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Abstract 

Titel: DN Debatt – en ämnets grindvakt?  

             – en studie av inskickade artiklar och redaktionsarbete 

Författare:  Josefin Modigh 

Handledare:  Merja Ellefson 

Kurs:  Medie- och kommunikationsvetenskap – kandidatkurs 

 Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK) 

 Stockholms universitet 

Termin: VT 2010  

Syfte:  Syftet med undersökningen är att studera om DN Debatt styr det ämnesmässiga 

innehållet på debattsidan, genom att jämföra refuserade artiklar med dem som blir 

publicerade.  

Teori: Undersökningen lyfter fram teorier inom områdena ”makten och dagordningen”, 

”gatekeeping”, ”medielogik” och ”medialisering”. 

Metod: Kvantitativ innehållsanalys. 

Material: Samtliga artiklar som har skickats in till DN Debatt för att sedan refuseras eller 

publiceras under perioden 1 juni 2009 – 30 september 2009 och en intervju med 

debattchefen Bo G Andersson. 

Huvudresultat (Slutsatser):   

En påfallande god överensstämmelse kan ses i den procentuella fördelningen 

mellan ämnen som refuseras och ämnen som publiceras. Endast ämnet 

Ekonomiska frågor avviker och publiceras i något högre grad jämfört med hur 

stor del av de insända artiklarna som behandlar ämnet. Miljö-, folkrörelse- och 

allmänpolitiska frågor publiceras i något mindre grad jämfört med de artiklar 

som skickas in och behandlar dessa ämnen. DN Debatt styr inte det 

ämnesmässiga innehållet på ett sätt som gör att vissa ämnen hamnar i skuggan, 

eftersom samtliga insända ämnen når publicitet på debattsidan. 

Sociala frågor och vårdfrågor får mest utrymme på DN Debatt och det är också 

den ämnesgruppen som är störst räknat i antal insända artiklar. Majoriteten av 

skribenterna är män, men kvinnor blir i högre utsträckning publicerade än män, 

om man ser till hur många kvinnor som skickar in material.  
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1  Inledning 
 

DN Debatt har ett stort inflytande över den allmänna opinionen och samhällsdebatten i Sverige. I 

Maktutredningen från 1990 konstaterade man att DN Debatt och andra tidningars debattsidor 

fungerar som en grindvakt för det offentliga samtalet och att Sverige anses ha en snäv debattmiljö.1 

Ett fåtal frågor diskuterades medan andra hamnade i skuggan. Tidigare forskning har även visat att 

det i huvudsak är inflytelserika personer inom politik, näringsliv, myndigheter, forskningsvärlden 

och överlag personer med makt som publiceras på DN Debatt.  

 

Undersökningen som du håller i din hand kommer inte att fokusera på personerna bakom artiklarna 

utan tar istället utgångspunkt i det ämnesmässiga innehållet. Studien utgår ifrån hypotesen att DN 

Debatt är en grindvakt som styr vilka ämnen som lyfts fram. Jag kommer att undersöka i vilken 

utsträckning det här stämmer genom att titta på materialet som har skickats in till redaktionen och 

refuserats2 och jämföra det med materialet som har publicerats på DN Debatt.  

 

Att undersöka det ämnesmässiga innehållet i det refuserade materialet är intressant av flera skäl; för 

att se om något ämne hamnar i skuggan, om DN Debatt har speciella preferenser och vissa ämnen 

därmed är ”överrepresenterade” bland de publicerade artiklarna. För att helt enkelt se hur DN 

Debatt styr som grindvakt när det gäller vilka ämnen som lyfts fram och publiceras.  

 

Jag kommer dessutom att som bakgrund ge information om hur debattchefen Bo G Andersson 

tänker kring urvalsprocessen och sin egen roll som redaktör. Kunskap om redaktionens arbete och 

en inblick bakom kulisserna är viktig och intressant mot bakgrunden att DN Debatt har en stor 

räckvidd och når många läsare. Det som hittills har beskrivits kommer att studeras i förhållande till 

teorin om gatekeeping, som presenteras under teorikapitlet. 

 

 

                                                
1 Petersson, Olof och Carlberg, Ingrid (1990) Makten över tanken. Stockholm: Carlsson Bokförlag/ Lindström, Marie 

(1996) DN DEBATT – Representativitet och urvalsprinciper (Arbetsdokument från Rådet för mångfald inom 

massmedierna) 
2 Det vill säga de artiklar som har skickats in till redaktionen men som nekas publicering. 



1.1 Syfte 

Syftet med undersökningen är att studera om DN Debatt styr det ämnesmässiga innehållet i på 

debattsidan, genom att jämföra de refuserade artiklarna med dem som blivit publicerade.  

 

1.2 Frågeställningar 
 

Vilka ämnen refuseras? Vilka publiceras? 

 

Hur skiljer sig de refuserade och publicerade artiklarna åt? 

 

Hur styr DN Debatt det ämnesmässiga innehållet? 

 

Hur många artiklar är undertecknade av kvinnor respektive män? 

 

1.3 Avgränsning och urval 
 

Undersökningen bygger på samtliga artiklar3 som har skickats in4 till och publicerats/refuserats på 

DN Debatt under perioden 1 juni 2009 till och med 30 oktober 2009. (31 oktober utkom ingen 

tidning.) Denna tidsperiod valdes eftersom Bo G Andersson officiellt tillträdde tjänsten som 

redaktör för DN Debatt den 1 juni 2009 och det ansågs lämpligt och intressant att påbörja 

undersökningen i och med skiftet. Nödvändigt för att kunna göra den här undersökningen har 

givetvis varit att refuserade artiklar och material har funnits till hands och Bo G Andersson har 

sedan den 1 juni sparat samtliga inskickade artiklar, vilket i hög grad bidrog till att mätperioden 

började just den 1 juni.  

 

Sammanräknat har 1334 stycken artiklar studerats utifrån det kodschema som närmare beskrivs 

under metodkapitlet och i bilaga. Undersökningen av artiklarna besvarar frågor om det 

ämnesmässiga innehållet och antalet undersökta artiklar bör vara ett tillräckligt underlag för ett 

generaliserbart resultat. 

 

                                                
3 Undantag har gjorts för inkommande ”artiklar” eller kommentarer till DN Debattredaktionen som består av högst fem 
meningar och tydligt saknar karaktären av artikel – eller ambitionen att vara en debattartikel. Dessa rader har inte räknats in i 
undersökningen. Vem som helst kan skicka in artiklar till DN Debatt i hopp om publicering och med inskickade artiklar 
menas här inkomna artiklar från allmänhet, politiker, myndigheter, forskare, o s v. 
4 Debattartiklar till DN Debatt skickas in från bl a allmänheten, regering, riksdag, myndigheter och övriga organisationer 
och föreningar som vill nå ut med ett debattämne. 



Undersökningen bygger även på material från en intervju med Bo G Andersson som genomfördes 

den 6 januari 20105. Frågor har därutöver besvarats av Bo G Andersson via telefon och e-post vid 

ett par tillfällen. Tanken med intervjumaterialet är att det ska fungera som kompletterande 

bakgrundsinformation. 

Studiens fokus ligger på ämnesinnehållet i materialet som har skickats in till DN Debatt för att 

sedan refuseras eller publiceras. Vidare på hur fördelningen mellan män och kvinnor ser ut bland 

artikelförfattarna. 

 

1.4 DN Debatt 
 

DN Debatt, Dagens Nyheters debattsida, beskrivs ofta som inflytelserik och opinionsbildande. 

Artiklar som publiceras där följs många gånger upp i radio, tv och tidningar och sidan har kallats en 

officiell anslagstavla – den effektivaste i landet.6 På sidan presenterar eliten nyheter som angår 

många och inte minst förekommer forskare och utredare med nytt material.7  

Dagens Nyheter är Sveriges största morgontidning och når dagligen omkring 980 0008 läsare. Det 

innebär att DN Debatt har en stor räckvidd.  

 

Under 1970– och 80–talet gick DN Debatt från att vara en liten del av ledarsidan till att få utvidgat 

utrymme i form av en egen helsida år 1984.9 1975 fick DN Debatt sin första debattredaktör, Göran 

Beckérus,10 och 1985 nådde debattsidan positionen som en av Sveriges viktigaste platser för 

opinionsbildning.11 

 

                                                
5 Intervjun med Bo G Andersson skedde under ett möte som varade under drygt en timme. 
6  Hadenius, Stig (2002) Dagens Nyheters historia – Tidningen och makten 1864-2000. Borgå: WS Bookwell, 
Bokförlaget DN och Stig Hadenius s. 417 
7  Hadenius, Stig (2002) Dagens Nyheters historia – Tidningen och makten 1864-2000. Borgå: WS Bookwell, 
Bokförlaget DN och Stig Hadenius s. 417 
8 Dagens Nyheter räckvidd enligt den senaste rapporten som Orvesto presenterar på http://www.tns-sifo.se/rapporter-
undersokningar/rackviddsrapporter-orvesto. Siffran baseras på september månads räckvidd 2009. Omkring 1.1 miljoner 
unika webbläsare besöker DN.se varje vecka. (denna information är hämtad från DN.se - (http://www.dn.se/info/korta-
fakta-1.519470) 
9 Hadenius, Stig (2002) Dagens Nyheters historia – Tidningen och makten 1864-2000. Borgå: WS Bookwell, 
Bokförlaget DN och Stig Hadenius  
10  Hadenius, Stig (2002) Dagens Nyheters historia – Tidningen och makten 1864-2000. Borgå: WS Bookwell, 
Bokförlaget DN och Stig Hadenius s. 417 
11  Hadenius, Stig (2002) Dagens Nyheters historia – Tidningen och makten 1864-2000. Borgå: WS Bookwell, 
Bokförlaget DN och Stig Hadenius s. 417 



DN Debatt har sitt utrymme direkt efter ledarsidorna i tidningen och rent organisatoriskt sorteras 

sidan in under ledarredaktionen, men avdelningen är i arbetet självständig och det förekommer inget 

samarbete – eller utbyte av information mellan DN Debatt och ledarredaktionen.12  

 
Göran Beckérus slutade 1992 och efterträddes av Mats Bergstrand som var redaktör för sidan fram 

till 25 maj 200913. Sedan detta datum är Bo G Andersson redaktör och ansvarig för DN Debatt. 

 

1.5 Redaktören har ordet 
 

För att artiklar ska kunna publiceras på DN Debatt ställs vissa krav: 

 

• Att de är skrivna exklusivt för DN Debatt. 

• Att de har nyhets- och fördjupnings/förklaringsvärde. 

• Att språket är lämpligt för publicering. Språket, dispositionen och retoriken granskas. 

• Formella krav på texterna: En helsida är ca 6 500 tecken inklusive blanksteg. En 

huvudartikel kan också vara kortare, dock inte mindre än 4 000 tecken inklusive blanksteg. 

Replikmåttet är ca 2 000 tecken. Har dock hänt att repliker varit 5-600 tecken.  

• Att ämnet rör många och inte är för ”smalt”. 

 

Idealet för en artikel på DN Debatt är när en artikel både har ett högt nyhets- och förklaringsvärde 

och dessutom bygger på egna erfarenheter. 

 

Nedan följer ett urval av de frågor som ställts till och besvarats av DN Debatts chef Bo G 

Andersson.14 (Hela intervjun finns i bilaga 6.1, s 28-33.) 

 

1. Vad skiljer DN Debatts värdering av nyhetsmaterial från andra nyhetsredaktioner? 

 

I grunden skiljer det inte så mycket egentligen. Jag bedömer de insända artiklarna efter olika 

kriterier, bland annat nyhets- och fördjupnings/förklaringsvärdet. DN Debatt har ambitionen att 

fortsätta att vara den ledande debattplatsen i svenska medier och för att kunna vara det är det 

nödvändigt att ha relevanta och tunga debattartiklar, som i kraft av sitt sakliga eller idémässiga 

innehåll också är viktiga nyheter. 

                                                
12  Bo G Andersson, se intervju i bilaga 
13  Bo G Andersson, se intervju i bilaga 
14 Intervjun med Bo G Andersson genomfördes den 6 januari 2010. 



 

MEN en debattartikel är inte en nyhetsartikel. Den är ute efter att skapa opinion och argumenterar 

för olika ståndpunkter – det får ju inte en nyhetsartikel göra. I nyhetsartikeln finns ju också strikta 

krav på saklighet och opartiskhet med mera. Det innebär att jag i min roll som debattchef är 

betydligt friare i min bedömning än vad jag har varit när jag tidigare arbetat som till exempel 

nyhets- och nattchef och bedömt nyhetsartiklar. 

 

Kan ett ämne anses ”för smalt” för publicering på DN-debatt? Hur? 

 

Det handlar om målgruppen och storleken på den i första hand. En fråga – säg inom vetenskapen – 

kan vara för intern och för smal om det saknas intresse för den utanför forskarvärlden. Målgruppen 

är för liten och DN Debatt är inte den optimala debattarenan. Det händer att jag i ett sådant läge 

hänvisar artikelförfattaren till exempelvis Läkartidningen. 

 

Har du själv en uppfattning angående de refuserade artiklarna, vad har de gemensamt? 

 

De har definitivt en sak gemensamt: 

de har inte varit tillräckligt intressanta från nyhets- och fördjupningssynpunkt! Annars tror jag 

faktiskt att de ämnes- och avsändarmässigt speglar totaliteten, det vill säga de skiljer sig inte på 

något avgörande sätt från de publicerade artiklarna.  

När det gäller avsändarnas ställning/position i samhället, köns- och ämnesfördelningen bland de 

refuserade bidragen, så bör den överensstämma ganska väl med motsvarande fördelning bland de 

publicerade artiklarna. Jag väljer inte medvetet bort ämnen eller ett visst kön. 

 

Vad menas med att DN Debatt är debattinitierande? 

 

DN Debatt är i första hand en debattinitierande sida, inte en debattförande. Det vill säga vi startar 

och initierar debatter som sedan följs upp och löper vidare i andra medier, till exempel på nätet, på 

tidningarnas ledar- och kultursidor, i radio och TV osv. 

 

Händer det att DN Debatt själva kontaktar experter och kunniga på områden som tidningen 

vill uppmärksamma? 

 

Ja, det händer absolut. Jag skulle önska att jag hade mer tid till egna initiativ av det slaget. 

 



I vilken grad kan du som redaktör förändra rutiner, sidans utformning etc? 

 

Jag har i princip fria händer att göra sådana förändringar, ja. Men eftersom ett redaktörsskifte är 

känsligt, har jag medvetet valt att inte göra alltför ingripande förändringar i början. Jag tycker att 

det har varit viktigt att signalera att huvudinriktningen ligger fast. 

 

2  Teori 

 

2.1 Makten och dagordningsfunktionen  
 

Den förmåga som nyhetsmedierna har att påverka hur olika frågor prioriteras brukar kallas för 

nyhetsmediernas dagordningsfunktion.15 Denna dagordning struktureras av journalisternas 

rapportering om olika händelser och situationer.  

Dagordningsteorin beskriver hur prioriteringar överförs från massmediernas världsbilder till 

föreställningar hos allmänheten. Den bärande teoretiska idén är att element som är framträdande i 

journalistiken också blir dominerande hos mediekonsumenterna. Vad som sätts högt på mediernas 

dagordning kommer så småningom att betraktas som viktiga av människor i allmänhet.16 Trenaman 

och McQuail har poängterat ” Mycket tyder på att människor tänker på frågorna som tas upp men 

på inget sett tänker det som sägs”17 

McQuail menar dock att det inte är så enkelt att medierna ensamma skapar effekten. Enligt Rogers 

and Dearing (1987)18 behöver vi skilja mellan tre olika agendor, eftersom det utöver mediernas 

prioriteringar även förekommer prioriteringar hos allmänheten och politikerna. Dessa tre interagerar 

på ett komplext sätt och skapar effekter i olika riktningar.  

Journalister som dagligen väljer ut och presenterar nyheter har ett stort etiskt ansvar för de bilder 

som förmedlas, eftersom dessa ofta är källan till - och påverkar - allmänhetens världsbild. 19    

 

                                                
15 McCombs, Maxwell (2006) Makten över dagordningen – om medierna, politiken och dagordningen. Borgå, Finland 
WS Bookwell. s. 23 
 
16 Citerat, McCombs, Maxwell (2006) Makten över dagordningen – om medierna, politiken och dagordningen. Borgå, 
Finland WS Bookwell. s. 97 
17 McQuail, Denis (2005) Mass communication theory. Femte upplagan, London: Sage Publications Ltd. S. 512 
Originaltext ”The evidence strongly suggests that people think about what they are told but at no level do they think 
what they are told” 
18 Rogers and Dearing (1987) genom McQuail, Denis (2005) Mass communication theory. Femte upplagan, London: 
Sage Publications Ltd. S. 512 sid 512. 
19 McCombs, Maxwell (2006) Makten över dagordningen – om medierna, politiken och dagordningen. Borgå, Finland 
WS Bookwell. s. 44 och s. 59 



2.2 Viktigt med pluralism 
 
Objektivitet och pluralism grundläggande. För att journalistiken ska kunna informera och granska 

på ett sätt som gör det möjligt för människor att fritt och självständigt kunna ta ställning i 

samhällsfrågor, krävs det att journalistiken strävar efter att ge så allsidiga och sanningslika bilder av 

verkligheten som möjligt.20  Det är framförallt viktigt med tanke på att de allra flesta människor 

skaffar sig bilder av omvärlden och tar del av viktiga samhällsfrågor och beslut genom medierna. 

  

2.3 Medielogik och medialisering 
 

Medielogik inom nyhetsforskning handlar om mediernas sätt att arbeta och hur de på olika sätt styr 

vad som blir nyheter.21 I fokus står olika mediers format, mediernas arbetsrutiner, arbetslogik och 

även de berättartekniker medierna använder för att fånga sin publik och hålla kvar intresset.22 

Bengtsson ger exempel på grundläggande faktorer som styr massmedielogiken; tid, utrymme, 

tillspetsning, personifiering och polarisering.23  

Tid: Allt massmedialt arbete sker under tidspress och bygger på deadlines. Utrymme:24 Begränsat 

utrymme i medierna kräver sammanfattning och koncentration. Tillspetsning25: Journalister letar 

efter vinklar och något avvikande. Personifiering/konkretisering: Berättande utifrån en person som 

exempel, för att förtydliga komplicerade resonemang. Polarisering: Konflikter är mer intressanta än 

enighet. Detta är en journalistisk logik som gynnar ytterligheterna i varje fråga. Det blir ofta svart 

eller vitt, med få nyanser.26 

 

I dagens samhälle råder ett informationsöverskott och redaktörerna inom medierna måste därför 

ständigt välja vad som ska uppmärksammas.27 

Genom att redaktionerna har nyckeln till människors uppmärksamhet får de en maktposition i den 

politiska kommunikationen mellan politiska aktörer, medborgare och medierna själva. Därför 

tvingas politiker och andra som via medierna vill nå människor att anpassa sig till medierna och 

mediernas sätt att fungera.28 Denna anpassning till mediernas sätt att arbeta och till medielogiken 

brukar kallas medialisering.29 

                                                
20  Nord, Lars & Strömbäck, Jesper (2004) Medierna och demokratin. Studentlitteratur, Lund sid. 19 
21  Nord, Lars & Strömbäck, Jesper (2004) Medierna och demokratin. Studentlitteratur, Lund sid. 15 
22  Nord, Lars & Strömbäck, Jesper (2004) Medierna och demokratin. Studentlitteratur, Lund sid. 15 
23  Bengtsson, Jesper (2001) Mäktiga medier, mager demokrati. Stockholm: Bilda Förlag sid. 75 
24  Bengtsson, Jesper (2001) Mäktiga medier, mager demokrati. Stockholm: Bilda Förlag sid. 77 
25  Bengtsson, Jesper (2001) Mäktiga medier, mager demokrati. Stockholm: Bilda Förlag sid. 77 
26  Bengtsson, Jesper (2001) Mäktiga medier, mager demokrati. Stockholm: Bilda Förlag sid. 79 
27  Nord, Lars & Strömbäck, Jesper (2004) Medierna och demokratin. Studentlitteratur, Lund sid. 15 
28  Nord, Lars & Strömbäck, Jesper (2004) Medierna och demokratin. Studentlitteratur, Lund sid. 15 



2.4 Nyhetsvärdering 
 

Nyhetsvärdering är bedömningen av vilka inkommande nyheter som är värda att förmedla och 

vilket utrymme och vilken placering de ska få i rapporteringen. Förenklat kan värderingen 

sammanfattas i identifikation, som underlättas av närhet i tid, rum och kultur, samt sensation, som 

bygger på främst hur ovanlig och oväntad nyheten är. Urvalet styrs även av till exempel politisk 

ideologi.30 

2.5 Gatekeeping och grindvakt 
 

Denis McQuail använder begreppet gatekeeping för att beskriva urvalsprocessen i medierna. 

Begreppet handlar framförallt om besluten huruvida en speciell artikel eller ett ämne ska släppas 

fram – tillåtas att passera genom grinden31 eller ej.32  Dessa beslut tas framförallt av journalister, 

men enligt Shoemaker och Vos så innefattar begreppet alla människor och händelser som är med i 

informationshanteringen av en kommande nyhet. Gatekeeping handlar i grunden om alla de 

”kanaler och grindar”33 som en händelse måste passera på sin väg till att bli en nyhet redo att 

publiceras för sin publik.34 Premissen för gatekeeping är att nyheter skapas från information som 

passerar genom en serie av grindar35 och förändras under processen.36 

 

Första gången begreppet gatekeeping dök upp i relation till kommunikation var när Human 

Relations publicerade en text av Kurt Lewin 1947. Den tidiga forskningen kring begreppet som 

gjordes runt åren 1950-1960 visade att valen av artiklar för publicering baserades på vad den som 

beslutade själv gillade och vad denne trodde att läsarna ville ha. Men det begränsade utrymmet i 

tidningen spelade in och att liknande nyheter inte hade publicerats tidigare. Allt eftersom kom andra 

forskningsrön och Gieber (1956) menade att organisatoriska strukturer höll personliga värderingar 

borta och att personlig subjektivitet var mindre framträdande i kontrast till strukturella 

överväganden. Faktorer som exempelvis hur många nyheter det fanns att välja mellan, storleken på 
                                                                                                                                                            
29  Nord, Lars & Strömbäck, Jesper (2004) Medierna och demokratin. Studentlitteratur, Lund  
 
 
 
30Nationalencyklopedin,http://www.ne.se/nyhetsvärdering 
31 ”Passera genom grinden” här i betydelsen att en text går vidare ett steg mot att bli publicerad. 
32 McQuail, Denis (2005) Mass communication theory. Femte upplagan, London: Sage Publications Ltd. s. 308 
33 ”Grindar och kanaler” betyder de situationer eller på de platser där beslut och handling sker. Vilka beslut som tas där 
och vad som händer påverkar det senare resultatet av en nyhet – om det blir en nyhet. 
34 Shoemaker, Pamela J. och Vos, Tim P (2009) Gatekeeping theory. Oxon, UK, Routledge s. 11 
35 En grind står här för en plats där beslut tas som har med nyheten att göra och huruvida den ska publiceras, var, hur 
och i vilken form och så vidare.  
36 Shoemaker, Pamela J. och Vos, Tim P (2009) Gatekeeping theory. Oxon, UK, Routledge s. 22 



nyheterna, tidspressen och övrig produktion, påverkade nyheten enligt Gieber, som menade att 

organisationen och rutiner var viktigare i valet än den individuella journalistens karaktär.37 

 

Gatekeepers eller grindvakter är med och avgör vad som blir delar av den världsbild som medierna 

förmedlar. Den mest uppenbara effekten av gatekeeping som rör läsarna är kognitiv enligt Ramney 

(1983) vilket syftar till formandet av mottagarnas tankar om vad som händer i omvärlden och de 

världsbilder medierna visar oss. Precis som att grindvaktar är med och påverkar attityder och formar 

opinioner.38 Shoemaker framhåller den kanske viktigaste aspekten av gatekeeping, som innebär att 

de ämnen och händelser som inte syns blir frånvarande i de flesta mediekonsumenters världsbild. 

Människor kan inte känna till det som medierna inte berättar om de själva inte har egna erfarenheter 

av händelsen.39 

 

2.6 Tidigare forskning 
 

Tidigare forskning har visat att det på DN Debatt ofta förekommer artiklar skrivna av statsråd, 

generaldirektörer eller andra med titlar som i sammanhanget väger tungt. I Maktutredningens 

rapport från 1990 visade siffrorna att privatpersoner hade svårt att konkurrera med makthavarna. 

Kvinnor stod sällan bakom artiklarna.40  

Hadenius beskriver DN Debatt som en plats där statsråd presenterar kommande propositioner, 

partiledare gör utspel, statliga utredningar berättar om sina förslag, direktörer protesterar och 

forskare varnar.41 Tidigare forskning beskriver hur målet för DN Debatts tidigare redaktörer, Göran 

Beckérus (1975-1992) och Mats Bergstrand (1992-2009), var att komma med artiklar som innehöll 

”nyheter och fördjupning”.42 Detta gäller även under Bo G Anderssons redaktörskap (maj 2009-).  

 

Endast två tidigare undersökningar har, författaren veterligt, tagit sig an DN Debatts refuserade 

material. I Maktutredningens undersökning från 1990 studeras refuserade artiklar från november 

                                                
37 Shoemaker, Pamela J. och Vos, Tim P (2009) Gatekeeping theory. Oxon, UK, Routledge s. 16 
38 Shoemaker, Pamela J. och Vos, Tim P (2009) Gatekeeping theory. Oxon, UK, Routledge s. 3 
39 Shoemaker, Pamela J. och Vos, Tim P (2009) Gatekeeping theory. Oxon, UK, Routledge s. 4 

 
40 Petersson, Olof. Carlberg, Ingrid (1990) Makten över tanken. Stockholm: Carlsson Bokförlag 
41 Hadenius, Stig (2002) Dagens Nyheters historia – Tidningen och makten 1864-2000. Borgå: WS Bookwell, 
Bokförlaget DN och Stig Hadenius s. 417 
42 Stig Hadenius s. 417 
42 Hadenius, Stig (2002) Dagens Nyheters historia – Tidningen och makten 1864-2000. Borgå: WS Bookwell, 
Bokförlaget DN och Stig Hadenius s. 417 



1989. En uppföljande undersökning har gjorts i form av en C-uppsats.43 I uppsatsen jämförs bland 

annat resultatet från Maktutredningen med resultatet från uppsatsens innehållsanalys av refuserade 

och publicerade artiklar under november månad år 1995.44  

 

3  Metod 
 

När medieinnehåll ska analyseras är det ofta två tillvägagångssätt som är centrala, den kvantitativa - 

och den kvalitativa metoden. Den kvantitativa metoden grundas på statistik för att kunna urskilja 

samband i det undersökta materialet medan den kvalitativa metoden går in på djupet med 

observationer, analyser och tolkningar. 

 

För att på bästa sätt besvara undersökningens frågeställningar har en kvantitativ metod valts ut i 

form av den kvantitativa innehållsanalysen. Eftersom undersökningen bygger på ett tydligt och 

faktiskt material och då frågeställningarna söker konkreta svar hos materialet ses det valda 

tillvägagångssättet som bättre lämpat än till exempel olika former av tolkande metoder.   

 

3.1 Kvantitativ innehållsanalys 
 

Genom att den kvantitativa innehållsanalysen hellre sammanfattar än rapporterar alla detaljer 

rörande en text kan vi, om vi samlar in en tillräcklig mängd data, nå ett generaliserbart resultat.45 Vi 

kan således uttala oss om olika mönster och skillnader mellan de publicerade och de refuserade 

artiklarna.  

 

Kategorierna ”Organisation” och ”position” var från början tänkta att ha med som en del av 

undersökningen, men i arbetets tidiga skede registrerades dessa inte på ett tillfredställande sätt och 

måste ses som bortfall. Det berodde på att ett fel upptäcktes i det kodschema som var utformat för 

just dessa kategorier. Bortfallet ledde till att inriktningen på uppsatsarbetet ändrades något, vilket 

var nödvändigt för att få tillförlitliga resultat. Fokus sattes istället på att undersöka ämne och 

innehåll hos artiklarna.  

                                                
43  Lindström, Marie (1996) DN DEBATT – Representativitet och urvalsprinciper (Arbetsdokument från Rådet för 
mångfald inom massmedierna) (Arbetsdokumentet är i grunden en C-uppsats av Marie Lindström.) 
44 Lindström, Marie (1996) DN DEBATT – Representativitet och urvalsprinciper (Arbetsdokument från Rådet för 
mångfald inom massmedierna) (Arbetsdokumentet är i grunden en C-uppsats av Marie Lindström.) 
45Neuendorf, Kimberly A. (2002) The content analysis guidebook. California: Sage Publications, Inc. s. 15 



Bortfallet förändrar inte resultatet utan påverkar arbetet endast på det sätt att det har begränsat 

undersökningsområdet, vilket även har varit nödvändigt med tanke på den tid som funnits för att 

slutföra detta arbete. 

 

3.2 Regler för mätning 
 
Vid bedömningen av vilket ämne som artikeln har behandlat så har det alltid varit kärnfrågan46 i 

artikeln som har bestämt ämnestillhörighet. I de få fall där det har varit tveksamt var en artikel har 

hört hemma ämnesmässigt har den registrerats in under kategorin Allmänpolitiskt, ”det politiska 

spelet”, ideologier, personfrågor och övrigt. Tveksamma fall har som sagt förekommit mycket 

sällan och att gruppen Allmänpolitiskt är stor beror på att artiklar som behandlar allmänpolitiska 

ämnen har förekommit relativt frekvent. En allmänpolitisk artikel är en politisk artikel som inte 

behandlar ett specifikt område, ofta driver författaren en egen idé eller fråga och då har denna 

registrerats under ”Idédebatt” under ÄmneB.47 

 

Vid registrering av artikelförfattarens kön har samtliga artiklar som är författade av endast kvinnor 

registrerats under ”Kvinna”. Under ”Man” har artiklar som bara innehåller manliga namn 

registrerats. Det räcker med att minst en kvinna och/eller en man finns med som avsändare för att en 

artikel ska ha registrerats under ”Kvinna och man”. Observera att det inte går att uttala sig om hur 

många kvinnor eller män som står bakom artiklarna i denna kategori, eller som står bakom samtliga 

artiklar överhuvudtaget. Resultatet från den här undersökningen kan endast visa hur många artiklar 

som är skrivna av enbart kvinnor eller enbart män, det vill säga, hur många artiklar där både minst 

en man eller en kvinna förekommer. Variabeln ”framgår ej” under rubriken ”kön” innebär att 

artikeln inte har haft någon given undertecknare, det här gäller bara refuserade artiklar.48 

 

3.3 Kvalitativ intervju 
 

Intervjun med redaktör Bo G Andersson varade under drygt en timme, frågor ställdes och svar 

antecknades på papper. För att informationen skulle bli riktigt citerad sändes även ett par frågor - 

och besvarades över e-post. Eventuella följdfrågor har sedan kunnat ställas via e-post eller 

telefonkontakt.  

                                                
46 När det uppenbart är ett tydligt ämne som behandlas. 
47 För mer specifik information om vilka ämnen som hör till vilken ämnesgrupp, se under rubriken Kodschema i bilaga. 
 
48 Det kan till exempel gälla artiklar som sänds in från PR-byråer eller andra organisationer och där det vid tiden för 
refuseringen ännu inte är klart vilka som kommer att underteckna artiklen. 



Alla intervjufrågor tillsammans med Bo G Anderssons svar finns i bilaga 6.1, s 28-33. 

 

3.4 Validitet och reliabilitet 
 

Undersökningens kodschema sträcker sig längre än till att endast innehålla variabler gällande det 

ämnesmässiga innehållet, vilket beror på att ambitionen till en början var att även undersöka 

position och organisation med mera hos artikelförfattarna. Kodschemat utformades efter 

Maktutredningens kodschema från 199049. Den största skillnaden är att Sveriges medlemskap i 

Europeiska Unionen har lagts till, då EU inte var aktuellt när Maktutredningen gav ut sin rapport.  

 

Vad gäller undersökningens reliabilitet50 så har en förklaring över de olika variablerna utformats 

mycket noggrant för att undvika missförstånd om hur materialet har registrerats in i SPSS51. Under 

pilotstudien, när kodschemat testkördes för första gången i SPSS, upptäcktes en del svaga punkter 

där det bedömdes att missförstånd i tolkningen skulle kunna ske. Därför förtydligades dessa extra 

noggrant i tolkningsschemat. Detta förtydligande har förstås pågått under hela arbetet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
49 Maktutredningens kodschema som kodschemat i den här undersökningen har inspirerats av dinns i boken: Petersson, 
Olof. Carlberg, Ingrid (1990) Makten över tanken. Stockholm: Carlsson Bokförlag 
50 Reliabilitet kan förklaras som sannolikheten att undersökningen kommer fram till lika resultat om någon annan utför 
samma studie. (Neuendorf, Kimberly A. (2002) The content analysis guidebook. California: Sage Publications, Inc.) 
 



4  Analys och resultatredovisning 
 

I följande kapitel presenteras undersökningens resultat från den kvantitativa undersökningen följt av 

en analys och slutsats. 
 

4.1 Finns skillnader mellan de publicerade och refuserade artiklarna 
vad gäller ämne och innehåll?  

 
Tabell 1. Publicerade och refuserade artiklar fördelat efter ämne A52 

 Publicerade artiklar Refuserade artiklar 

Ämne A Antal 
artiklar Procent 

Antal 
artiklar Procent 

Författnings-, förvaltnings-, rättsfrågor 15 7 78 7 

Internationella frågor 27 13 149 13 

Invandrar-, och flyktingfrågor 4 2 26 2 

Utbildnings-, kultur-, medie-, 
reklamfrågor 

22 11 116 10 

Försvars-, säkerhets- och 
nedrustningsfrågor 

7 3 17 2 

Folkrörelse-, idrotts-, ungdoms-, 
jämställdhets- och kyrkliga frågor 

7 3 69 6 

Sociala frågor, vårdfrågor 37 18 216 19 

Arbetsmarknadsfrågor 11 5 65 6 

Trafik-, transport- och 
kommunikationsfrågor 

10 5 43 4 

Plan-, bostads- och byggnadsfrågor 2 1 21 2 

Miljö-, energi- och klimatfrågor 8 4 82 7 

Jordbruks-, livsmedels- och skogsfrågor 5 2 24 2 

Industri- och näringslivsfrågor 4 2 12 1 

Ekonomiska och finansiella frågor 28 13 56 5 

Allmänpolitiskt, "Det politiska spelet", 
ideologier, personfrågor 

21 10 152 13 

Total 208 100 1126 100 

Tabell 1. Publicerade och refuserade artiklar fördelat efter innehåll och ämne A 
angivet i antal artiklar och motsvarande procent.  Procenten har avrundats uppåt till heltal. 
 

                                                
52  Ämne B innehåller undergrupper till Ämne A:s områden och i Ämne B ser man mer i detalj vad grupperna i Ämne A 
innehåller. Se tolkningsbeskrivningen under rubriken Kodschema för mer information om hur dessa är uppdelade. 



I det stora hela visar resultatet på en mycket god överensstämmelse mellan de ämnen som 

publiceras och de som refuseras. De publicerade artiklarna representerar de ämnen som skickas in 

till DN Debatt mycket väl med endast ett par undantag.  

Vid fjorton av femton ämnesområden skiljer sig procentfördelningen inte mer än 3 procent åt något 

håll. Den största avvikelsen som kan utläsas av resultatet gäller kategorin Ekonomiska och 

finansiella frågor. 28 stycken artiklar, det vill säga 13 procent av samtliga artiklar som publicerades 

under perioden handlade om ekonomi och finansiella frågor medan bara 5 procent av de refuserade 

artiklarna gjorde det. Det här visar att publicerade artiklar om ekonomiska och finansiella frågor är 

”överrepresenterade” i förhållande till kategorins/ämnets andel bland de refuserade artiklarna.   

 

Miljö-, energi- och klimatfrågor skiljer också ut sig något. DN Debatt refuserar miljöfrågor i något 

högre grad i jämförelse med övriga kategorier, eftersom 4 procent av de publicerade artiklarna 

handlar om miljöfrågor och hela 7 procent av de refuserade artiklarna gör det. Även 

Folkrörelsefrågor blir refuserade i något högre grad. 3 Procent av de publicerade artiklarna 

handlade om dessa frågor och 6 procent refuserades. Detsamma gällde den Allmänpolitiska 

kategorin där 10 procent av de publicerade behandlade allmänpolitiska frågor och 13 procent 

refuserades. 

 

 I övrigt är det en mycket jämn fördelning. Det är anmärkningsvärt att så många kategorier stämmer 

överens vad gäller fördelningen mellan ämnen och publicerade och refuserade artiklar. I elva av 

femton fall är det exakt samma procent eller inte större skillnad än någon procent upp eller ner.  

 

När resultatet från undersökningen blev tydligt ställdes frågan till Bo G Andersson om varför 

ekonomiska frågor publicerades i något högre grad. Svaret53 från Bo G var att han medvetet 

publicerade flera artiklar som berörde ekonomiska frågor under tiden för undersökningen, vilket 

hade sin grund i det världsekonomiska läget; ”I samband med och efter finanskrisen så fanns ett 

särskilt behov av att spegla den”.54 Bo G berättade även att han tänker tematiskt, det vill säga 

bestämmer sig för vilka händelser i omvärlden som är viktiga under en viss period och att han 

därefter medvetet tar in fler artiklar som speglar dessa frågor. 

 

 

 

 
                                                
53 Frågan ställdes i ett telefonsamtal med Bo G Andersson efter att undersökningen av artiklarna var avslutad. 
54 Bo G Andersson svarar på frågan i ett telefonsamtal om varför ekonomiska frågor publicerades i något högre grad 
under den här studiens mätperiod. 



Tabell 2. Publicerade och refuserade artiklar fördelat efter Ämne B 

 Publicerade artiklar Refuserade artiklar 

Ämne B Antal 
artiklar Procent 

Antal 
artiklar Procent 

Demokrati, rättigheter 4 2 22 2 

Förvaltning, offentlig sektor 12 6 57 5 

EU-, Europafrågor 14 7 52 5 

Frågor om grundskola, gymnasium, 
övrigt 

7 3 58 5 

Frågor om högskolor, universitet 2 1 9 1 

Frågor om forskning, övrigt, svenska 
språket 

5 2 20 2 

Hälso- sjukvårdsfrågor, tandvård 23 11 99 9 

Alkohol- och narkotikafrågor, tobak 3 1 24 2 

Sociala frågor: allmänt, övrigt, våld 11 5 90 8 

Internet 2 1 3 0 

Frågor som rör kärnkraft, fossila 
bränslen, vattenkraft, förnybara 
energikällor och energifrågor: allmänt, 
övrigt 

4 2 31 3 

Frågor om klimatet, växthusgaser 4 2 40 4 

Miljöfrågor: Natur, geologi, allmänt, 
övrigt 

0 0 12 1 

Skattefrågor 6 3 21 2 

Idédebatt 13 6 85 8 

Övrigt 92 44 459 41 

Kyrkliga och religiösa frågor 6 3 44 4 

Total 208 100 1126 100 

Tabell 2. Publicerade respektive refuserade artiklar fördelat efter innehåll och Ämne B 
angivet i antal artiklar och motsvarande procent.  Procenten har avrundats uppåt till heltal. 
 
Under Ämne B ser vi i detalj vad de olika ämnesgrupperna i Ämne A innehåller för slags artiklar.55 

Även här, på ett mer detaljerat plan, motsvaras de publicerade av de refuserade mycket väl. Det är 

alltså så att DN Debatt publicerar artiklar som ämnesmässig i mycket hög grad motsvaras av artiklar 

som refuseras. Här kan vi utläsa att 6 stycken av 28 publicerade artiklar om Ekonomiska och 

                                                
55 Ämne B är undergrupper till Ämne A:s områden. I Ämne B ser man mer i detalj vad grupperna i Ämne A innehåller. 

Se tolkningsbeskrivningen under rubriken Kodschema för mer information om hur dessa är uppdelade. (se anvisningar) 

Innehållsanalysen har skett i två steg. I ett första steg undersöks de refuserade och publicerade artiklarna var för sig för 

att sedan jämföras med varandra. 

  

 



finansiella frågor gällde skattefrågor. Det är ingenting som sticker ut speciellt i den här gruppen. 

Sociala frågor refuserades i något högre grad än de publicerades, men det skiljer inte mer än 3 

procent. 

4.2 Vilka ämnen publiceras?  
I figur 1 visas några av uppgifterna från tabell 1 i ett cirkeldiagram. Här ser vi kanske mer tydligt än 

i tabell 2 att det område som får mest publicitet på DN Debatt är Sociala frågor, vårdfrågor. 

Därefter får Internationella frågor och Ekonomiska och finansiella frågor de största bitarna av 

publicitetskakan. Nästan lika mycket utrymme får frågor som rör Utbildnings-, kultur-, medie-, 

reklam- och allmänpolitiska frågor. 

 

 
Motsvarande information som ges i Figur 1 finns i tabellform där även fördelningen i procent visas. 
Se Tabell 1.  

 

4.3 Vilka ämnen är det som refuseras? 
 

Eftersom jämförelsen i tabell 1 och 2 visade att de publicerade artiklarna väl motsvarar de ämnen 

som skickas in till DN Debatt så är bitarna i Figur 2 nedan i stort sett detsamma som i Figur 1. Med 

undantag av att andelen artiklar som handlar om Ekonomiska och finansiella frågor är mindre bland 

de refuserade artiklarna. Även här innehåller den största gruppen artiklar Sociala frågor, 

vårdfrågor, med andra ord är det många som vill lyfta fram dessa frågor och det är både den grupp 

som får mest publicitet samt det innehåll som blir refuserat i störst omfattning.  

Figur 1 

Publicerade artiklar fördelade på 
ämnesområde A  (angivna i antal) 
 



 
 
 

Motsvarande information som ges i Figur 2 finns i tabellform där även fördelningen i procent visas. 
Se Tabell 1.  
 
 

4.4 Hur många artiklar skrivs av kvinnor respektive män? 
 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kön  Antal 
artiklar Procent 

Kvinna  40440 19 
Man 110 53 
Kvinna och 
man 

58 28 

Total 208 100 

Kön Antal 
artiklar Procent 

Kvinna 228 20 
Man 688 61 
Kvinna och man 181 16 
Framgår inte 29 3 
Total 1126 100 

Refuserade artiklar fördelade på 
ämnesområde A  (angivna i antal) 
 

Figur 2 

Tabell 6. Antal artiklar med kvinnor 
respektive män som författare 
(refuserade artiklar) 

Tabell 6. visar hur många artiklar där kvinnor 
respektive män är författare bland refuserade 
artiklar. Kvinna och man betyder att det 
förekommer minst en man och en kvinna som 
undertecknare av artikeln. (Det kan vara fler 
författare bakom varje artikel, det här är 
beskriver endast om det är kvinnor eller män 
som står som författare bakom artikeln.)    
 

Tabell 1. visar hur många artiklar där kvinnor  
respektive män är författare bland publicerade  
artiklar. Kvinna och man betyder att det  
förekommer minst en man och en kvinna som 
undertecknare av artikeln. (Det kan vara fler  
författare bakom varje artikel, det här är beskriver 
endast om det är kvinnor eller män som står som 
författare bakom artikeln.) 
 

Tabell 1. Antal artiklar med kvinnor 
respektive män som författare 
(publicerade artiklar) 
 



Vad gäller fördelningen kvinnor och män bland artikelförfattarna är majoriteten av artiklarna 

undertecknade av män. Både bland publicerade och refuserade artiklar. Fler män blir dock 

refuserade. Endast kvinnonamn står bakom 19 procent av de publicerade artiklarna, det är nästan 

lika stor andel som skickar in artiklar. Kvinnor blir alltså publicerade i stort sett i lika hög grad som 

de skickar in artiklar. Män refuseras i högre grad än kvinnor sett till hur många män som skickar in 

artiklar. Artiklar där både man och kvinna förekommer är procentuellt sett mer återkommande 

bland de publicerade artiklarna.  

 
 

4.5 Slutsatser och diskussion 
 
 
Det ämnesmässiga innehållet hos publicerade artiklar på DN Debatt överensstämmer mycket väl 

med innehållet i det refuserade materialet. Det här betyder att DN Debatt inte styr det ämnesmässiga 

innehållet på ett sätt som gör att vissa ämnen hamnar i skuggan. De publicerade artiklarna 

motsvarar de refuserade artiklarna ämnesmässigt och DN Debatt publicerar artiklar som berör ett 

brett spektrum ämnen.  

 

Att ekonomiska frågor publicerades i något högre grad kan förklaras genom prioriteringar och den 

nyhetsvärdering som spelar in vid bedömningen. Som att nyheten ska ligga nära i tid och rum till 

exempel. En nyhet som beskriver ett högaktuellt ämne är mer intressant och eftersom 

informationsöverskottet och det begränsade utrymmet gör att redaktörerna ständigt måste välja vad 

som ska uppmärksammas56 så spelar här nyhetsvärderingen en stor roll.  

 

Bo G Andersson tänker, som han säger ”tematiskt”, när han väljer artiklar, det vill säga i teman och 

tar medvetet in artiklar som speglar viktiga händelser i omvärlden som en del av DN Debatts 

nyhetsvärdering. Som han berättar så har han medvetet valt att lägga tyngd på  ekonomiska frågor i 

samband med och efter finanskrisen. Det gör att resultatet från den här undersökningen, när det 

gäller de ekonomiska frågorna, speglar händelser under mätperioden som har ansetts viktiga att 

debattera. En finanskris ses som något avvikande och viktigt att rapportera om.  

 

DN Debatt styr således det ämnesmässiga innehållet efter nyhetsvärderingens kriterier och efter sina 

egna formella krav på texterna samt Bo G Anderssons tematiska tänkande. 

 

                                                
56 Nord, Lars & Strömbäck, Jesper (2004) Medierna och demokratin. Studentlitteratur, Lund sid. 15 



Eftersom DN Debatt till största del får så gott som färdigskrivna artiklar skickade till sig minskar 

förmågan att styra över vilka ämnen som ska debatteras. Bo G Andersson säger att han önskar att 

han hade mer tid till att själv ta initiativ och kontakta experter inom områden han vill 

uppmärksamma. I linje med Gieber57 så bör de organisatoriska strukturerna som DN Debatt måste 

ta hänsyn minska det subjektiva utrymmet för redaktionen när det handlar om att välja ut artiklar. 

Genom att det alltid finns ett begränsat utbud artiklar att välja mellan, måste DN Debatt anpassa sig 

efter materialet som skickas in och när dessa artiklar har ställts mot DN Debatts kriterier finns ännu 

färre artiklar att välja mellan, vilket borde minska den subjektiva påverkan från redaktören. Det går 

samtidigt inte helt att utesluta redaktörens subjektivitet, framförallt eftersom Bo G Andersson 

berättar att han ibland tar initiativ till att kontakta experter på områden han vill uppmärksamma. DN 

Debatt är även en del av den serie av grindar som information måste passera enligt 

gatekeepingteorin, så någon kommer alltid att ligga bakom beslutet huruvida en artikel ska 

publiceras eller ej. Då DN Debatt ofta får artiklar direkt från källan och författade av denna så blir 

det färre grindar som informationen ska passera. Det skulle kunna innebära att just Bo G 

Anderssons val och subjektivitet lyser igenom starkare än om det hade varit fler ”grindar”, och fler 

beslutsfattare på vägen för informationen att passera. 

 

Resultatet visar att samtliga ämnen som människor skickar in till DN Debatt och vill debattera 

också uppmärksammas. Det är viktigt eftersom DN Debatt och andra mediers prioriteringar och 

världsbilder skapar föreställningar hos allmänheten.58 Precis som McCombs and Shaw beskriver 

gällande dagordningsteorin blir frågorna som tas upp i medierna frågor som allmänheten också 

anser är viktiga.  

 

4.5.1 Kvinnor och män bakom artiklarna 
 

Kvinnorna skickar in debattartiklar till DN Debatt i mindre utsträckning än. I den här 

undersökningen ges endast svar på hur stor andel av artiklarna som enbart är skrivna av kvinnor 

respektive män.  

Det är dock ett intressant resultat att kvinnor är bättre representerade bland de publicerade artiklarna 

än män – om man jämför med det totala antalet insända artiklar. Att inte fler artiklar skrivna av 

kvinnor skickas in kan bero på att det fortfarande är fler män som sitter på ”tunga maktpositioner” i 

                                                
57 Shoemaker, Pamela J. och Vos, Tim P (2009) Gatekeeping theory. Oxon, UK, Routledge s. 16 
58 McCombs, Maxwell (2006) Makten över dagordningen – om medierna, politiken och dagordningen. Borgå, Finland 
WS Bookwell. s. 97 



samhället. DN Debatt kan på det viset sägas vara en spegel av de rådande strukturerna och i 

kombination med debattsidans kriterier och inriktning får männen därmed ett större utrymme.  

Undersökningen visar att kvinnor inte nekas publicering i större grad än männen, snarare tvärtom. 

Det är dock fortfarande som sagt betydligt fler män som publiceras, vilket även tidigare forskning 

har visat. Att fler kvinnor syns på arenor som DN Debatt har betydelse ur ett dagordningsperspektiv 

eftersom medierna påverkar vår världsbild.   

 

4.5.2 Inga ämnen faller i skugga 
 

Som tidigare sagts så styr DN Debatt det ämnesmässiga innehållet efter nyhetsvärderingens kriterier 

och efter sina egna formella krav på texterna samt Bo G Anderssons tematiska tänkande. Innehållet 

styrs dock inte så att vissa frågor skulle prioriteras. DN Debatt styr, av resultatet att döma, inte vilka 

ämnen som får högsta prioritet utan sidan är en debattarena för alla de ämnen som förekommer i de 

inskickade artiklarna. DN Debatt lyfter enligt resultatet upp frågor från alla områden. Inga ämnen 

faller helt i skuggan. 

 

Genom att artiklarna innehåller material direkt från källan så publicerar DN Debatt sanningslika 

bilder i den mening att den som kommer till tals har fått ge uttryck för sina tankar och idéer utan 

journalisters omskrivningar. Detta tillsammans med att DN Debatt publicerar artiklar som rör 

ämnesområden som människor vill ha belysta, gör att pluralismen måste anses vara god och i linje 

med vad Nord & Strömbäck menar är viktigt hos massmedier.59 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                
59 Nord, Lars & Strömbäck, Jesper (2004) Medierna och demokratin. Studentlitteratur, Lund sid. 19 
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6  Bilagor 
 

6.1 Hur kodschemat ska tolkas 
 

När det rör frågor om Internet så registreras de artiklar som tar upp innehållet på Internet under 

Mediefrågor och sådant som rör Internet rent tekniskt registreras under Trafik, transport- och 

kommunikationsfrågor. Om en artikel exempelvis handlar om fildelning så har den kodats in under 

Mediefrågor eftersom det egentligen handlar om vad som förmedlas via Internet och inte Internet 

och dess teknik. 

 

Det är alltid en artikels huvudsakliga ämne som kodas in under ÄmneA, det vill säga vilket ämne 

som i första hand behandlas. Här får man ställa sig frågan om vad kontentan är. En artikel som till 

exempel handlar om EU och en eventuell europeisk armé, men där huvuddelen av artikeln handlar 

om det svenska försvaret har kodats in under Försvarsfrågor. Detta eftersom det som avhandlas rör 

frågor om försvaret; det råkar bara ske i sammanhanget EU. Om en artikel däremot handlar om EU 

som fenomen och inte kan kodas in under annan kategori har dessa kodats in under Internationella 

frågor och EU. 
 

Vad gäller kategorin kön och alternativet ”framgår ej” bland de refuserade artiklarna så har det inte 

framgått vem/vilka som kommer att underteckna. Det kan också vara så att det helt enkelt inte 

framgår vilket kön det är, då avsändaren till exempel inte skrivit ut hela sitt namn ordentligt.   

 

Observera att även om exempelvis en av sju avsändare har ett icke-svensk-klingande namn, alltså 

att majoriteten har svenskklingande namn så har dessa artiklar kodats under kategorin etnicitet som 

”både och”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Intervjuguide + svar – Bo G Andersson 
 

 

Frågor ställda till och besvarade av Bo G Andersson 

 

1. Vad skiljer DN Debatts värdering av nyhetsmaterial från andra nyhetsredaktioner? 

 

I grunden skiljer det inte så mycket egentligen. Jag bedömer de insända artiklarna efter olika 

kriterier, bland annat nyhets- och fördjupnings/förklaringsvärdet. DN Debatt har ambitionen att 

fortsätta att vara den ledande debattplatsen i svenska medier och för att kunna vara det är det 

nödvändigt att ha relevanta och tunga debattartiklar, som i kraft av sitt sakliga eller idémässiga 

innehåll också är viktiga nyheter. 

 

Det faktum att våra artiklar ofta citeras i andra medier, till exempel i radions och tv:s 

nyhetssändningar, är ju ett belägg så gott som något för att vi arbetar nyhetsinriktat med ett innehåll 

som många nyhetsredaktioner avundas oss. 

 

MEN en debattartikel är inte en nyhetsartikel. Den är ute efter att skapa opinion och argumenterar 

för olika ståndpunkter – det får ju inte en nyhetsartikel göra. I nyhetsartikeln finns ju också strikta 

krav på saklighet och opartiskhet med mera. Det innebär att jag i min roll som debattchef är 

betydligt friare i min bedömning än vad jag har varit när jag tidigare arbetat som till exempel 

nyhets- och nattchef och bedömt nyhetsartiklar. 

 

2. Vilka grundläggande krav ställer DN Debatt på en debattartikel? 

 

Jag bedömer olika saker, bland annat som sagt artikelns nyhets- och fördjupnings/förklaringsvärde. 

Vad menar jag då med fördjupningsvärde? Egentligen alla texter där artikelförfattaren försöker 

förklara sammanhang och samband på ett sådant sätt att man som läsare efteråt känner sig mer 

kunnig och tänker: 

 

Vad intressant, nu förstår jag hur det hela hänger ihop! 

 

Ett absolut krav på samtliga publicerade artiklar är att de är skrivna exklusivt för DN Debatt. Vi 

accepterar således inte texter som helt, eller delvis, varit publicerade på något annat ställe tidigare. 

Det har inte någon betydelse om de nått en stor eller liten publik – principen följer vi ändå slaviskt. 



 

Jag tittar också på det idémässiga innehållet. Bra idéartiklar kan också vara intressanta nyheter! En 

egen favorit från hösten 2009 är Gunnar Wetterbergs överraskande artikel där han pläderade för en 

ny nordisk union. Den fick en enorm respons i hela Norden och engagerade framförallt vanliga 

medborgare. 

 

Jag granskar även språket och dispositionen, på retoriken. Tomma, utslitna politiska klyschor och 

klichéer kan döda de bästa texter. (Det här är en sak som jag behöver jobba mer med framöver. Det 

handlar om att jag som redaktör helt enkelt måste ställa högre krav – även på politiker och andra 

som ofta omedvetet och på ett hemmablint sätt använder sig av trötta uttryck och tom retorik.) 

 

Jag har under sommaren och hösten publicerat några artiklar skrivna av privatpersoner med unika 

egna erfarenheter. Jag tänker på en artikel av frilansförfattaren Ruben Andersson (om brodern som 

begick självmord i den slutna psykiatrivården) och på en artikel av en kvinna som tog upp sorgen 

efter en anhörigs plötsliga död och argumenterade för en ”sorgepeng”. Artiklar av det slaget – som 

skrivs utifrån egna upplevelser och som förmår att lyfta det enskilda fallet upp till ett principiellt 

plan - ger äkthet åt texten och skapar nerv i texten och större identifikation. Men de är och förblir 

nog en marginalföreteelse på DN Debatt, även om jag kommer att jobba för att den typen av artiklar 

ska finnas i ”mixen” även i fortsättningen. 

 

Idealet är förstås när en artikel både har ett högt nyhets- och förklaringsvärde och dessutom bygger 

på egna erfarenheter. Ett sådant exempel publicerade jag i början av december: De sju 

cancerläkarna på Karolinska som slog larm om att svårt cancersjuka personer tvingas ställa sig till 

arbetsmarknadens förfogande – trots att de inte har långt kvar att leva. Läkarna skrev utifrån vad de 

själva upplevde flera gånger i veckan. Gensvaret i övriga medier blev enormt och artikeln ledde till 

en debatt om regeringens nya sjukförsäkring. Debattartikeln dominerade alla nyhetsredaktioners 

arbete under en hel vecka. Större genomslag än så är svårt att tänka sig! 

 

Vi har också en del formella krav på texterna: 

 

En helsida är ca 6 500 tecken inklusive blanksteg. En huvudartikel kan också vara kortare, dock inte 

mindre än 4 000 tecken inklusive blanksteg. Replikmåttet är ca 2 000 tecken . 

 

Då och då har det dykt upp refuseringskommentarer där du beskriver artikeln som ”alltför 

intern eller smal”. Kan ett ämne anses för smalt för publicering på DN-debatt? Hur då? 



 

Det handlar om målgruppen och storleken på den i första hand. En fråga – säg inom vetenskapen – 

kan vara för intern och för smal om det saknas intresse för den utanför forskarvärlden. Målgruppen 

är för liten och DN Debatt är inte den optimala debattarenan. Det händer att jag i ett sådant läge 

hänvisar artikelförfattaren till exempel Läkartidningen. 

 

Har du själv en uppfattning angående de refuserade artiklarna, vad har de gemensamt? 

 

De har definitivt en sak gemensamt: 

 

de har inte varit tillräckligt intressanta från nyhets- och fördjupningssynpunkt! Annars tror jag 

faktiskt att de ämnes- och avsändarmässigt speglar totaliteten, det vill säga de skiljer sig inte på 

något avgörande sätt från de publicerade artiklarna. Men jag skulle tro att till exempel artiklar med 

olika politiska ”upprop” är överrepresenterade bland de refuserade. Likaså kortare ”insändarlika” 

artiklar. Bland de refuserade finns säkert också relativt sett fler privatpersoner och ”vanliga” 

medborgare än bland dem jag publicerat. 

 

När det gäller avsändarnas ställning/position i samhället, köns- och ämnesfördelningen bland de 

refuserade bidragen, så bör den överensstämma ganska väl med motsvarande fördelning bland de 

publicerade artiklarna. Jag väljer inte medvetet bort ämnen eller ett visst kön. 

 

Hur står DN Debatt i relation till demokratibegreppet? (demokratibegreppet innebär bland 

annat att en fungerande demokrati är beroende av att olika röster får komma till tals) Finns 

det en tanke om att alla olika röster ska få komma till tals? Eller följer ni en annan linje?  

 

DN Debatt är inte ett ”demokratiskt torg” där tanken är att alla ska kunna komma till tals. Det är i 

stället en debattarena som vill sätta agendan för övrig debatt och diskussion på tidningarnas 

ledarsidor, på kultursidor, på nyhetsplats i press, radio och tv och numera också i bloggosfären. På 

grund av den här ”agendasättande” ambitionen strävar DN Debatt efter att publicera artikelförfattare 

som både är ”kunskapsbärare” och har position och tyngd. Följaktligen framträder här inte sällan 

makthavare inom politik och övrigt samhällsliv. Statsråd, generaldirektörer, utredare med flera ser 

DN Debatt som ett viktigt forum där de kan berätta fritt – och oemotsagt – och nå en stor publik. De 

här personerna är bärare av nyheter och uppfyller ofta kriterierna både på nyhetsvärde och 

förklaringsdjup. 

 



Skulle du kunna refusera artiklar från Fredrik Reinfeldt eller Mona Sahlin? 

Ja, det händer. 

 

Hur stor roll spelar den inskickade artikelns språk och textkvalité för chansen att bli 

publicerad, egentligen? 

Det beror lite på. Ju starkare artikelinnehåll, desto mer kan jag tänja på kvalitetskraven när det 

gäller språket. Jag menar: är ämnet angeläget och substansen hög är det lättare att fördra ett dåligt 

språk. Omvänt, ett tunnare innehåll kan i viss mån vägas upp av ett elegant och skickligt skrivet 

stycke. Artikelns språk kan då få ett egenvärde och läsupplevelsen kan åtminstone till en del 

motivera publicering. 

 

Går DN Debattredaktionen in och redigerar texter som inte håller måttet, men vars ämne är 

så pass angeläget att det har godkänts för publicering? I så fall är det du eller biträdande som 

står för den redigeringen? 

 

Ja, det händer. I stort sett alla texter putsas språkligt. Men om det handlar om mer omfattande, 

innehållsliga ändringar sker det alltid i dialog med artikelförfattaren(-na). Jag skriver om och mejlar 

den nya versionen till skribenten för godkännande. Det händer också ganska ofta att jag ber 

artikelförfattaren (-na) själva lägga till ett stycke eller förtydliga något i texten. I bägge fallen 

handlar det alltså om ett nära samarbete mellan mig och de medverkande skribenterna. Det är jag - 

inte den biträdande redaktören - som sköter dialogen och ansvarar för textredigeringen. 

 

Hur lång får en artikel vara? Finns en gräns för hur kort den får vara? (Har inte kodat mail 

med yttringar på några meningar) 

 

Se ovan. Finns egentligen ingen nedre gräns. Vi har haft repliker på 5-600 tecken. 

 

Har under kodningen sett att du ”lyft ut artiklar” då det framkommit att dessa redan 

presenterats för andra medier, jag har ju förstått att exklusiv ensamrätt på artiklarna är ett 

absolut måste. Är det något tillfälle där undantag görs från detta krav eller är det i alla lägen 

absolut minimikrav på (exklusiv) ensamrätt? 

 

Se ovan. Ja, det är ett absolut krav. Men jag kan acceptera att en mindre del av texten återgivits 

tidigare. Men budskapet och de centrala delarna i en text måste vara nya och skrivna enbart för DN 

Debatt. Politikerna och deras pressekreterare återanvänder ofta politiska tal och tidigare artiklar och 



stuvar om till nya texter. Där gäller det att se upp så att inte för mycket återanvänds. De flesta 

känner dock till det är och det är sällan något problem. 

 

Om det handlar om texter skrivna av till exempel utländska politiker, kan vi nöja oss med ensamrätt 

i Sverige, d.v.s. vi tillåter att samma text publiceras samtidigt utanför våra gränser. Det här var till 

exempel fallet med den text av Gordon Brown om Burma som vi publicerade i höstas. 

 

Vad menas med att DN Debatt är debattinitierande? 

 

DN Debatt är i första hand en debattinitierande sida, inte en debattförande. Det vill säga vi startar 

och initierar debatter som sedan följs upp och löper vidare i andra medier, till exempel på nätet, på 

tidningarnas ledar- och kultursidor, i radio och TV osv. 

 

Händer det att DN Debatt själva kontaktar experter och kunniga på områden som tidningen 

vill uppmärksamma? 

 

Ja, det händer absolut. Jag skulle önska att jag hade mer tid till egna initiativ av det slaget. J 

 

Läser ni precis alla mail/artiklar som kommer in? 

Jajamen. 

 

Frågor som dykt upp bland artiklar: 

Hur stor chans är det att få med ett inlägg på DN Debatt? 

 

Ja, säger att det kommer in mellan 10 och 15 nya, färdigskrivna artiklar en normaldag. En av dessa 

blir publicerad. Det säger sig självt att chanserna att få något publicerat under sådana 

omständigheter är mycket små. 

 

Hur arbetar redaktionen på DN-debatt med att bedöma och välja ut artiklar som ska 

publiceras? 

En normaldag kommer det kanske in 10-15 nya artiklar. Till det kommer förfrågningar och förslag 

på telefon. Att ta hand om det här stora flödet kräver mycket tid. Min ambition är att 

artikelförfattarna ska ha ett besked inom 1-2 dygn. Men det är inte alltid det går att leva upp till det. 



Jag läser själv ALLT som kommer in och värderar ensam materialet. Ibland - om jag känner mig 

osäker på en bedömning - ber jag om en second opinion från den biträdande redaktören som annars 

i huvudsak ägnar sig åt att redigera och formge sidan. 

 

Har arbetsrutinerna ändrats i och med bytet av redaktör? 

 

Ja, vi har höjt servicenivån och är lättare att nå på telefon än vad som var fallet tidigare. Vi försöker 

också – både för servicens skull och av ren självbevarelsedrift – att ge besked (om 

publicering/refusering) inom 1-2 dagar i normalfallet. Det är en väsentlig förbättring jämfört med 

tidigare. 

 

Vi lägger också större vikt vid redigeringen än tidigare och har höjt ambitionerna för layouten. För 

att få en luftigare och mer läsvärd sida har vi dragit ned textlängden på huvudartiklarna något. 

 

Jag har också infört en ny rubrikpolicy. Alla betydelsebärande ord i rubrikerna måste ha full 

täckning i själva texten. Så var det inte alltid tidigare. 

 

I vilken grad kan du som redaktör förändra rutiner, sidans utformning etc.? 

 

Jag har i princip fria händer att göra sådana förändringar, ja. Men eftersom ett redaktörsskifte är 

känsligt, har jag medvetet valt att inte göra alltför ingripande förändringar i början. Jag tycker att 

det har varit viktigt att signalera att huvudinriktningen ligger fast. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Antal artiklar i procent fördelade mellan 
ämnesområde A (publicerade artiklar) 

Antal artiklar fördelade på ämnesområde B 
(publicerade) 

Politisk tillhörighet publicerade artiklar angivet i antal 
artiklar 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Politisk tillhörighet i procent publicerade artiklar 



 
 
 
 
 
 

Övriga tabeller 

 

 
Partitillhörighet (publicerade) Antal Procent 

Ingen uttalad partitillhörighet 138 66 
Moderaterna 11 5 
Centerpartiet 3 1 
Folkpartiet 10 5 
Kristdemokraterna 6 3 
Miljöpartiet 1 1 
Socialdemokraterna 21 10 
Vänsterpartiet 1 1 
Olika partier(fler avsändare) 13 6 
Feministiskt initiativ 1 1 
Piratpartiet 3 1 
Total 208 100,0 

 

 

Politisk färg publicerade artiklar 



Inlägg 
eller 
replik(pu
blicerade) Antal Procent 
Inlägg 177 85 
Replik 31 15 
Total 208 100 

 

 
Politisk färg Antal Procent 

Röd-gröna 27 13 

Blå 33 16 

Ingen 140 67 

Piratpartiet 3 1 

Partinamn representerade från 
båda blocken/fler avsändare 

5 2 

Total 208 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Refuserade artiklar 

 
Månad Antal Procent 

Juni 221 20 
Juli 189 17 
Augusti 195 17 
September 263 23 
Oktober 258 23 
Total 1126 100 

 

 
Partitillhörighet Antal Procent 

Ingen uttalad partitillhörighet 975 87 
Moderaterna 51 5 
Centerpartiet 30 3 
Folkpartiet 15 1 
Kristdemokraterna 6 1 
Miljöpartiet 10 1 
Socialdemokraterna 17 2 
Vänsterpartiet 8 1 
Junilistan 1 0 

Olika partier(fler avsändare) 8 1 
Sverigedemokraterna 1 0 
Feministiskt initiativ 1 0 
Piratpartiet 1 0 
Befolkningspartiet 2 0 
Total 1126 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2 Kodschema 
 

Idnr 

 

Refuserad/Publicerad artikel 

 

1. Refuserad 

2. Publicerad 

 

Månad   (månad då artikel skickades in till debattredaktionen) 

 

1. Juni 

2. Juli 

3. Augusti 

4. September 

5. Oktober 

 

Datum    (datum då artikel skickades in till debattredaktionen)  

 

1. 1 

2. 2 

3. 3 

4. 4 o s v... 

 

Kön 

 

1. Kvinna 

2. Man 

3. Kvinna och man   ( 3. kan vara fler än två signaturer men både man och kvinna förekommer) 

PositionA 

 

1. Politiker 

(se PositionB  -därav statsråd 

               -därav partiledare 

   -därav EU-parlamentariker 

   -därav riksdagsledamot) 

2. Chef, ordförande för myndighet, organisation, företag 

3. Annan företrädare för myndighet, organisation, företag 

4. Forskare, vetenskapsman 

(se PositionB -därav professor) 

5. Författare, konstnär, kultutarbetare 

6. Enskilda privatpersoner 



7. Övriga, till exempel yrkesföreträdare 

 

PositionB 

 

1. Statsråd 

2. Partiledare 

3. EU-parlamentariker 

4. Riksdagsledamot 

5. Professor 

6. Annan 

7. Okänd 

 

OrganisationA 

 

1. Riksdagen 

2. Regering, departement 

3. Statliga myndigheter 

4. Rättsväsendet 

5. Försvaret 

6. Högskolor, universitet, forskningsinstitut 

7. Länsförvaltning 

8. Landsting, inkl sjukhus 

9. Kommuner 

10. Stora och medelstora företag 

11. Småföretag 

12. Massmedia 

13. Arbetsmarknadsorganisationer 

(se OrganisationB -därav LO 

    -därav TCO 

    -därav SACO 

    -därav Svenskt Näringsliv) 

14. Andra näringslivs- och yrkesorganisationer 

15. Övriga organisationer och föreningar 

(se OrganisationB -därav parti 

    -därav ungdomsförbund) 

16. EU 

17. Utan organisationstillhörighet 

 

OrganisationB 

 

1. LO 

2. TCO 



3. SACO 

4. Svenskt Näringsliv 

5. Parti 

6. Ungdomsförbund 

7. Utan organisationstillhörighet 

8. Annan organisation 

 

ÄmneA 

 

1. Författnings-, förvaltnings-, rättsfrågor 

(se ÄmneB -därav demokrati, rättigheter 

   -därav förvaltning, offentlig sektor) 

(Hit hör följande områden: 

Förvaltnings- och offentligrättsliga frågor 

Civilrättsliga frågor 

Straffrättsliga frågor 

Polisiära frågor 

Frågor rörande rikets inre säkerhet 

Kriminalvårdsfrågor 

Rättsliga frågor; allmänt, övrigt) 

 

2. Internationella frågor 

(se ÄmneB -därav EU-, Europafrågor) 

 

(Utrikeshandel och internationellt ekonomiskt samarbete 

Folkrättsliga frågor, internationell rätt 

Biståndsfrågor 

Internationella frågor: allmänt, övrigt, hjälporganisationer, bistånd 

Förhållanden i andra länder) 

 

3. Invandrar- och flyktingfrågor 

 

(Integration 

Asylfrågor 

Segregering 

Sysselsättning 

Invandring: allmänt, övrigt) 

 

4. Utbildnings-, kultur-, medie-, reklamfrågor 

(se ÄmneB -därav frågor om grundskola 

   -därav frågor om högskola, universitet 

   -därav övrigt, frågor om forskning, svenska språket) 



 

(Vuxenutbildningsfrågor 

Kulturfrågor 

Mediefrågor, journalistisk etik 

Reklam, PR, Lobbyfrågor 

Utbildning och forskning: allmänt, övrigt) 

 

5. Försvars-, säkerhets- och nedrustningsfrågor 

 

(Internationell säkerhet och nedrustning 

Svensk säkerhet och neutralitet 

Krigsmaterielfrågor 

Svenskt utlandsengagemang  

Värnpliktsfrågor 

Försvarsfrågor: allmänt, övrigt) 

 

6. Folkrörelse-, idrotts-, ungdoms-, jämställdhets- och kyrkliga frågor 

 

(Folkrörelsefrågor 

Idrottsfrågor 

Ungdomsfrågor 

Jämställdhetsfrågor 

Kyrkliga och religiösa frågor) 

 

7. Sociala frågor, vårdfrågor 

(se ÄmneB -därav hälso- sjukvårdsfrågor. tandvård 

   -därav alkohol- och narkotikafrågor, tobak 

   -därav sociala frågor: allmänt, övrigt, spelmissbruk våld) 

(Läkemedelsfrågor 

Socialvårdsfrågor 

Funktionshinders- och patientfrågor 

Pensionärs- och äldrefrågor 

Socialförsäkringsfrågor 

Barnomsorg) 

 

8. Arbetsmarknadsfrågor 

 

(Sysselsättningsfrågor 

Regionala frågor 

Arbetarskydds- och arbetsmiljöfrågor 

Medbestämmandefrågor 

Arbetsmarknadsfrågor: allmänt, övrigt, allmänfackliga frågor) 



 

9. Trafik-, transport- och kommunikationsfrågor 

(se ÄmneB -därav Internet) 

 

(Post- och telekommunikationsfrågor 

Vägtrafikfrågor 

Järnvägstrafikfrågor 

Sjöfartsfrågor 

Luftfartsfrågor 

Trafik, transport, kommunikationer: allmänt, övrigt) 

 

10. Plan-, bostads- och byggnadsfrågor 

 

(Planfrågor 

Bostadsfrågor 

Byggnadsfrågor 

Plan, bostad- och byggnad: allmänt, övrigt) 

 

11. Miljö-, energi- och klimatfrågor 

(se ÄmneB -därav frågor som rör kärnkraft, fossila bränslen, vattenkraft, förnybara energikällor och energifrågor: 

allmänt, övrigt 

   -därav frågor om klimatet, växthusgaser 

   -därav miljöfrågor: Natur, geologi, allmänt, övrigt) 

 

12. Jordbruks-, livsmedels- och skogsfrågor 

 

(Jordbruksfrågor 

Livsmedelsfrågor 

Fiskefrågor, jaktfrågor 

Skogsfrågor 

Jordbruk, livsmedel och skog: allmänt, övrigt) 

 

13. Industri- och näringslivsfrågor 

 

(Tekniska utvecklingsfrågor 

Industriutvecklingsfrågor 

Regionala industri- och näringslivsfrågor 

Investeringsfrågor 

Industri-och näringslivsfrågor: allmänt, övrigt 

Turistnäringen) 

 

14. Ekonomiska och finansiella frågor 



(se ÄmneB -därav skattefrågor) 

 

(Konsumentfrågor 

Pris- och marknadsfrågor 

Lönefrågor, avtal 

Fördelningspolitiska frågor 

Budgetfrågor 

Konjunkturfrågor 

Penning-och finanspolitik 

Finansfrågor (bank, försäkringar, värdepapper) 

Ekonomi och finans: allmänt, övrigt) 

 

15. Allmänpolitiskt, "Det politiska spelet", ideologier, personfrågor, övrigt 

(se ÄmneB -därav idédebatt) 

 

ÄmneB 

 

1. Demokrati, rättigheter 

2. Förvaltning, offentlig sektor 

3. EU-, Europafrågor 

4. Frågor om grundskola, gymnasium 

5. Frågor om högskola, universitet 

6. Frågor om forskning 

7. Hälso- sjukvårdsfrågor, tandvård 

8. Alkohol- och narkotikafrågor, tobak 

9. Sociala frågor: allmänt, övrigt, våld 

10. Internet 

11. Frågor som rör kärnkraft, fossila bränslen, vattenkraft, förnybara energikällor och energifrågor: allmänt, övrigt 

12. Frågor om klimatet, växthusgaser 

13. Miljöfrågor: Natur, geologi, allmänt, övrigt 

14. Skattefrågor 

15. Idédebatt 

16. Övrigt 

 

Partitillhörighet    

 

1. Ingen uttalad partitillhörighet 

2. Moderaterna 

3. Centerpartiet 

4. Folkpartiet 

5. Kristdemokraterna 

6. Miljöpartiet 



7. Socialdemokraterna 

8. Vänsterpartiet 

9. Junilistan 

 

Etnicitet artikelförfattare 

 

1. Svenskklingande namn 

2. Icke Svenskklingande namn 

3. Både och, flera författare 

 

Refuseringskommentar 

 

1. Bristande kvalitet 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


