. I den svenska demokratin utgör därför medierna en viktig roll, och en av 
mediernas viktigaste uppgifter att agera forum för debatt. Mediernas roll i samhället varierar 
däremot från land till land och beror på hur landets demokratisyn ser ut, den avgör sedan hur 
aktiv roll medierna bör ha. 

Det finns sedan mer specifika teorier om hur relationen mellan medierna, demokratin och 
den politiska makten kan se ut, som alla behandlar i vilken mån olika åsikter för föras fram. 
Den mest övergripande av dessa teorier är den borgerliga offentlighetsteorin som förutsätter 
en debatt som ska utgöras av sakliga och pålästa argument. Mediernas roll är då att informera 
medborgarna om olika åsikter, där medborgarna är de som sedan ska bilda opinionen. 

I dagens Sverige är medierna mer aktiva än någonsin, och den politiska kommunikation sker i 
allra högsta grad i medierna – något som kallas för politikens medialisering. Det är 
huvudsakligen via medierna medborgare får information om politiska beslut, och politikerna 
har börjat anpassa sin information för att den ska platsa i mediernas format. 

Men i och med att tillgången till information är obegränsad, till skillnad från mediernas 
utrymme, måste den sorteras. En grindvakt sorterar alltså både vilka och vad som ska 
publiceras, och på så sätt sätter grindvakten också dagordningen och väljer ut vad som ska 
anses viktigt. Därmed påverkar grindvakten inte bara medborgarna att tänka på 
informationen utan också hur de tänker på den, delvis genom det sätt medierna väljer att 
presentera informationen på. Presentationen kan alltså påverka vad medborgare associerar 
med olika fenomen.  

När vi nu gått igenom debattsidans roll i demokratin är det dags att översätta det hela till en 
studie. Hur undersöker man en så pass viktig institution som DN Debatt?  

 



   

   

 

 

  15   

4 METOD 

4.1 Val av metod 

Vi väljer att göra en kvantitativ innehållsanalys av DN:s debattsidor eftersom det bäst kommer 
besvara vår frågeställning, om hur DN Debatt förändrats sedan 1985 med utgångspunkt i roll- 
och könsfördelning. Vi vill ha resultat som går att generalisera till en större population. Med 
utgångspunkt i vår frågeställning, som är förankrad i en aktuell journalistisk och 
samhällsvetenskaplig debatt, passar en kvantitativ innehållsanalys bäst. 

4.2 Urval och avgränsningar 

Eftersom vi vill undersöka förändringen på DN Debatt över tid börjar vårt urval 1985, den 
första hela årgången sedan DN Debatt blev ett stående inslag i tidningen och fick en egen sida. 
Men att undersöka samtliga publicerade artiklar är omöjligt – här krävs ett urval. 

För att inte mängden analysenheter ska bli ohanterligt (och därmed öka risken för 
systematiska urvalsfel) använder vi oss av konstruerade veckor, en välanvänd och bevisat 
effektiv urvalsmetod (Riffe, Aust och Lacy 1993). Sju slumpvist utvalda dagar per år väljs ut 
för analys, ett datum för varje veckodag.  

Stempel undersökte urvalsstorlekar i en undersökning med dagstidningar från 1952. Han kom 
fram till att 12 nummer av tidningen från två konstruerade veckor gjorde att resultatet kunde 
generaliseras till en större population. Vårt fokus liger däremot inte på artiklar, utan 
författare, och många artiklar är skrivna av flera författare. Vi väljer ut en konstruerad vecka 
för varje år mellan 1985 och 2010. Sju datum per år slumpades fram i kalkylprogrammet 
Excel, ett datum för varje veckodag. 

Antalet repliker har minskat efter att DN Debatt blev en egen sektion i DN:s webbupplaga, 
DN.se. Från och med den 8 februari 2010 publiceras de flesta repliker enbart på nätet 
(Andersson 2010:4). Utöver det kan debattredaktören själv kommentera en aktuell debatt och 
för dessa artiklar finns en särskild kategori i vårt kodschema.  

Sedan våren 2010 finns DN Debatt även på Twitter med i nuläget drygt 13 000 följare och tack 
vare den så kallade retweet-funktionen (där en Twitter-användare kan skicka ut ett Twitter-
meddelande från DN Debatt till sina egna följare) når budskapen mångdubbelt fler 
(Andersson 2010:4). Under sommaren 2010 infördes även Stockholmsdebatt, där tidningen 
lägger ut lokalt debattmaterial på Stockholmssektionen av DN.se (Andersson 2010:4). Varken 
DN Debatts Twitter-konto, webbsida eller Stockholmsdebatt är föremål för vår undersökning. 

4.3 Validitet och reliabilitet 
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Eftersom det finns en god överensstämmelse mellan det vi avsåg att mäta och det vi mätt har 
studien uppnått hög validitet. I studien har vi utnyttjat resonemangsvaliditet genom att vi 
använt oss av frågor från tidigare studier som undersökt samma sak. Vi har främst använt oss 
av Maktutredningen från 1988-89, som är publicerad i bokform (Petersson 1990:180-181), 
och som vi anser är en bra utgångspunkt ur validitetssynpunkt. Innan vi började koda 
genomförde vi ändå olika testkodningar (se kapitel 4.4), för att ändra delar av kodschemat 
som behövde uppdateras. 

Även den interna validiteten är hög då de slutsatser vi dragit från resultaten stöds av teorier vi 
redogjort för i tidigare kapitel. Samtidigt är även reliabiliteten hög då avståndet mellan de 
teoretiska och empiriska utgångspunkterna för det vi vill undersöka är litet. Resultatet vi har 
fått fram visar hur det vi vill undersöka ser ut, och eftersom det finns väl utvecklade teorier 
som kan förklara varför det ser ut som det gör anser vi att vi uppnått god resultatvaliditet. 

Vad gäller den externa validiteten kan vi inte generalisera resultatet och applicera det på 
medierna i stort eller andra debattsidor, vilket inte heller var vårt mål med studien. Men 
resultatet går att generalisera inom DN Debatt, för att se en förändring över tid. Då andra 
debattsidor kan tillämpa olika riktlinjer för publicering är det ingen idé att försöka jämföra. Vi 
kan inte heller jämföra vårt resultat med resultaten från liknande studier om DN Debatt, 
eftersom vi använt oss av olika urvalsmetoder. Vi har däremot noterat att resultaten ändå 
stämmer överens.  

För att säkerställa undersökningens kvalitet, har vi utfört ett reliabilitetstest på drygt elva 
procent av antalet författare (n = 55). Det ska bidra till att öka undersökningens reliabilitet 
och validitet (Esaiasson 2007:235-236). Variablerna för kön och typ av debattartikel uppnådde 
en överensstämmelse på 98,2 procent – de är svåra att koda fel. Variabeln för författarens 
yrkesroll kan däremot innebära ett visst mått av tolkning från kodarens sida. Författarens 
exakta och korrekta yrkesroll framgick inte alltid i artikelns byline, utan senare i artikeln. Här 
blev överensstämmelsen 87 procent. De tillfällen som felkodningar uppstod innebar dock inte 
att kodningen blivit helt felaktig; exempelvis kunde en mellanchef på en myndighet kodas 
som ”annan företrädare för myndighet” istället för ”chef för myndighet” – han kodades inte 
som något helt annat, som exempelvis ”journalist” eller ”forskare”. Partitillhörighet togs inte 
med i reliabilitetstestet eftersom det heller inte ingår i våra huvudsakliga frågeställningar.  

4.4 Tillvägagångssätt 

På grund av svårigheter att söka fram rätt artiklar som är publicerade innan 2006 digitalt i 
Mediearkivet åkte vi till Kungliga Biblioteket som enligt lag är skyldigt att spara tre exemplar 
av varje svensk dagstidning. Tidningarna är mikrofilmade, och det är riksupplagan som 
sparas. 
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Petersson och Carlberg undersökte förutom artikelförfattarnas kön och samhällsposition (i 
vilken roll de skrev artikeln) även vilken organisation artikelförfattaren tillhörde (exempelvis 
riksdag, regering, massmedia eller någon arbetsmarknadsorganisation) samt vilket ämne 
artikeln behandlade (1990). Vi ansåg att organisationsvariabeln kunde blandas ihop med 
samhällsposition och att artiklarnas ämnen – även om det är intressant – inte skulle tillföra 
något till våra resultat som skulle kunna förankras i våra frågeställningar. 

Vi delade samtidigt upp positionerna Chef, ordförande för myndighet, organisation eller 
företag till tre olika kategorier. Samma sak gjordes med Annan företrädare för myndighet, 
organisation eller företag. Eftersom både politiker och informatörer blivit bättre på att 
utnyttja medierna vill vi skilja på kategorierna för att kunna se en förändring. 
 
Från början var tanken att undersöka fem dagar per år, men eftersom debattsidan publicerats 
varje dag sedan 1980-talet (enligt debattredaktören Bo G Andersson, 2011) har vi har utökat 
antalet undersökta dagar per år till sju. Vi utförde också en testkodning med 49 författare 
(drygt tio procent av vårt totala antal analysenheter) och även om resultatet överensstämde väl 
med vårt slutgiltiga resultat, bidrog testkodningen med flera värdefulla tankeställare kring 
variabler, urval och avgränsningar – något som kan kallas metodproblem. 

4.5 Metodproblem 

Vi valde att använda oss av ett redan granskat kodschema, men eftersom vi inte fann det 
intressant för vår undersökning att ta reda på vilka exakta myndigheter och organisationer 
som förekom valde vi att lägga mindre fokus på den frågan än tidigare studier. Vi slog därför 
ihop den frågan med frågan om vilka yrkesroller som får komma till tals, där vi valt att 
fokusera på några specifika yrkeskategorier. I samband med detta uppstod problemet att vissa 
analysenheter endast kodades utifrån sitt yrke och vissa utifrån vilken organisation de 
företrädde. Exempelvis kan en politiker både ha politiker som yrkestitel och representera 
riksdagen som organisation. Samtidigt kan en journalist ha just journalist som yrke, men 
samtidigt vara en företrädare för ett företag. De yrkesgrupper vi valt att fokusera på finns 
därför inte representerade i resultaten för organisationerna.  

Vi löste problemet genom att att redovisa yrkes- och organisationstillhörighet både i separata 
diagram för att få en rättvis bild, och i ett gemensamt diagram för att få en övergripande bild. 
På så sätt undviker vi att resultatet blir missvisande, och våde validitet och reliabilitet ligger på 
en hög nivå.  
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5 RESULTAT 

5.1 Vilket kön har artikelförfattaren? 

Diagram 1: Könsfördelning mellan författarna totalt sett.  

 

Den totala fördelningen bland författarna (totalt antal författare = 498) är 75,3 procent män (n 
= 375) och 24,7 procent kvinnor (n = 123). 

Sett över tid har andelen artiklar skrivna av män varierat mellan 83% (1996) och 76% (2010). 
Andelen kvinnliga författare har ökat stadigt sedan 1996 och könsfördelningen låg 2010 på 
67% män och 33% kvinnor. 
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5.2 Vilken roll har författaren? 

Diagram 2. Antal författare med en specifik yrkesroll över tid. 

 
 
Här har vi riktat in oss på att undersöka författarnas yrkesroller – politiker, författare och 
journalister, forskare samt övriga – under de senaste 25 åren. Under rubriken ”politiker” finns 
både riksdagsledamöter, landstings- och kommunpolitiker, ministrar och partiledare. 

Vi kan se att antalet politiker som fått komma till tals på DN Debatt pendlat upp och ned 
sedan 1985. Under åren 1985 till 1990 var 20 procent av våra undersökta författare någon 
form av politiker, medan siffran steg till 34 procent 1991-1995. Under perioden 1996-2005 föll 
andelen artiklar skrivna av politiker till 26 procent. Samtidigt fick organisationerna fler 
debattartiklar publicerade. Det syns tydligt i diagram 3 och förklaras i analyskapitlet. Siffran 
för politiker ökade sedan till 37 procent under 2006-2010. Om siffran för politiker sätts i ett 
annat samband kanske resultatet klarnar något: politikersiffran har nästan fördubblats (en 
ökning med 85 procent) mellan 1985 och 2010. 

Forskarna började år 1985 på 13 procent, en siffra som mer än fördubblades till 28 procent 
under perioden 1996-2000, och sedan minskade till 18 procent 2006-2010. Siffran för andelen 
artiklar skrivna av dessa personer har pendlat mellan två och 20 procent. Kategorin Övriga 
består främst av yrkesexperter, exempelvis advokater och civilekonomer, som är insatta i och 
uttalat sig om ett specifikt ämne. Bland de mer udda titlarna fanns exempelvis en nunna. 
Dessa personer företräder inte ett specifikt företag, och inte heller någon myndighet eller 
organisation.  
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Den röda linjen visar utvecklingen för författare, konstnärer, kulturarbetare, journalister och 
chefredaktörer – en siffra som minskade mellan 1991 och 2001, men som sedan ökat igen och 
numera ligger på 18 procent. 

 

Diagram 3. Antal författare som företräder en myndighet, organisation eller 

företag jämfört med antalet politiker. 

 
 
Här undersöker vi vilka företrädare som oftast får komma till tals (chefer, ordföranden och 
andra företrädare för myndigheter, organisationer och företag). Vi har också valt att ta med 
politiker i diagrammet som jämförelse.  

I diagrammet syns att siffran för organisationer är mycket ojämn – som lägst en procent och 
som högst 19 procent. Myndigheterna har minskat med 52 procent till att motsvara 12 
procent av författarna 2010. Men siffran för företagen har ökat från tre procent 1985, till 18 
procent 2010.  

Vi väljer att ta med yrkesrollen politiker i diagrammet som annars handlar om institutioner 
(myndigheter, organisationer och företag). Att blanda yrkesroller och institutioner på detta 
sätt kan vara vanskligt. Många av politikerna i diagrammet företräder själva en myndighet, 
men eftersom vi bara tillåter varje författare att förekomma i en kategori finns ingen risk att 
någon författare förekommer flera gånger i diagrammet. Dessutom är det intressant att sätta 
institutionernas utveckling i förhållande till politikernas – framför allt relationen mellan 
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organisationer (som ökar ordentligt åren 1996-2005) och politiker (som minskar under 
samma period). 

 

Diagram 4. Andel författare med en viss yrkesroll totalt sett. 

 

 
 

I diagrammet ovan har vi slagit ihop politiker, ministrar och partiledare/språkrör till 
”Politiker” samt alla som företräder en myndighet, organisation respektive ett företag till 
”Myndighet”, ”Organisation” respektive ”Företag” (oavsett om författaren är chef eller en 
annan företrädare). Diagrammet visar hur många procent av det totala antalet författare (n = 
498) som har respektive roll totalt sett. 

 

Diagram 5. Fördelning mellan chef och annan företrädare för myndighet, företag 

och organisation.  
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Här sätts andelen chefer i relation till andelen andra företrädare för myndigheter, företag och 
organisationer. Som chefer klassade vi enbart institutionens högsta chef, exempelvis företagets 
vd eller en myndighetschef. 51 procent klassas som chefer (n = 254) och 49 procent är andra 
företrädare (n = 244). 

 

Diagram 6. Politikernas yrkestitel. 

 

 

Bland författarna som klassades som politiker (n = 144) klassades 50% som just politiker (här 
ingår exempelvis lokalpolitiker och riksdagsledamöter, n = 71); 17% som ministrar och 
statsråd (n = 25) samt 33% som partiledare och språkrör (n = 48). 

 

5.3 Typ av debattartikel 

Diagram 7. Vilken typ av debattartikel är vanligast? 
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Det händer att redaktören för DN Debatt själv kommenterar diskussionen kring ett aktuellt 
ämne. Vissa ämnen berör fler läsare än andra, och då kan det krävas en förklaring kring 
publiceringen av artiklarna. De allra flesta artiklar är dock ”helt vanliga debattartiklar”, där 
författaren inleder en ny diskussion.  

Emellanåt väljer författare att svara på en diskussion som någon annan påbörjat. Dessa 
artiklar har vi klassat som repliker. Ett typiskt kännetecken brukar vara att replikerna skiljs ut 
grafiskt genom att de ges underrubriken Replik. Vi märkte dock snabbt att detta inte alltid 
sker konsekvent, utan att repliker ibland lämnas utan underrubriken Replik. I dessa fall har vi 
läst artikeln, som då alltid nämner den tidigare artikeln i första stycket, exempelvis 
”Författaren X skriver på DN Debatt den 22/5 1998 att...”. När författaren hänvisar till en 
artikel som publicerats på annan plats än på debattsidan, exempelvis i Kulturbilagan eller i en 
annan tidning, har vi inte klassat artikeln som replik. 

Här framgår att konventionella debattartiklar dominerar med 84,38 procent (n = 420). 
Därefter kommer repliker med 14,3 procent (n = 71) följt av kommentar från chefredaktören 
med 1,4 procent (n = 7). 

 

5.4 Partitillhörighet 

Diagram 8. Hur stor andel av författarna är medlemmar i ett politiskt parti? 

 

 

Här har vi undersökt hur stor andel av våra författare som är politiskt aktiva, men vi har inte 
valt att använda variabeln Politiker (som undersöker om författaren klassats som antingen 
politiker, minister eller partiledare/språkrör), utan istället har en ny variabel skapats för 
personer som är medlem i ett parti. Här kan det alltså röra sig om exempelvis personer som är 
aktiva i fackförbund och i ett politiskt parti, men som inte klassas som politiker. 
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Vi valde att skapa en variabel för varje parti som fanns representerade i riksdagen 2011, även 
Sverigedemokraterna, som dock ingen av våra undersökta författare var medlemmar i. Av 
våra 498 undersökta författare var 31,7 procent medlemmar i ett politiskt parti (n = 158). 68,3 
procent var inte medlemmar i något parti (n = 340). 

 

Diagram 9. Författarnas partitillhörighet.  

 

Av de författare som var politiskt aktiva tillhörde 29 procent Socialdemokraterna (n = 46); 16 
procent Moderaterna (n = 25); Centerpartiet 13,3 procent (n = 21); Folkpartiet 13,3 procent 
(n = 21); Vänsterpartiet 8,2 procent (n = 13) och Miljöpartiet 7,6 procent (n = 12). I den 
sistnämnda kategorin återfinns endast en författare, som var medlem i Feministiskt initiativ. 
Det motsvarar 0,6 procent. 

 
 
Vi har undersökt om det finns någon koppling mellan variablerna kön och roll genom att 
använda Pearson’s r, och fått resultatet -0,142 – ett mycket litet, negativt samband, vilket 
innebär att det sambandet mellan variablerna kön och roll är relativt slumpmässig (Djurfelt 
2010). 

Starkt generaliserat har vi alltså kommit fram till att 75,3 procent av författarna på DN Debatt 
är män, att andelen politiker ökat men att andelen forskare inte minskat.  
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6 ANALYS 

6.1 Vilket kön har författaren? 

Könsfördelningen har aldrig varit jämnare än 2010 i vår undersökning, då 67 procent av 
författarna var män och 33 procent var kvinnor. Denna fördelning är en betydligt jämnare än 
för undersökningens första år, 1985, då fördelningen var 80/20. Och skillnaden minskar 
ytterligare, vilket syns i diagram 1. 

I takt med att samhället går mot att bli mer jämställt har också andelen kvinnor som blir 
publicerade på DN Debatt ökat. Men en uttalad feminist skulle kanske opponera sig mot 
debattredaktörens målsättning att spegla verkligheten. Han eller hon vill istället att DN Debatt 
ska förändra verkligheten aktivt och bidra till en jämnare könsfördelning. I teorikapitlet tog vi 
upp Globla Media Monitoring-projektet (Jacobson 2005) som visade att könsfördelningen 
inte bara beror på att män fortfarande sitter på de flesta maktpositionerna, utan också på att 
män oftare debatterar ”hårda” ämnen som ekonomi och politik, medan kvinnor i allmänhet 
debatterar mjuka frågor som familj och sociala frågor. Dessa frågor hamnar nästan aldrig på 
DN Debatt, där ekonomi och politik debatteras betydligt oftare. 

I öppenhetsrapporten (2010) skriver debattredaktör Bo G Andersson att ”DN Debatt är en 
spegel av de könsstrukturer som råder i samhället och det är naivt att tro att det skulle gå att 
göra något radikalt åt snedfördelningen”. Men detta gäller enbart inskickade artiklar. Enligt 
debattredaktören händer det att redaktionen aktivt söker upp ämnesexperter och bjuder in 
dem att skriva en debattartikel i ett aktuellt ämne, och här är könsfördelningen inte så ojämn 
som den är på samhällets absoluta maktpositioner. Här borde DN kunna få fram lika många 
artiklar skrivna av män som av kvinnor. 

6.2 Vilken roll har författaren? 

Vår övergripande frågeställning för uppsatsen är vilka som får komma till tals på DN debatt. I 
teorikapitlet har vi tagit upp olika teorier om hur relationen mellan medierna och demokratin 
kan se ut, och vilka opinioner som medierna lyfter fram. 

I teorikapitlet kom vi fram till att elitpersoner har lättare att komma till tals i debatten, och att 
politiker blivit allt bättre på att utnyttja medielogiken för att nå ut med sitt budskap 
(Strömbäck 2009:184). Andelen politiker bland våra undersökta författare har varierat stort, 
men generellt sett har andelen politiker ökat. 

Den första ordentliga uppgången, under perioden 1991-1995 då andelen politiker ökade från 
20 till 34 procent, infaller samtidigt som både riksdagsvalet 1991 och EU-kampanjen som 
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drog igång inför folkomröstningen 1994. Minskningen mellan 1996 och 2005 sammanfaller 
med en generell minskning för alla yrkesroller och institutioner – utom organisationer, som 
istället ökar ordentligt (se diagram 3).  

En yrkesroll som ökat den senaste tiden är författarna och journalisterna. 2010 stod 
journalisterna för tio procent av artikelförfattarna (se diagram 2). Detta kan bero på att 
mediernas roll i samhället förändrats rejält det senaste århundradet – som vi tog upp i 
teorikapitlet. Den ökade medialiseringen och det ökade antalet mediekanaler har förändrat 
medielogiken. Just att antalet kanaler ökat näst intill explosionsartat har berett väg för allt fler 
specialiserade medier, som bloggar och specialtidningar, som förmedlar åsikter som publiken 
håller med om. Journalisterna blir ”åsiktsmaskiner” istället för objektiva granskare av 
samhället – vilket kan leda till att journalister och författare helt enkelt inte behöver vända sig 
till DN Debatt för att få sin åsikt hörd (Stömbäck 2009).  

Även andelen forskare ökade under perioden 1996-2000, men har annars legat på en relativt 
jämn nivå. Samtidigt har kategorin Övriga minskat rejält, från 20 procent 1985 till två procent 
2010 (se diagram 2). Denna kategori består främst av yrkesexperter som inte företräder ett 
företag, en myndighet eller en organisation. Debattskribenter som publiceras idag har oftast 
ett företag eller en organisation bakom sig – civilekonomer uttalar sig alltså inte längre som 
just civilekonomer, utan som ”privatekonom på Handelsbanken”. Här utnyttjar företagen 
(och de politiska partierna) tekniken issue ownership som beskrevs i kapitel 3.9: vissa företag 
och politiska partier vill ”äga” en viss fråga. Miljöpartiet vill till exempel få ut sitt varumärke 
när miljöfrågor diskuteras.  

I diagram 3 undersöker vi istället institutioner – hur ofta myndigheter, organisationer och 
företag får komma till tals – och jämför med politiker.  

Företagen har gått från att vara i princip osynliga till att motsvara nästan en femtedel av alla 
artiklar på DN Debatt, vilket är ett tydligt resultat på den ändrade medielogiken, som i sin tur 
satt igång ett strategiskt arbete bland företagen i syfte att lära sig (och lära sig utnyttja) 
medielogiken.  

Siffrorna för myndigheter och organisationer har båda varierat under hela perioden, men 
generellt har båda minskat. Detta kan bero på Sveriges tidigare starka tilltro på framför allt 
myndigheter och deras beslut och rekommendationer nu minskar. 

Enligt debattredaktören Bo G Andersson är inte målet med DN Debatt att erbjuda ett 
"demokratiskt torg", ett forum där alla får komma till tals. Istället vill han skapa en 
debattarena som ska sätta agendan för övrig debatt och diskussion (något som direkt kan 
anknytas till dagordningsfunktionen vi beskrev i teorikapitlet, och som kan sammanfattas 
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med att medierna inte påverkar vad vi ska ha för åsikter, utan istället vad vi ska ha åsikter om). 
Därför är också ambitionen att publicera författare som är både "kunskapsbärande och har 
position och tyngd" (Andersson 2010:11).  

Allt detta hänger tydligt ihop med våra resultat. Bland alla våra undersökta författare fanns 
inte enda privatperson. Enligt Bo G Anderssons årsredovisning för DN Debatt (2010) fanns 
tre personer bland 2010 års författare som han själv klassade som "privatpersoner" (beroende 
på hur begreppet definieras). Generellt har privatpersoner betydligt lättare att komma till tals 
på insändarsidan ("Läsarnas DN") än på DN Debatt – och det verkar också vara det som är 
syftet. Kändisar förekommer dock med vissa mellanrum, vi har stött på sex författare som kan 
klassas in som kändisar i vår undersökning. 

Enligt en rapport från SNS Demokratiråd har medlemsantalet i Sveriges politiska partier näst 
intill halverats mellan 1991 och 2004, från 625 000 till 329 000 medlemmar (Petersson 2005). 
Andelen politiker på DN Debatt minskade under samma år från 34 till 26%, men över hela vår 
analysperiod ökade andelen politiker från 20 till 37%. 

Diagram 4 i resultatkapitlet visar en sammanställning av författarna på debattsidan. Enligt 
resultatet är det en ledande elit som för debatten, alltså det officiella Sverige som representeras 
av regering, riksdag, näringslivsorganisationer och myndigheter (Petersson 1990). 

Politiker är den grupp författare som är överlägset mest förekommande. På andra plats 
kommer forskare som yrkesgrupp, följt av institutioner som myndigheter, organisationer och 
företag. Bland företrädarna för dessa institutioner är hälften till exempel höga chefer, vd:ar, 
partiledare och språkrör, enligt diagram 5 och 6. Även företrädare med lägre position har 
alltså stor chans att bli publicerad, så länge de har en organisation i ryggen. Det fanns även en 
liten kategori bestående av kändisar, till exempel skådespelare. De var relativt få till antalet 
men räknas ändå som en del av den ledande eliten då de är välkända personer i samhället. I 
debattredaktörens egen öppenhetsrapport om vilka krav han ställer på den som vill bli 
publicerad på debattsidan förklarar han att ”tunga” och välkända namn som chefer och 
partiledare har störst chans att bli publicerade (Andersson 2010). 

Man kan sammanfatta debatten med att den inte är öppen för alla, och även om 
privatpersoner har chansen att bli publicerade är sannolikheten relativt liten jämfört med den 
ledande eliten. För att knyta an till teorierna som nämndes tidigare kan man alltså säga att DN 
Debatt präglas av ett förnuft och rationella och sakliga åsikter, likt den borgerliga 
offentlighetsteorin – men man ska samtidigt komma ihåg att teorin är en normativ utopi som 
skiljer sig från verkligheten i många avseenden. 
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6.3 Typ av debattartikel 

Redaktören för DN Debatt kommenterar emellanåt själv diskussionen kring ett aktuellt ämne. 
Detta händer betydligt oftare efter att Bo G Andersson tillträtt som debattredaktör, 2009. 
Ibland krävs en förklaring kring publiceringen av artiklarna. Att debattredaktören oftare går 
in och kommenterar en diskussion ökar hans roll som viktig opinionsbildare – han syns och 
hörs oftare i debatten, och agerar inte längre bara moderator.  

De allra flesta artiklar – 84 procent – är dock ”helt vanliga debattartiklar”, där författaren 
inleder en ny diskussion (se diagram 7). 

6.4 Partitillhörighet 

Som en parentes valde vi att även undersöka partitillhörigheten hos författarna – även om det 
inte ingick i våra primära frågeställningar – om inte annat för att skapa oss en uppfattning om 
vad en framtida studie av DN Debatt skulle kunna undersöka. Vi ger oss inte på någon längre 
analys av partitillhörigheten, utan överlåter det till en framtida studie. 

Andelen författare som är politiskt aktiva i ett parti är 32 procent, vilket är betydligt fler än 
andelen partimedlemmar bland medborgarna totalt sett (se diagram 8). Under åren 1980-81 
var nästan 14 procent av svenskarna medlemmar i ett politiskt parti, en siffra som sjunkit till 
5,3 procent under 2006-074. 

En av de viktigaste uppgifterna för DN:s debattsida är att låta andra åsikter komma till tals än 
DN:s egna (Hadenius 2002). Det gäller framför allt politiska åsikter, där DN sedan länge varit 
oberoende liberal. Att Socialdemokraterna är störst kommer inte som någon överraskning, 
men Centerpartiets andel på hela 13 procent visar på partiets forna popularitet (se diagram 9). 
1973 fick Centerpartiet 25,1 procent av rösterna i riksdagsvalet, mot 6,6 procent 2010.5 Andra 
uppseendeväckande resultat är Miljöpartiets relativt låga andel på åtta procent (som kan bero 
på att partiet upplevt ett ökat valresultat först under senare år) och Kristdemokraternas siffra 
på 12 procent som är relativt hög jämfört med partiets valresultat under åren 1985-2010. 

 

                                                        
4
 Enligt statistik från Statistisk årsbok 2009, utgiven av Statistiska centralbyrån 

(http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2009A01_BR_24_A01BR0901.pdf). 

Läst 2011-12-18. 

5
 Enligt statistik från Statistiska centralbyråns statistikdatabas (http://www.ssd.scb.se), 

hämtat 2011-12-18. 
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7 SLUTSATS OCH EGNA REFLEKTIONER 

I resultatkapitlet framgår att vi svarat på våra båda frågeställningar (Hur har fördelningen 
mellan kön och yrkesroller förändrats på DN Debatt sedan 1985?), och till skillnad från 
tidigare studier kan vi se en förändring över tid. 

Att männen fortfarande står för en stor majoritet av de publicerade debattartiklarna beror 
enligt debattredaktören på att samhället ser ut på samma sätt. Maktens positioner innehas i 
allmänhet av män. 2010 års könsfördelning är jämnare än någonsin tidigare, men våra resultat 
för perioden 1980-2005 liknar resultaten från andra undersökningar – männen dominerar 
stort. Det verkar inte finnas något intresse hos debattredaktionen att aktivt förändra 
könsstrukturen. 

När vi ställde frågan om hur yrkesrollerna förändrats sedan 1985 gissade vi att andelen 
politiker och företagsföreträdare ökat på bekostnad av forskarna, och anledningen beskrev vi i 
teorikapitlet – att politiker och företag lärt sig utnyttja medielogiken. När vi nu besvarat 
frågan visar det sig att vår åsikt inte stämmer helt. Visserligen har både politiker och 
företrädare för företag ökat, men andelen forskare har inte blivit mindre. Dock är den 
nuvarande trenden att andelen forskare sjunker. Att mediekunniga politiker tar över 
debattsidan behöver inte betyda att artiklarna innehåller mindre detaljerade faktauppgifter 
som forskare annars bidrar med. Däremot kan forskarna framöver inta en bakgrundsposition 
som exempelvis rådgivare till den politiker eller företagsföreträdare som sedan skriver 
debattartikeln. 

Precis som vi trodde förekommer inte en enda författare som ”enbart privatperson” – alla har 
någon form av expertis eller yrkesroll. Privatpersonerna hänvisas istället till insändarsidan. 
Debattredaktören verkar alltså inte ha som målsättning att göra debattsidan mer tillgänglig för 
en större publik, utan målet verkar istället vara att bibehålla den erkänt höga nivå på ämnes- 
och författarval som hittills varit en av anledningarna till att DN Debatt blivit en betydligt 
större opinionsbildare än insändarsidan. 

 

8 FRAMTIDA FORSKNING 

Under arbetet med studien har flera idéer för framtida studier uppstått.  

I samband med kodningen valde vi att göra en övergripande koll på vilka partier som var mest 
synliga på DN Debatt. Partifrågan ingick inte i vår huvudsakliga frågeställning, men är 
definitivt intressant, och kan användas som underlag för en helt egen studie.  
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Det skulle också kunna vara intressant att studera de politiska partiernas förekomst i media. 
Vilka är bäst på att utnyttja medierna som kommunikationskanal? Det kan man göra genom 
att till exempel undersöka hur ofta de förekommer, antingen i medierna i stort eller på en 
specifik plattform som DN Debatt. Man kan också undersöka på vilket sätt partierna 
förekommer –genom debattartiklar, som nyhetssubjekt eller genom politiska utspel. 

En annan inriktning kan vara att undersöka DN Debatts roll i riksdagsvalet hösten 2010. 
Många ansåg att DN Debatt spelade en stor roll när missnöjespartiet Ny demokrati valdes in i 
riksdagen 1991 (Hadenius 2002:417). Det skulle vara intressant att undersöka om debattsidan 
spelade lika stor roll när Sverigedemokraterna valdes in i riksdagen 2010.  

En annan idé till en framtida studie kan vara att undersöka insändarsidan och vilka som får 
komma till tals där. Vår studie visade att DN:s debattsida främst är till för en ledande elit och 
ytterst få privatpersoner får chansen att komma till tals, de hänvisas istället till insändarsidan 
enligt debattredaktören. Vår egen erfarenhet säger däremot att politiker förekommer även på 
olika insändarsidor. Det skulle därför vara intressant att se vilka som för debatten på 
insändarsidan. Man kan också undersöka vilka ämnen som tas upp på insidansidan, är det 
mer vardagliga ämnen eller förs det ibland en parallell diskussion med den på debattsidan? 

Enligt debattsidans redaktör Bo G Andersson kommer öppenheten för DN Debatt bli bättre i 
och med skapandet av en databas med alla debattartiklar som publicerats i tidningen 
(Andersson 2010:4). Detta kan göra både undersökandet och utvärderandet av DN Debatt 
enklare i framtiden, och syftet med databasen är också att öka öppenheten – vilket kanske 
förenklar för framtida forskare.  
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BILAGOR 

Kodschema 

V1.  
 

Datum 
Enligt principen ÅÅÅÅ-MM-DD, exempelvis 2008-04-19. 

V2.  
1.   

2.   

3.   

Vilket kön har artikelförfattaren? 
Man 

Kvinna 

Framgår inte 

V3.  
1.   

2.   

3.   

4.   

Typ av debattartikel 
Debattartikel 

Replik 

Kommentar från chefredaktören 

Annan 

V4.   
100.   

101.   

102.   

200.   

300.   

310.   

400.  

500.   

600.   

610.   

700.   

800.   

900.  

1000.  

1100.   

1200.   

Vilken roll har författaren?  
Politiker 

Statsråd 
Partiledare, språkrör 
Chef, ordförande för myndighet 
Chef, ordförande för organisation, förening, yrkesorganisation 
Chef, ordförande för arbetsmarknadsorganisation, fackförbund 
Chef, ordförande för företag 

Annan företrädare för myndighet 
Annan företrädare för organisation, förening, yrkesorganisation 
Annan företrädare för arbetsmarknadsorganisation, fackförbund 
Annan företrädare för företag 
Informatör eller pr-ansvarig 
Författare, konstnär, kulturarbetare, journalist eller chefredaktör 

Forskare, vetenskapsman 

Övriga, t ex expert, enskilda privatpersoner 
Kändis 

V5-V12 . Variabler för fler att kategorisera roll för fler författare 

V13. 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Vilket parti tillhör artikelförfattaren? 
Vänsterpartiet 

Socialdemokraterna 

Miljöpartiet 

Centerpartiet 

Folkpartiet 

Kristdemokraterna 

Moderaterna 

Sverigedemokraterna 

Annat parti 

Ingen partitillhörighet 

V14-V21. Variabler för fler att kategorisera partitillhörighet för fler författare 

 
Kodinstruktion 

V2. Vilket kön har artikelförfattaren? 
Vi sorterar ut artikelns författare på man eller kvinna. I de fall det inte framgår väljs 

alternativ D, ”Framgår inte”.  
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V2. Typ av debattartikel 
En konventionell debattartikel är alternativ 1, och när artikeln märks ut som ”Replik” (eller 

om det tydligt framgår att artikeln är en replik på en tidigare debattartikel genom att det 

står i ingressen eller att författaren hänvisar till tidigare datum) väljs alternativ 2. När 

redaktören själv kommenterat ett ämne väljs alternativ 3. 

 

Ett typiskt kännetecken brukar vara att replikerna skiljs ut grafiskt genom att de ges 

underrubriken "Replik". Vi märkte dock snabbt att detta inte alltid sker konsekvent, utan 

att repliker ibland lämnas utan underrubriken "Replik". I dessa fall har vi läst artikeln, som 

då alltid nämner den tidigare artikeln i första stycket, exempelvis "Författaren X skriver på 

DN Debatt den 22/5 1998 att...".  

 

När författaren hänvisar till en artikel som publicerats på annan plats än på Debattsidan, 

exempelvis i Kulturbilagan eller i en annan tidning, har vi inte klassat artikeln som replik. 

 

V3. Vilket kön har artikelförfattaren? 
1 för man, 2 för kvinna och 3 om författarens kön inte framgår. (Ingen författare hamnade i 

kategori 3.) 

 
V4. Vilken roll har författaren? 
Det måste framgå i artikeln vilken roll författaren har, och i vilken roll han/hon uttalar sig. 

Personer som har en yrkestitel och/eller uttalar sig som ”experter” hamnar i kategori 1100. 

Dessa personer företräder inte någon specifik myndighet/organisation/företag.  

 

Eftersom vissa yrkeskategorier även ryms inom företrädare för 

organisation/företag/myndighet och därmed kan klassas inom flera kategorier har vi 

speciella kodningar för dessa. Om författaren har en av de yrkesroller som vi har speciella 

variabler för kodas författaren som sin yrkesroll. Exempelvis om författaren är journalist på 

SVT kodas han/hon som journalist och inte annan företrädare för företag.  

 

Om författaren har flera yrkestitlar kodar vi den inom den yrkestitel som är mest relevant 

för det ämne artikeln berör, alltså i vilket roll författaren uttalar sig.  

 

Om författaren står som ”tidigare journalist”, "före detta advokat" eller något annat yrke 

kodar vi den inom det före detta yrket eftersom det är på grund av sin yrkeskännedom 

som personen troligtvis uttalar sig inom det aktuella ämnet.   

 
V13. Vilket parti tillhör artikelförfattaren? 
Personer som inte har någon partibeteckning i artikeln eller i sin byline hamnar i kategori 

10. Personer som har ett politiskt uppdrag men inte uttalar sig som politiker i artikeln 

hamnar ändå under sitt parti eftersom personen har en partibeteckning. 

 

 


