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Formerandet av folkviljans 
förverkligande 

En metodologisk uppsats om sociala handlingar i politisk 
nyhetsrapportering 

Stina Ollila  

Abstract 
Den föreliggande uppsatsen syftar till att utforma kontextspecifika idealtyper av socialt handlande i 
politisk nyhetsrapportering. För att åstadkomma detta förenas teori och empiri vid utformningen av det 
metodologiska verktyget. Den teoretiska utgångspunkten för uppsatsen är Habermas kritik mot 
teknokratisering av politik i nyhetsrapportering. Teknokratiseringen utgör ett nyhetsmässigt 
fokusskifte från kommunikativt handlande, som bidrar till åsiktsskapande nyhetsrapportering, till 
strategiskt handlande, som bidrar till instrumentell nyhetsrapportering. Empirin utgörs av politisk 
nyhetsrapportering i public service då oberoendet är strukturellt synonymt med god opinionsbildning. 
De påbörjade idealtyperna, som syftar till metodologisk utveckling och vetenskaplig diskussion, visar 
på behovet av konkretisering av Habermas teori om socialt handlande vid studium av 
nyhetsrapportering. 
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1. INLEDNING  
I den föreliggande uppsatsen avser jag utveckla Jürgen Habermas idealtyper av socialt 

handlande. Jag intresserar mig för sociala handlingar i nyhetsförmedling med utgångspunkt i 

författarens identifiering av ett fokusskifte från en åsiktsskapande rapportering till en 

instrumentell dito (White 1988:25-46) (Hallin 1994). Habermas benämner fenomenet som ett 

slags teknokratisering av politik. Skiftet i rapporteringen är viktigt sett till mediers, implicit 

enligt Habermas reducerade, demokratiska ansvar. (Hallin:1994). När medier i hög 

utsträckning fokuserar på den administrativa makten som staten förfogar över tar de 

strategiska handlingarna alltför stor plats, enligt Habermas. Rapporteringen bör syfta till en 

åsiktsskapande journalistisk som bygger på kommunikativa handlingar vilka eftersträvar 

samtal och i förlängningen samförstånd. Den kommunikativa makten, som Habermas anser 

borde få större plats, utgörs av de majoritetsopinioner som skapas diskursivt i journalistiken. 

God opinionsbildning skapas genom en formell parlamentarisk och informell kommunikation. 

Medier är en naturlig del av den informella kommunikationen. (Habermas, 2009:274).  

 

Mitt intresse för ämnet grundar sig delvis i den statsvetenskapliga kritiken mot att etablera en 

demokrati på instrumentella värdegrunder. En demokrati som inte bygger på emancipatoriska 

värden i form av negativa och positiva rättigheter riskerar att fallera. Medier har en central 

roll vid etablerandet av dessa värden i ett samhälle. (Haerpfer, et al. 2009:133). Det finns en 

viktig parallell mellan den statsvetenskapliga teorin och Habermas teori eftersom de båda 

pekar på det demokratiskt skadliga i en alltför instrumentell rapportering på bekostnad av en 

åsiktsskapande. (Hallin:1994). Utöver den teoretiska parallellen mellan Habermas 

kommunikationsteori och emancipatoriska värden finner jag ytterligare en demokratisk 

parallel. Habermas är en stark förespråkare av deliberativ demokrati och teorin om densamma 

besitter en viktig likhet med den om socialt handlande. Både kommunikations- och 

demokratiteorin förespråkar kommunikation under samma premisser och med samma mål. 

Den gemensamma premissen är samtal på lika villkor och det gemensamma målet är 

samförstånd. Med anledning av Habermas kritik mot teknokratisering av politik och övriga 

demokratiteoretiska paralleller är det den politiska nyhetsrapporteringen som jag intresserar 

mig för. 

 

 

 



	   5 

För att metodologiskt utveckla studiet av de instrumentella och åsiktsskapande inslagen i 

politisk nyhetsrapportering är jag intresserad av att utveckla ett analysverktyg för studiet av 

socialt handlande i den specifika kontexten. Det analysverktyg som jag ämnar utforma är 

kontextspecifika idealtyper för politisk nyhetsrapportering. Verktyget ligger närmast till hands 

då Habermas egen handlingsteori tar sig uttryck i form av idealtyper.  

 

I uppsatsens inledande kapitel beskrivs viktiga utgångspunkter och hur jag ämnar utforma 

mina kontextspecifika idealtyper för socialt handlande i nyhetsrapportering. I kapitel två ges 

en teoretisk ram följt av metodkapitel och resultat och analys. Uppsatsens avslutande kapitel 

utgörs av slutsats och diskussion. 

 

1.1 Definition av viktiga begrepp 

Eftersom uppsatsen bygger på en tydlig teoretisk utgångspunkt finner jag det lämpligt att i ett 

tidigt skede definiera de begrepp som utgör dess ryggrad. Teorin om socialt handlande kräver 

tydlighet för att göras begriplig. Nedan följer en kort redogörelse för definitioner av 

nyckelbegrepp som jag har använt mig av.  

 

Opinionsbildning 

Opinionsbildning betyder åsiktsbildning. Olof Petersson (2009:12-15) beskriver olika 

forskningstraditioners beskrivning av vad som är opinionsbildning. Gemensamt för dessa kan 

sägas vara att opinionsbildning beskrivs handla om individuella och kollektiva processer. Det 

sociologiska perspektivet fokuserar på hur kollektivets normer överförs på individen. 

Forskningen studerar bland annat hur medier påverkar människors tankar och åsikter.   

 

Public service  

Public service uppdrag är att bedriva medieproduktion som är oberoende av politiska och 

kommersiella intressen. (Emden, Midgley 2013:120).  

 

Folkviljans förverkligande 

Opinionsbildning är en viktig del av mediernas demokratiska ansvar. I uppsatsens rubrik 

återfinns begreppet folkviljans förverkligande som kan betraktas som alla demokratiformers 

slutgiltiga mål. Medierna, som är demokratins förlängda arm, har per se ett ansvar för 

folkviljan och formerandet av den. Peter Esaiasson preciserar i boken Demokratins 

mekanismer (2003) vad som menas med folkviljans förverkligande. En av honom föreslagen 
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dimension av detta demokratiska mål är ”den upplysta majoritetsuppfattning som framträder 

efter en väl fungerande opinionsbildning.” (Gilljam, Hermansson 2003:40).  

 

Kommunikativt handlande 

En kommunikativ handling är en förståelseorienterad handling som syftar till att minst två 

individer ska uppnå en inbördes förståelse som i sin tur leder till samförstånd. Samförståndet 

ska vila på en gemensam övertygelse om vad som är det gemensamma bästa. (Habermas 

1996:99-100). Nyhetsrapportering som bygger på kommunikativt handlande är 

åsiktsskapande. (Hallin 1994).  

 

Strategiskt och instrumentellt handlande 

En strategisk handling är en framgångsorienterad handling. Framgång uppnås kausalt genom 

ett målinriktat handlande i en viss situation. Utgångspunkten är egenintresse och strategi. Det 

finns två typer av framgångsorienterat handlande som skiljer sig åt i ett avseende. För det 

första finns strategiskt handlande som utförs i interaktion med andra individer. För det andra 

finns instrumentellt handlande som utförs oberoende av andra individer. Dessa två 

handlingstyper är tätt sammanlänkade, men det är det strategiska handlandet som kommer att 

vara föremål för analys för utformning av ett analysverktyg. (Habermas 1996:98-99). 

Nyhetsrapportering som bygger på strategiskt handlande är instrumentell och det är enbart i 

det avseendet som begreppet är intressant för uppsatsen.   

 

Kommunikativ makt 

Kommunikativ makt utgörs av majoritetsopinioner som diskursivt skapas i politisk 

kommunikation. (Habermas 2009:274-275).  

 

Administrativ makt 

Administrativ makt utgörs av den makt som staten förfogar över. (Habermas 2009:274-275) 

 

Egenintresse 

I relation till framgångsorienterade handlingar, som utförs i egenintresse, har jag valt att 

definiera begreppet egenintresse utifrån den statsvetenskapliga teorin rational choice. Teorin 

säger att individer gör strategiska val utifrån beräkningar av en viss situation. Rational choice 

förutsätter att människor prioriterar sin egen nyttomaximering framför andras. (O’neil 

2010:12) 
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Gemensamt bästa 

I relation till förståelseorienterade handlingar, som utförs för det gemensamma bästa, har jag 

valt att definiera det gemensamma bästa ur ett politiskt teoretiskt perspektiv. Jag väljer att 

utgå ifrån ett utilitaristiskt rättvisebegrepp. En utilitarist vurmar för bästa möjliga utfall och 

minsta möjliga skada för samtliga individer i ett samhälle eller i en mindre grupp med 

människor.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med min studie är att utforma kontextspecifika idealtyper av socialt handlande i 

politisk nyhetsrapportering. Jag vill konstruera idealtyper utifrån Habermas renodlade modell 

av socialt handlade, vilken är utformad på en hög abstraktionsnivå och således endast är 

tillämpar på en mycket hög mätnivå eller för en abstrakt läsning av ett material. Detta kan å 

ena sidan betraktas vara en teoretisk tillgång som all form av grand theory åtnjuter. Ju mer 

abstrakt och allomfattande en teori är desto bredare blir dess tillämpningsområde. Å andra 

sidan kan det betraktas som en brist eftersom det blir svårt att teoretiskt konkretisera vad som 

studeras och vad som är intressant i det specifika materialet. Jag ämnar konkretisera det 

teoretiska tillämpningsområdet till politisk nyhetsrapportering genom att utforma 

kontextspecifika idealtyper. Genom att utforma kontextspecifika idealtyper hoppas jag, för 

framtida forskning, kunna förenkla och precisera appliceringen av teorin på 

nyhetsrapportering. Med ett operationaliserat analysverktyg blir närläsningen av ett material 

snävare.  

 

För att uppnå mitt syfte ämnar jag förena Habermas teori med ett empiriskt nyhetsunderlag. 

Skälet till varför det är intressant att utforma kontextspecifika idealtyper av socialt handlande 

i nyhetsrapportering är den kritik som Habermas har framfört mot det strategiska och tekniska 

fokus som medier idag anlägger på nyheter (Hallin: 1994). Public service är ett lämpligt val 

av material eftersom Habermas anser att public service som produktionsmodell är strukturellt 

synonym med god opinionsbildning (Emden, Midgley 2013). Enligt Habermas bör den 

tekniska nyhetsförmedlingen vara mindre förekommande i oberoende nyhetsrapportering. 

Med anledning av min teoretiska referensram har jag preciserat kontexten till politisk 

nyhetsrapportering. Jag vill vara explicit tydlig med att de kontextspecifika idealtyper som jag 

ämnar konstruera inte är färdiga verktyg, utan utgör en grund för utveckling och diskussion. 

De påbörjade idealtyperna ska, under utveckling, vara kommande forskning till gagn.  
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De kontextspecifika idealtyperna ska vara en symbios av teori och empiri. För att se i vilken 

utsträckning det behövs kontextspecifika idealtyper av socialt handlande i nyhetsrapportering 

intresserar jag mig för samspelet mellan teori och empiri. Ju mer spänningar som återfinns 

mellan teori och empiri desto större är behovet av en förening av de båda för att kunna 

klassificera socialt handlande i politisk nyhetsrapportering. Utgångspunkten är att det idag 

finns teoretiska idealtyper av socialt handlande och att jag vill utforma en motsvarighet för 

den specifika kontexten, det vill säga nyhetsrapportering. 

 

De frågeställningar som jag ämnar studera är: 

1. Hur kan kontextspecifika idealtyper av sociala handlingar i politisk nyhetsrapportering se 

ut? 

2. Hur kan kontextspecifika idealtyper av sociala handlingar hjälpa oss att analysera politisk 

nyhetsrapportering? 

 

1.3 Material och avgränsning 
Mot bakgrund av uppsatsens demokratiteoretiska perspektiv har jag valt att fokusera på 

politisk nyhetsrapportering. Habermas är en förespråkare av deliberativ demokrati vilket är 

mycket tydligt i teorin om socialt handlande. Med anledning av att teorin om socialt 

handlande, utöver premisser och mål, är tätt sammanlänkad med den om deliberativ 

demokrati finner jag det lämpligt att utgå ifrån de båda när jag utformar mina kontextspecifika 

idealtyper. Dels beskriver demokratiteorin två typer av kommunikation som är viktig för god 

opinionsbildning. Den mer formella parlamentariska diskussionen och den informella som 

sker i den offentliga sfären. Politisk nyhetsrapportering är per se en naturlig del av den 

informella kommunikationen. Dels uppfattar jag en intressant koppling mellan det som 

Habermas i sin demokratiteori kallar för administrativ och kommunikativ makt och vad som i 

kritiken mot teknokratisering av politik kallas för instrumentell nyhetsrapportering, som 

bygger på strategiskt handlande, och förespråkandet av åsiktsskapande nyhetsrapportering, 

som bygger på kommunikativt handlande. Den intressanta kopplingen ligger i det faktum att 

instrumentell nyhetsrapportering fokuserar på strategiska handlingar som inom politik till stor 

del handlar om administrativ makt. Administrativ makt vinns och förvaltas genom strategi. 

Den kommunikativa och åsiktsskapade nyhetsrapporteringen bygger på kommunikativa 

handlingar vilka till stor del återfinns i politisk kommunikation om kärnvärden. I en dialog är 

målet alltid gemensam förståelse.  
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Med anledning av min teoretiska ram kommer jag implicit att fokusera på opinionsbildning i 

politisk nyhetsrapportering. Habermas betonar den åsiktsskapande uppgiften som i första 

hand implementeras i opinionsbildning. Jag vill poängtera att granskning och information är 

grundläggande premisser för god opinionsbildning, som ju också uppmärksammas av 

Habermas, vars fokus på information främst grundar sig i den opinionsbildande kraften. Det 

som kan utläsas om information i hans teorier har sitt ursprung i det opinionsskapande syftet. 

För att information ska vara opinionsbildande ska den helt enkelt vara åsiktsskapande (White 

1988:25-46).  

 

Jag har valt att göra vissa teoretiska avgränsningar. Jag kommer inte att redogöra för samtliga 

dimensioner av Habermas teori om socialt handlande. Jag är i tabell ett på sidan tolv, som 

redogör för socialt handlande, enbart intresserad av handlingstyp och handlingsorientering. 

Dels med hänsyn till idealtypernas begränsade omfattning och dels på grund av min önskan 

om att utforma mer kontextspecifika idealtyper utifrån empiri. Jag har till exempel inget skäl 

till att studera giltighetsanspråk eftersom jag inte intresserar mig för utfallet av den studerade 

opinionsbildningen, det vill säga om den har lyckats få mottagarna att ta ställning till ett 

giltighetsanspråk i nyhetsrapporteringen eller inte. Vidare har jag valt att avgränsa mitt 

intresse till de två typer av handlande, strategiskt och kommunikativt, som Habermas ställer 

mot varandra. (Habermas 1996:99).  

 

Min empiriska avgränsning till public service är teoretiskt motiverad. Georgina Born skriver i 

boken Beyond Habermas: Democracy, Knowledge and the Public Sphere (2013) om 

Habermas syn på hur proceduren för den deliberativa demokratin ska  

utformas. En tvåstegsmodell föreslår att informella nätverk, inom den offentliga sfären, och 

de formella deliberativa politiska institutionerna ska fungera som kompletterande 

demokratiska mekanismer. I den vetenskapliga debatten är det främst en historisk 

journalistisk institution som symboliserar idealet av journalistik i den offentliga sfären, 

nämligen public service. (Emden, Midgley 2013:119-120). Med anledning av att public 

service, enligt Habermas, är det strukturella svaret på en god offentlig sfär är det teoretiskt 

mest intressant för framtida forskning att börja utformandet av kontextspecifika idealtyper av 

politisk nyhetsrapportering i den typen av empiri.   
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Mot bakgrund av uppsatsens demokratiteoretiska perspektiv är det givande att studera public 

service nyhetsrapportering från en tidsperiod då journalistikens signum är, eller bör vara, 

demokratiskt ansvar, det vill säga under en valrörelse. Mitt empiriska material utgörs av 

sändningar av Sveriges radios Ekot. Varje sändning är 15 minuter lång och finns transkriberad 

i bilaga ett. Jag har använt mig av hela nyhetssändningen med undantag från väderprognosen. 

Jag har gjort ett strategiskt urval av material i den bemärkelsen att jag har valt tre 

nyhetssändningar från tre datum som infaller dagarna efter varandra i valrörelsen 2006. 

Materialet består av Dagens eko från 2006-09-10, 2006-09-11 och 2006-09-12. Valet av 

datum är slumpmässigt utvalda. Mitt ursprungliga val av material utgjordes av sex sändningar 

från 2006 och 2010. Då omfånget av sändningarna från 2006års valrörelse blev tillräckligt 

omfattande avgränsade jag mitt urval. Jag vill förtydliga att Dagens Eko 16.45 är den 

dagssändning av Ekot som finns tillgänglig i Sveriges radios arkiv.  

 

2. TEORETISK RAM 
I det föreliggande kapitlet kommer jag att redogöra för de teorier som utgör referensramen för 

mitt analysschema och mina kontextspecifika idealtyper.  

 

2.1 Social handlingsteori 
Teorin om socialt handlande, som ibland benämns teorin om kommunikativt handlande, har 

utformats för att komplettera tidigare handlingsteorier, som Habermas (1996:99) anser har 

försummat vissa handlingsaspekter. De sociala handlingar som jag kommer att beröra är det 

framgångsorienterade strategiska handlandet och det förståelseorienterade kommunikativa 

handlandet. Vidare berörs det instrumentella handlandet som inte är socialt. Habermas ställer 

det strategiska handlandet mot det kommunikativa och de kan rent teoretiskt betraktas som 

binära oppositioner. En handling grundar sig alltid på en situationstolkning som sedan 

realiseras av en handlingsplan. Handlandet säger något om hur aktören tolkar och uppfattar 

omvärlden. (Habermas 1996:113)  

 

Det målrationella och framgångsorienterade handlandet utgår ifrån att aktören strävar efter att 

uppnå ett tydligt mål och att alla handlingsföljder är välkalkylerade betingelser av handlingen. 

Framgång kan per se uppnås i en situation i vilken aktören handlar målinriktat. Det måste med 

andra ord finnas ett kausalt samband mellan individens handlande och vederbörandes 

framgång. (Habermas 1996:99-100). Det finns två typer av framgångsorienterat handlande. 
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För det första finns den sociala handling som Habermas benämner som strategisk. Strategiskt 

handlande är en social handling som sker i interaktion med andra människor. För det andra 

finns det instrumentellt handlande som inte är en social handling och således inte innefattar 

någon form av interaktion mellan individer. (Habermas 1996:98-99). Enkelt uttryckt är det en 

handling som någon utför oberoende av någon annan. Detta är teoretiskt intressant då 

Habermas beskriver nyhetsrapportering som handlar om strategiskt handlade som 

instrumentell. För det första betyder detta implicit att Habermas betraktar nyhetsrapportering 

som en asocial handling som utförs oberoende av andra människor. För det andra innebär det 

att vederbörande anser att nyhetsrapportering som handlar om strategiskt handlande per 

definition är instrumentell.  

 

Det kommunikativa handlandet bygger, till skillnad från det strategiska, på att de delaktiga 

aktörernas handlingar inte sammanlänkas av individuella framgångskalkyler, utan via en 

inbördes förståelse. Deltagarna ska inte vara inriktade på någon form av egenintresse eller 

framgång, utan på förståelse. Den inbördes förståelsen leder i sin tur till samförstånd. 

(Habermas 1996: 99-100). Samförståndet ska resultera i det gemensamma bästa och inte det 

individuellt bästa.  

 

Premisserna, som Habermas kallar för de handlingsteoretiska ansatserna, skiljer sig åt för 

kommunikativt och strategiskt handlande. För det förra gäller lika villkor och för det senare 

gäller påverkan. Intentionen, som Habermas kallar för handlingskoordineringen, kan antingen 

vara samförstånd och gemensamt vetande eller en form av yttre påverkan. Det 

kommunikativa handlandet står för samförstånd och gemensamt vetande och det strategiska 

handlandet står för en yttre påverkan. Samförstånd innebär mer precist att alla deltagare 

accepterar en kunskap som giltig. Habermas menar också att samförståndet och en gemensam 

övertygelse är ömsesidigt bindande. En uppfattning som någon framkallar hos någon annan, 

genom en lögn eller annat medel, har ingen bindande verkan. I detta fall har medlen ingen 

betydelse, utan det är helt och hållet målet som räknas. Målet är kortfattat att så framgångsrikt 

som möjligt påverka den andre deltagarens uppfattning eller beslut. Framgången kan uppnås 

med hjälp av retorik, makt och pengar. (Habermas 1996:114) 

 

Vad som är teoretiskt intressant i tabellen nedan är kategorierna handlingstyp och 

kännetecknet handlingsorientering. Strategiskt handlande motsvarar den framgångsinriktade 

orienteringen och kommunikativt handlande den förståelseinriktade orienteringen. Varför 
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övriga kategorier inte utgör ett teoretiskt fokus preciseras i kapitel 1.3  på sidan åtta som 

redogör för material och avgränsning. 

 

Tabell 1. Socialt handlande. (Figur fem ”Rena typer av socialt handlande” ur boken Kommunikativt 

handlande Texter om språk, rationalitet och samhälle (1996:103)) 

 

2.2 Socialt handlande i nyhetsrapportering 
Daniel Hallin (1994) skriver om Habermas syn på den offentliga sfären utifrån teorin om 

socialt handlande. Habermas är kritisk till hur den offentliga sfären har utvecklats och att den 

inte, i samma utsträckning som förr, är kapabel till att skapa dialog och reflektion. Vad de 

liberala institutionerna en gång utlovade om den ideala debatten verkar utebli. Tidigare 

verkade medierna utvecklas till att bli en nyckelfunktion i den offentliga sfären. Journalistiken 

välkomnade kritik, självkritik och fungerade som en vägvisare i opinionen. Grundtesen, och 

det som Habermas är kritisk till, är utvecklingen av mediernas roll, som närmast kan kallas 

för en backlash, i den offentliga sfären. Vederbörande kallar fenomenet för teknokratisering 

av politiken. (Hallin 1994). 

 

Teknokratisering av politik i medier bygger på fokus på instrumentellt och strategiskt 

handlande, vilket är utmärkande för det kapitalistiska samhället, som bygger på maximering 

av framgång och vinst. Det kommunikativa handlandet är en förutsättning för att människor 

ska kunna leva tillsammans och bygga välfungerande sociala institutioner. Vidare 

sammankopplar Habermas de två typerna av handlande till tekniskt och praktiskt vetande. 

Habermas anser att nyhetsrapportering tenderar att genomsyras av tekniskt tänkande och att 

journalistiken ramar in nyheter som tekniska eller strategiska frågor. Ett ord som används för 

Handlingstyp   Kännetecken Handlingsorientering Grundinställning 
Giltighets- 

anspråk 

Världs-

relation 

Strategisk handling Framgångsorienterad Objektiverande (effektivitet) 
Objektiv 

värld 

Konstativ talhandling Förståelseorienterad Objektiverande Sanning 
Objektiv 

värld 

Expressiv självframställning Förståelseorienterad Expressiv Sannfärdighet 
Subjektiv 

värld 

Normreglerad handling  Förståelseorienterad Normkonform Riktighet Social värld 



	   13 

att beskriva rapporteringen är dramaturgi. Genom att fokusera på skeenden och händelser 

glöms sakfråga och värde. En allvarlig konsekvens av detta blir att samhället inte möjliggör 

kommunikativt handlande i den offentliga sfären. Detta leder i sin tur till att praktiska frågor, 

som enligt Habermas inte leder till några strategiska medel men förståelseorienterade mål, 

inte kan lösas. Dialogen ska handla om det grundläggande i att vara människa och inte om 

teknik eller något annat strategiskt. (Hallin 1994:18-19). Nyhetsrapportering som handlar om 

strategiskt handlande benämns som instrumentell och nyhetsrapportering som handlar om den 

kommunikativa motsvarigheten beskriver Habermas som åsiktsskapande eftersom den, enligt 

vederbörande, bidrar till förståelse och på lång sikt ett slags samförstånd. Den åsiktsskapande 

nyhetsrapporteringen är den som skapar verklig opinion. (Hallin1994).  

 

2.3 Deliberativ demokrati 
För att på ett nyanserat och förklarande vis kunna redogöra för deliberativ demokrati avser 

jag, som Habermas själv gör, redogöra för det utifrån två andra klassiska demokratimodeller: 

den liberala och den republikanska. Habermas har utifrån dem komponerat en egen modell för 

vad som utgör god samtalsdemokrati.  

 

Habermas är kritisk till både den liberala och republikanska demokratimodellen. Modellerna 

skiljer sig åt i tre avseenden. För det första skiljer de sig åt gällande synen på medborgare. 

Den liberala modellen definierar en medborgare utifrån dennes positiva och negativa 

rättigheter och skyldigheter gentemot staten och andra människor. Den republikanska 

definierar medborgaren utifrån de medborgerliga rättigheterna, vilka är positiva, såsom 

politiskt deltagande eller annan praxis. För det andra skiljer de sig åt gällande synen på 

rättsbegreppet. Den liberala rättsordningen, och syftet med den, möjliggör ett explicit 

fastställande av vilka rättigheter som kan tillskrivas vem. Dessa rättigheter existerar implicit i 

den republikanska rätten, som bygger den objektiva rättsordningen, som garanterar autonomi, 

jämställdhet och respekt. I det förra fallet betonas subjektivitet och i det senare objektivitet.  

För det tredje skiljer sig modellerna åt gällande den politiska processens natur. Den liberala 

uppfattningen är att politik är en kamp om makt. Den politiska framgången och legitimiteten 

mäts kvantitativt genom bifall till personer och program. Enligt den republikanska modellen 

är samtalet, och inte marknaden, det rätta paradigmet för politik. Politik är en normativ 

aktivitet. Utöver preferenser och vilja handlar politik om värden och förnuft. Målet är att nå 

enighet kring ett godtagbart sätt att ordna människors liv. (Habermas 2009:272-274). Det är 
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den tredje aspekten om den demokratiska processen som är teoretiskt intressant för uppsatsen. 

Habermas är kritisk till de båda modellerna, men det är i den republikanska som 

vederbörandes deliberativa modell tar sin utgångspunkt.  

 

Det föreligger en strukturell skiljelinje mellan den liberala och republikanska synen på den 

demokratiska processen. Skillnaden rör den kommunikativa och administrativa makten. Den 

kommunikativa makten, som är i fokus i den republikanska modellen, utgörs av de 

majoritetsopinioner som diskursivt skapas i den politiska kommunikationen. Den 

administrativa makten, som är i fokus i den liberala modellen, utgörs av den makt som staten 

förfogar över. Habermas menar att partierna, som kämpar för att vinna den administrativa 

makten, måste acceptera den politiska diskursens deliberativa art och dess interna logik. Den 

politiska diskursen har en legitimerande kraft eftersom den per definition är bindande för hur 

den politiska makten utövas. Habermas menar att den administrativa makten ska utövas och 

underbyggas av debatten. Det är deliberativ demokrati. Vad vederbörande är kritisk till i den 

republikanska modellen är dess övertro på medborgarens etik. Modellen är alltför idealistisk 

eftersom den per se förväntar sig att människan ska vara orienterad mot det allmänna bästa. 

(Habermas, 2009:274-275). 

 

Den deliberativa politiken är beroende av en mångfald av kommunikationsformer. Den 

behöver vila på ett brett nätverk av rättvisa förhandlingar och argumentationer. Dessa 

diskurser ska, utöver etik, bygga på pragmatism och moral. Politik är både rationella val och 

strategier och en balansering av intressen. Dessa komponenter leder till etisk självförståelse 

och starka åsikter. Dessa idealtyper, av dialogisk och instrumentell politik, kan komplettera 

varandra i olika typer av deliberation. Den demokratiska proceduren bildar ett internt 

förhållande mellan självförståelsediskurser, rättvisediskurser och förhandlingar. Under dessa 

betingelser uppnås förnuftiga och legitima resultat. Habermas poäng är att under dessa 

premisser vilar inte, som i den republikanska modellen, det praktiska förnuftet i universella 

mänskliga rättigheter eller sedvanor. Förnuftet återfinns i de diskursregler och 

argumentationsformer som kommunikationen bygger på. Det normativa innehållet finns i den 

språkliga kommunikationen och dess struktur. (Habermas 2009:277-278). 
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Det deliberativa samtalet bygger på att samtliga deltagare är delaktiga på likvärdiga 

premisser. Det är i samtalet som medborgaren får en chans att bilda sig en egen uppfattning 

om det allmänna bästa. Habermas diskursteori ställer krav på institutionaliserade former av 

kommunikation och informell åsiktsbildning som sedermera leder till institutionaliserade val 

och beslut. Genom dessa blir kommunikativ makt till administrativt användbar makt. 

(Habermas 2009:279-280). Detta är enligt Habermas rätt väg att gå för att utvinna folkviljans 

förverkligande och medierna har en central roll i den.   

 

3. METOD  
Mitt metodologiska syfte är att utforma kontextspecifika idealtyper för sociala handlingar i 

politisk nyhetsrapportering. Eftersom metoden är målet är den också en viktig utgångspunkt 

för studien. I metodkapitlet redogörs för metoden som sådan och när den är lämplig. Vidare 

redogör jag för en subjektiv operationalisering av demokratibegreppet som, utöver den 

teoretiska ramen i kapitel två på sidan tio, kommer att utgöra grund för mitt analysschema. 

Eftersom den inte bygger på någon form av teori, utan på min personliga tolkning av 

demokratiskt handlande, presenteras den i det föreliggande kapitlet och inte i den teoretiska 

ramen i kapitel två.  

 

3.1 Idealtyper 
En idealtyp är en form av tankekonstruktion vars upphovsman är sociologen Max Weber. En 

idealtyp av något är ett analytiskt verktyg som används för att, enkelt uttryckt, renodla 

egenskaper av ett fenomen eller en företeelse som ska studeras. Verktyget är till exempel 

lämpligt vid analys av texter eller utformning av hypoteser. Jag kommer att fokusera på 

idealtyper för analys av texter eftersom det är det som jag ämnar utforma. Rent praktiskt sker 

utformningen av idealtyper för textanalys i två steg. I ett första steg utformas ett 

analysschema som används vid studiet av företeelsen eller fenomenet. I ett andra steg 

utformas idealtyperna utifrån det resultat som analysen ger. (Bergström, Boréus 2012). 

 

För att utforma ett analysschema väljs idéer, föreställningar eller begrepp som säger något 

väsentligt om det som ska studeras. För exempelvis en ideologianalys, som Göran Bergström 

och Kristina Boréus utförligt beskriver (2012:150-175), väljs idéer om samhället som 

kännetecknar de ideologier som ska analyseras i ett visst material. Valet av idéer utgör den 

typologi som grundligt beskriver det som ska studeras. Referensramen är ofta teoretisk. 
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Analysverktyget utgör ett slags rutmönster som ska sortera formuleringar i den text som ska 

studeras. Formuleringar ska sedan placeras in i någon av de kategorier som idealtyperna 

utgör. Med hjälp av analysverktyget går det att avgöra om och vilka delar av materialet som 

går att klassificera och vad som inte går att klassificera. Allting ryms inte i de idealtyper som 

ska utformas. (Bergström, Boréus 2012:150).  

 

Vid utvecklandet av idealtyper är det av yttersta vikt att forskaren har god förtrogenhet med 

analysobjektet för att veta vilka karaktäristiska drag som idealtyperna ska innehålla. 

Forskaren bör grundligt studera filosofin, teorin eller ämnet som idealtyperna ska fånga. 

Bergström och Boréus (2012:151) ger, utifrån sin ideologianalys, exempel på olika nivåer 

som kan användas vid utformning av verktyget. Dels beskrivs en basal nivå som utgörs av 

grundvärderingar och dels en operativ nivå som utgörs av syn på hur samhället rent praktiskt 

bör utformas. 

 

Urvalet av idealtyper är avgörande för studien. Att författaren har begränsat sina idealtyper 

till, i Bergström och Boréus (2012:151) fall, en viss typ av ideologi, kan tolkas som att 

vederbörande har bias eller i sin utgångspunkt har bortsett ifrån möjligheten att en text skulle 

kunna innehålla andra ideologiska eller teoretiska kännetecken. Som tidigare nämnts studerar 

idealtyperna såväl vad som kan klassificeras som vad som inte kan klassificeras. (Bergström, 

Boréus 2012:151). Med ett tydligt syfte och en motiverad avgränsning är det inget 

metodologiskt problem. Allt kommer inte att klassificeras.  

 

Nedan ger jag exempel på utformning av ett analysschema och idealtyper för konservatism. 

Jag anser att detta är motiverat då modellerna visualiserar hur utformningen av de båda 

verktygen rent praktiskt kan redovisas.  
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Syn på människan Syn på världen Syn på samhället Styrelsesätt 

Känslosam/förnuftig Gudomliga/sekulär 
Rättsordning/ej 

rättsordning 
Typ av beslutsfattare 

Utvecklingsbar/ej 

utvecklingsbar 
Moralisk/politisk 

Naturliga kollektiv och 

institutioner/politiskt 

skapade kollektiv och 

institutioner 

Typ av 

representationsorgan 

Religiös natur/ej 

religiös natur 

Förändringsbar/ej 

förändringsbar 

Äganderätt 

accentueras/accentueras 

ej 

Typ av 

beslutsprocess 

Mer eller mindre 

ojämlika 

Organisk/ej 

organisk 

Hierarkier och 

ojämlikhet/jämlikhet 
Typ av maktdelning 

Tabell 2. Exempel på analysschema (”Tabell 4.1 exempel på analysschema för klassificering av 

ideologi, anpassat för konservatism” ur Textens mening och makt (2012:151)) 

Ideologi Kännetecken 
Syn på 

människan 

Syn på 

världen 

Syn på 

samhället 
Styrelsesätt 

Feodal konservatism 

Känslosam 

Religiös natur 

Ej 

utvecklingsbar 

Ej lika 

Gudomlig 

Moralisk 

Ej 

förändringsbar 

Tilltro till 

rättsordning 

Endast naturliga 

institutioner 

Bördshierarki   

Stånds-

representation 

under en kung 

Skeptisk konservatism 

Begränsat 

förnuft 

Ej religiös 

natur 

Viss 

sekularisering  

Tilltro till 

rättsordning 

Nationen som 

naturlig 

sammanhållande 

institution 

Äganderätt 

Accentueras  

Hierarki ger 

stabilitet 

Allmän 

rösträtt 

Genom 

konstitutionen 

Begränsad 

maktutövning 

hos politiska 

institutioner 

Tabell 3. Exempel på idealtyper (”Tabell 4.2 idealtyper för två slags konservatism” ur boken Textens 

mening och makt (2012:153)) 
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3.2 Utformning av analysschema för idealtyper 

Utöver min teoretiska ram kommer jag att utgå ifrån de tre demokratiska mekanismerna val, 

deltagande och samtal vid utformandet av mina idealtyper. Eftersom Habermas är 

samtalsdemokrat framgår explicit av teorin att mediernas viktigaste uppgift är att aktivera 

mekanismen samtal inför ett val. Den journalistiska uppgiften att skapa opinion är således 

central (Habermas 1996). God opinionsbildning bygger på kommunikativt handlande som 

syftar till samtal. Såväl det formella som det informella. De två andra mekanismerna, 

deltagande och val, är starkt förknippade med administrativ makt, som bygger på strategiska 

handlingar, vilket underliggande antyder att rapportering om val och deltagande till stor del, 

enligt Habermas teori, är instrumentell. Genom att fokusera på dessa dimensioner av 

demokratiskt handlande, i en form av fördefinierade och förenklade kategorier, kan jag på ett 

mer operationaliserat sätt studera de praktiska förfarandena av demokrati vid utformandet av 

mina idealtyper. Operationaliseringen ligger på en relativt hög abstraktionsnivå men är mer 

snäv än enbart begreppet demokrati. Detta förenklar sökandet efter socialt handlande i det 

demokratiska handlandet.  

 

Teorierna om kommunikativt handlande och deliberativ demokrati hänger ihop i en form av 

symbios eftersom de båda bygger på samma premisser och mål. Precis som 

kommunikationsteorin syftar den om deliberativ demokrati till samtal. Premisserna för 

samtalet, som ska leda till samförstånd, är deltagande på lika villkor.  

 

4. RESULTAT OCH ANALYS 
Jag ämnar utforma kontextspecifika idealtyper av socialt handlande i politisk 

nyhetsrapportering. Jag har gjort en närläsning av mitt empiriska material, som består av tre 

sändningar av Sveriges radios Ekot, och sökt efter termer, begrepp och textsjok som kan 

klassificeras med hjälp av mitt teoretiska ramverk. Utöver det teoretiska ramverket har jag 

operationaliserat begreppet demokrati till val, deltagande och samtal, som är tre praktiska 

exempel på demokratiskt handlande. Med undantag från de demokratiska mekanismerna, som 

formulerats utifrån min egen tolkning, bygger analysschemat på hur kategorierna rent 

teoretiskt förhåller sig till varandra.  
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Vid studiet av mitt material har jag enligt konstens regler utformat ett analysschema som ska 

ligga till grund för analysen. Schemat är inte ömsesidigt uteslutande i sin helhet i alla 

kategorier, utan utgör ett slags teoretisk matris för vad jag söker efter i min empiri. Nedan 

preciserar jag kategorierna och hur de förhåller sig till varandra. 

 

Handlingsorientering Sakfråga Demokratisk mekanism 

Egenintresse, 

framgångsorientering 
Administrativ makt Val Deltagande Samtal 

Gemensamt bästa, 

förståelseorientering 
Kommunikativ makt Val Deltagande Samtal 

Tabell 4. Analysschema för klassificering av nyhetsrapportering 
 

Analysschemat läses linjärt då kategorier på samma rad hör ihop, det vill säga förväntas 

återfinnas i relation till varandra i analysen. De kategorier som jag har utformat i mitt 

analysschema är handlingsorientering, sakfråga och demokratisk mekanism. De kategorier 

som återfinns i handlingsorientering och sakfråga finns definierade i kapitel 1.5, definition av 

viktiga begrepp, på sidan fem och kapitel två på sidan tio, som behandlar teoretisk ram. 

Handlingsorientering representerar i det här fallet implicit en handlingstyp. De två typer av 

socialt handlande som jag har intresserat mig för är kommunikativt handlande, som är 

förståelseorienterat handlande, och strategiskt handlande, som är framgångsorienterat 

handlande. Administrativ makt är makt som staten förfogar över och kommunikativ makt är 

den politiska debatt som förs i samhället och inom de demokratiska institutionerna. 

 

Som tidigare konstaterat är nyhetsrapportering som handlar om strategiskt handlade per 

definition instrumentell, enligt Habermas. Eftersom administrativ makt till stor del bygger på 

strategiska handlingar, som är framgångsorienterade, har jag i analysschemat utgått ifrån att 

de kommer att återfinnas i samma slags sammanhang och textsjok. Detsamma gäller de 

förståelseorienterade handlingarna, vilka är kommunikativa, och kommunikativ makt. 

Administrativ respektive kommunikativ makt bygger, precis som Habermas (2009) har 

identifierat, på strategiskt respektive kommunikativt handlande. De två typerna av makt utgör 

grundbulten i de båda typerna av handlande inom politiken. På grund av detta är min 

teoretiska utgångspunkt att kategorierna handlingsorientering och sakfråga är ömsesidigt 

uteslutande. Detta innebär rent praktiskt två saker. Dels att kategorierna enligt teorin alltid ska 

förekomma på samma ställe i texten. Dels att kategorierna enligt teorin inte kan förekomma i 
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någon annan kombination i texten än den som analysschemat föreslår. Denna tvåsatslogik är 

ömsesidigt uteslutande. En kategori är dels vad den inte är. Således kan framgångsorienterade 

handlingar enbart förekomma i samband med administrativ makt och förståelseorienterade 

handlingar enbart i samband med kommunikativ makt. Det är min tolkning av min teoretiska 

ram och således har jag utgått ifrån den i min analys. En annan utformning av analysschemat 

skulle, enligt mig, vara teoretiskt motsägelsefull. Habermas (1996) bygger sitt teoretiska 

resonemang på binära oppositioner och således gör även jag det vid utformningen av mitt 

analysschema. Det verkligt intressanta är att se nyanserna och spänningarna mellan teori och 

empiri.  

 

För att utforma och studera hur kontextspecifika idealtyper kan vara till hjälp vid analys av 

nyhetsrapportering utgår jag ifrån teorin i mitt analysschema. Genom att studera det 

teoribaserade analysschemats applicerbarhet kommer jag att upptäcka i vilken utsträckning 

och vilka avseenden teorin och empirin interagerar. Ju mer spänning och motsägelse mellan 

teori och empiri desto större behov av kontextspecifika idealtyper. Min metodologiska uppgift 

i analysen är att se hur tillämpbart det teoretiska analysschemat är på min empiri för att kunna 

förenkla det till ett kontextspecifikt analysverktyg. Enligt teorin finns det enbart en ensidig 

lösning vid varje klassificering. Det är min analytiska utgångspunkt och syftet är att, utifrån 

samspelet och spänningarna mellan teori och empiri, utforma idealtyper som bygger på både 

teori och empiri. Detta kommer att resultera i ett kontextspecifikt analysverktyg för sociala 

handlingar i politisk nyhetsrapportering. 

 

De olika mekanismerna låter jag vara flexibla i analysschemat genom att låta samtliga finnas 

representerade på båda raderna. Detta gör jag på grund av att de inte kan betraktas som 

ömsesidigt uteslutande i förhållande till övriga kategorier eftersom intentionen att delta i val, 

mellan val eller samtal kan vara både strategisk och kommunikativ. Det logiska är emellertid 

att samtal bör vara förkommande i samband med kommunikativ makt och 

förståelseorienterade handlingar, som syftar till samtal, och att val och deltagande till största 

del förekommer i fråga om administrativ makt som bygger på strategi. Med anledning av 

detta låter jag det demokratiska handlandet vara öppet i förhållande till övriga kategorier. Jag 

vill även tillägga att de demokratiska mekanismerna enbart utgör en form av intersubjektiv 

hjälp vid närläsningen av materialet. Jag anser inte att det är motiverat att behålla 

operationaliseringen av demokrati i mina kontextspecifika idealtyper då de enbart fungerar 

som en analytisk precisering av demokratiskt handlande. 
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4.2 Analys av radiosändningar 
Nedan redovisar jag min analys av Sveriges radios Ekots sändningar från valrörelsen 2006. 

Empirin redogörs för i kapitel 1.3 om material och avgränsning på sidan åtta och återfinns i 

sin helhet i bilaga ett. I analysen redogörs enbart för den empiri som har kunnat klassificeras 

enligt analysschemat vilket motsvarar all nyhetsrapportering som handlar om politik. Jag 

kommer att dela in analysen i tre delar eftersom empirin utgörs av tre radiosändningar. Detta 

gör jag av validitets skäl för att förenkla läsningen av min analys och möjligheten att 

kontrollera den mot det transkriberade underlaget. Jag vill emellertid poängtera att jag vill 

betrakta samtliga tre sändningar som ett material och inte som oberoende av varandra.  

 

Jag vill ytterligare förtydliga att min analys, med hjälp av analysschemat, kommer att bygga 

på en närläsning av materialet. Jag kommer inte att beakta empirin utifrån någon annan aspekt 

än den manifesta texten. Politisk bakgrund, potentiella egenintressen eller andra latenta 

agendor som kräver någon form av förkunskap kommer inte att beaktas. Jag analyserar enbart 

nyhetsrapporteringen som sådan och vad som explicit framgår av den. 

 

4.3 Analys av Sveriges radios Ekot från den tionde september 2006 
Sveriges radios Ekot från den tionde september 2006 berör bland annat ett brittiskt utspel om 

Hamas. Det framgår att Tony Blair anser att EU bör samtala med Hamasministrar om de ingår 

i en palestinsk koalitionsregering och att väst bör återuppta kontakten med palestinierna om 

Hamas bildar en regering tillsammans med moderata grupper. Sveriges radio beskriver att 

utspelet kan betraktas som ett första initiativ från ett EU-land att mildra den bojkott som 

infördes efter terrorstämplade Hamas valseger. En Hamastalesman uttrycker vilja att bilda en 

koalitionsregering, men inte utifrån de premisser som väst ställer. Utifrån mitt analysschema 

kan jag avläsa att den dominerande mekanismen explicit är samtal med vissa inslag av val. 

Sakfrågan berör både kommunikativ och administrativ makt. Bojkotten och handlingsplanen 

för att bilda regering är uttryck för strategiskt handlande och administrativ makt som staten 

förfogar över. De önskade samtalen och den brittiska kontakten är ett uttryck för 

kommunikativ makt och kommunikativt handlande. Vidare beskriver Sveriges radio att Tony 

Blair ända sedan den elfte september har haft som ambition att övertyga USA om vikten av att 

lösa Israel-Palestina-konflikten. Vidare rapporteras att det trots detta finns stark kritik mot 

honom i Arabvärlden. Detta är ett självklart exempel på ett kommunikativt handlande i vilket 

en individ argumenterar för det gemensamma bästa, det vill säga lösa en konflikt. Det 
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kommunikativa handlandet har inte varit framgångsrikt och det finns ännu ingen gemensam 

förståelse i frågan. Det önskade samförståndet har ännu inte uppstått och Tony Blair har blivit 

utsatt för kritik i sin argumentation. Blair rapporteras emellertid ha lyckats få ett löfte om att 

fredssamtal ska återupptas vilket kan betraktas som ett uttryck för att samtal på lika villkor 

och vilja till gemensam förståelse och samförstånd har uppstått. Det kommunikativa 

handlandet i denna nyhetsrapportering är uppenbart. Det går emellertid inte att ömsesidigt 

uteslutande klassificera inslaget eftersom samtliga kategorier, förutom deltagande, finns 

representerade.  

 

Rapporteringen fortsätter om samtal i Wien mellan Iran och EU om det iranska 

kärnenergiprogrammet. Inslaget handlar explicit om samtal som demokratisk mekanism. 

Fokus i sammanhanget är diplomati och kommunikativ makt länder emellan. Samtalen bygger 

på kommunikativt handlande och närmandet av en gemensam förståelse i frågan. 

Missförstånd rapporteras vara utredda vilket tyder på ett närmande av samförstånd. Detta 

inslag går att ömsesidigt uteslutande klassificera som förståelseorienterat med fokus på samtal 

och kommunikativ makt.  

 

Ett självklart exempel på strategiskt handlande i fråga om administrativ makt är 

radiosändningen från den tionde september som rapporterar om Miljöpartiets språkrör Gustav 

Fridolin som har blivit tillfrågad om han skulle kunna tänka sig att bli minister i en 

kommande regering. Vederbörande svarar att han inte är intresserad av att göra någon politisk 

karriär, men att han absolut ska fundera på det. Vederbörande gör enbart en strategisk 

bedömning av det potentiella erbjudandet och Sveriges radio framställer inte sakfrågan som 

något annat än teknisk och instrumentell, det vill säga hur vederbörande personligen tar 

ställning till frågan. Den underliggande mekanism som berörs är val eftersom vederbörandes 

möjliga handlingsplan är en konsekvens av en eventuell valseger. Inslaget går att klassificera 

enligt analysschemats tvåsatslogik eftersom det är framgångsorienterat och handlar om ett 

ställningstagande till en handlingsplan som berör administrativ makt som är beroende av ett 

valresultat. Nyhetsinslaget är tekniskt.   

 

Rapporteringen fortsätter inrikes med fokus på Socialdemokraternas valspurt. Mekanismen 

som berörs är val och den politiska kommunikation som sändningen behandlar är en naturlig 

del av den kommunikativa makten. Rapporteringen berättar om att Socialdemokraterna och 

statsminister Göran Persson till största del ägnade sitt besök i Farsta åt att kritisera 
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borgerlighetens politik snarare än att prata om sin egen. Reportern uttrycker att det saknades 

nya egna förslag och löften, som ju utgör grunden för att kunna förverkliga det gemensamma 

bästa. En väljare kommer till tals i inslaget och uttrycker en oro över att ett politiskt spel har 

kommit i vägen för valrörelsen. Detta är ett tydligt exempel på ett nyhetsinslag som handlar 

om strategiskt handlande ifrån den administrativa maktens sida, men som påpekar avsaknaden 

av kommunikativt handlande och kommunikativ makt inom politiken. Nyheten går inte att 

ömsesidigt uteslutande klassificera enligt mitt analysschema. Den innehåller såväl 

administrativ som kommunikativ makt. Det rapporteras om framgångsorienterat handlande 

och avsaknaden av förståelseorienterat handlande. Explicit uttryckt är min tolkning att 

sakfrågan är framgångsorienterad och att nyhetsvinkeln är kommunikativ. Den grundläggande 

mekanismen är val.  

 

Vidare rapporteras om Feministiskt initiativ som meddelar att de inte kommer att stödja en 

borgerlig regering. Inslaget kan klassificeras som partipolitiskt framgångsorienterat med ett 

naturligt fokus på administrativ makt. Den praktiska mekanismen är val.  

 

Nyhetsrapporteringen fortsätter utrikes. Montenegro håller parlamentsval för första gången 

sedan staten blev självständig. Valresultatet väntas bli lägre än vid den senaste 

folkomröstningen. Det rapporteras om läget i landet och vad olika partier ämnar genomföra 

vid valseger. Det går inte att göra en ömsesidigt uteslutande klassificering av inslaget 

eftersom det finns överlappande inslag sett till analysschemat. Rapporteringen går att 

klassificera som förståelseorienterad eftersom det berättas om vad olika politiska partier vill 

göra för att implicit förverkliga det gemensamma bästa. Inslagets fokus är emellertid 

administrativ makt i form av valseger eftersom det förståelseorienterade kommunikativa 

handlandet, i form av genomförande av vallöften, enbart går att förverkliga till följd av en 

valseger. De synliga mekanismerna är val och deltagande.  

 

4.3 Analys av Sveriges radios Ekot från den elfte september 2006 
Dagens eko från den elfte september 2006 rapporterar om Folkpartiet som har gjort ett 

dataintrång i Socialdemokraternas intranät. Ordet intrång vittnar om det oacceptabla i 

handlandet. Händelsen kan bedömas vara framgångsorienterad eftersom intrånget har gett 

Folkpartiet tillgång till information som de av strategipolitiska skäl inte skulle ha fått tillgång 

till annars. Den folkpartist som har genomfört intrånget har agerat utifrån en 

framgångsorienterad handlingsplan och gjort bedömningen att intrånget rent strategiskt skulle 
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vara gynnsamt för vederbörande själv eller hela Folkpartiet. Det finns ingen hänsyn till 

Socialdemokraterna i handlandet och således går det att utesluta att det rör sig om en 

förståelseorienterad handling. Rapporteringen beskriver berörda folkpartisters förklaringar till 

det som har hänt. Samtliga försvarar sig själva och sin egen del och lägger skuld på andra. 

Detta kan betraktas som fortsatt framgångsorienterat handlande av strategipolitiska skäl. 

Klassificeringen enligt analysschemat är ömsesidigt uteslutande. Nyheten berör i sin helhet 

administrativ makt. Utöver intrånget som sådant berörs bland annat de organisatoriska och 

politiskt administrativa konsekvenserna. Ingen demokratisk mekanism är synlig.  

 

Sändningen fortsätter rapportera om en situation på ett sjukhus utifrån ett vårdperspektiv och 

de anställdas arbetssituation. Ämnet är brister inom sjukvården. Människor inom sjukvården 

kommer till tals och uttrycker oro över brister som grundar sig i en tydlig resursbrist. En 

kvinnlig politiker kommer till tals och uttrycker förståelse för deras situation och att mer 

resurser ska tillsättas. Den förståelse som politikern uttrycker leder till samförstånd. 

Vederbörande accepterar deras bild av situationen och anammar deras verklighetsbild, det vill 

säga att fler resurser behövs inom vården. Samtliga deltagare är överens om att vården borde 

få mer resurser och att det är en monetär fråga. Den förståelseorienterade rapporteringen om 

detta samförstånd, som handlar om hur sjukvården bör bedrivas, resulterar i en 

förståelseorienterad slutats som är beroende av administrativ makt i form av ett beslut. 

Politikerns uttryck för samförstånd görs på en administrativ basis. Vederbörande vill tillsätta 

mer resurser. För att implementera det gemensamma bästa behövs alltid administrativ makt 

och det är utifrån de premisserna politikern explicit svarar. Denna nyhet går inte att 

ömsesidigt uteslutande klassificera. Det finns överlappande inslag sett till analysschemat. 

Såväl kommunikativ som administrativ makt förekommer. Min bedömning är att nyhetens 

kärnfråga och vinkel är förståelseorienterad. Det demokratiska handlandet utgörs av samtal.  

 

Nästa klassificering berör utrikespolitik och situationen i Palestina. Hamas, som har vunnit 

det palestinska valet, släpper nu in Fatah i sin regering för att stävja det kaos som råder i 

området. Uppgörelsen kan leda till att USA:s och Israels bojkott av regeringen upphör. 

Hamasregeringen har som mål att utplåna Israel, vilket är ett explicit uttryck för 

framgångsorienterat handlande ifrån regeringens sida. Nyheten berör enbart administrativ 

makt. Den synliga demokratiska mekanismen är val. Klassificeringen är ömsesidigt 

uteslutande. 
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Sändningen fortsätter utrikes om femårsdagen av terroristattentaten i USA den elfte 

september 2001. Rapporteringen beskriver ceremonier och hedrande av dödsoffer som hålls 

landet runt. I ljuset av årsdagen rapporteras om en pågående debatt som handlar om president 

Bushs krig mot terrorismen. Debatten är bitter och ny kritik mot regeringen har uppstått efter 

ökat våld i Afghanistan och Irak. Bush väntas hålla ett tal till nationen. Talet ska vara ett 

sorgetal och inte ett politiskt sådant. Ceremonierna betraktar jag som förståelseorienterade 

eftersom de är en form av manifestation för både det förkastliga och gemensamma bästa i 

samhället. Ett uttryck för sorg över något som har skadat både människor och samhället som 

sådant. Debatten om kriget mot terrorismen är per definition förståelseorienterad eftersom den 

är ett uttryck för det gemensamma bästa och makten som kommer till uttryck är 

kommunikativ. Den demokratiska mekanism som är synlig är samtal. Klassificeringen är 

enligt analysschemat ömsesidigt uteslutande.  

 

Nya hot om terrorattentat har framförts av al-Qaida genom en av männen bakom elfte 

septemberattacken. Hoten framförs i en film. Förutom att hota syftar filmen, enligt reportern, 

till att mobilisera frivilliga terrorister och att påminna resten av världen om att organisationen 

än idag, fem år efter attentaten den elfte september, kan göra sig hörda. Nyheten är i sin helhet 

framgångsorienterad eftersom det rör sig om strategiska hot och uppmaningar. Huruvida 

makten som kommer till uttryck är kommunikativ eller administrativ är en komplex fråga 

eftersom det beror på vilken roll som tillskrivs al-Qaida. Det rör sig om en form av strategisk 

envägskommunikation, men al-Qaida, som riktar sig till den administrativa makten, är inte en 

administrativ aktör i politisk eller demokratisk bemärkelse. Jag tolkar det således som att 

makten som kommer till uttryck är kommunikativ eftersom den de facto bygger på en form av 

informell politisk kommunikation. Den kommunikation som förs mellan två politiska aktörer i 

traditionell bemärkelse är formell. Jag uppfattar inte kommunikationen som en dialog och 

således är det inget samtal, och därmed är ingen demokratisk mekanism synlig. 

Klassificeringen är inte ömsesidigt uteslutande enligt analysschemat.  

 

Många av kandidaterna till Riksdagen har skulder hos Kronofogden. En av dem kandidater 

som har en skuld kommer till tals och resonerar kring huruvida det i väljarnas ögon kan vara 

något positivt eller negativt. Vederbörande tror att det ur ett väljarperspektiv kan betraktas 

som förståelseorienterat och att det i förlängningen blir framgångsorienterat för vederbörande 

själv. Resonemanget bygger på att en skuld, som vissa väljare också förutsätts ha, får politiker 

och väljare att komma närmare varandra. Skulden leder till ett slags gemensam förståelse för 
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problematiken i att ha en skuld. Denna förståelse bedöms vara strategisk ur ett 

väljarperspektiv och således tolkar jag det som att den gemensamma förståelsen i det här 

fallet är strategisk. Nyheten innehåller således både förståelseorienterade som 

framgångsorienterade inslag. Jag vill vara extra tydlig med att det enbart är kandidaten själv, 

och inte Sveriges radio, som pekar på den positiva förståelseorienteringen i att ha skulder hos 

Kronofogden. Sveriges radio är, enligt min bedömning, implicit kritiska till att 

Riksdagskandidater har stora skulder. Detta får betraktas som framgångsorienterat ur ett slags 

motgångsperspektiv. Rent framgångsorienterat bör det inte vara någon fördel att ha stora 

privata skulder när man gör anspråk på att hushålla med Sveriges statsfinanser. Sakfrågan 

berör administrativ makt eftersom det rör sig om kandidatur till Riksdagen. Mekanismen som 

är synlig är val eftersom det talas om kandidering till Riksdagen. Nyhetsinslaget går inte att 

klassificera ömsesidigt uteslutande då det finns överlappande inslag sett till analysschemat.  

 

Vidare rapporteras om Socialdemokraterna som vill ändra lagen om fildelning. 

Upphovsrättsskyddade filmer och musik ska återigen kunna laddas ned legalt. Dels finns det 

ungdomar som är skeptiska till förslaget och dels finns det dem som ser egna fördelar i det. 

De som är skeptiska resonerar kring huruvida förslaget har lagts fram för att vinna röster och 

att det förmodligen aldrig kommer att förverkligas. Detta klassificerar jag som ett resonemang 

kring huruvida förslaget är framgångsorienterat eller inte. De ungdomar som ser en egen 

vinning i det hela resonerar framgångsorienterat utifrån sin egen situation. Den makt som är 

synlig är både administrativ och kommunikativ. En lagändring är en konsekvens av 

administrativ makt och statsministerns tal om ändringen på ett besök i Trollhättan, som 

sändningen delvis berör, utgör en naturlig del av den politiska kommunikationen. Den synliga 

mekanismen är val eftersom röstvinning framförs som ett framgångsorienterat incitament för 

att lägga förslaget. Inslaget går inte att klassificera ömsesidigt uteslutande.  

 

4.4 Analys av Sveriges radios Ekot från den tolfte september 2006 
Sveriges radios Ekot från den tolfte september 2006 innehåller bland annat ett inslag om ett 

försök till terrordåd i Syriens huvudstad Damaskus. Dådet lyckades avvärjas och vem som 

ligger bakom det är okänt. Det finns dem som spekulerar i huruvida Syriens egen regering är 

inblandad på grund av politiska egenintressen. De beskylls för att sponsra terrorism och vissa 

menar att regeringen med hjälp av attentatet ville visa för omvärlden att Syrien också har 

utsatts för terrorism. Detta resonemang bygger på en spekulation om en framgångsorienterad 

handling utifrån regeringens sida. Den makt som är synlig är administrativ i form av den 
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syriska regeringen och USA:s utrikesminister som berättas ha uttryckt sin uppskattning för att 

Syriens säkerhetsstyrkor lyckats avvärja dådet. Ingen demokratisk mekanism finns synlig. 

Klassificeringen blir således ömsesidigt uteslutande i kategorierna handlingsorientering och 

nyhetsvinkel.  

 

I Malmö rapporteras ett område kring Gustaf Adolfs torg ha varit avspärrat under 

förmiddagen. Skälet var en misstänkt sprängladdning vid Folkpartiets valstuga. En folkpartist 

som kommer till tals uttrycker att valrörelsen inte har fokuserat på sakbudskap, utan på hur 

politiker och partier agerar. Jag tolkar det som att vederbörande eventuellt har det så kallade 

dataintrånget, som beskrivs i sändningen från den elfte september på sidan 23, i åtanke. 

Uttalandet kan i dess helhet betraktas som ett uttryck för brist på kommunikativ makt och för 

mycket fokus på de administrativa faktorerna. Den kommunikativa makten kan med andra ord 

sägas överlappa den administrativa. Min tolkning är att vederbörande eftersöker en politisk 

debatt om politiska frågor och inte politiskt spel. Enligt analysschemat eftersöker 

vederbörande en politisk debatt baserad på förståelseorienterat handlande, i form av 

kommunikativt handlande som bidrar till åsiktsbildning, och mindre framgångsorientering i 

form av tekniskt fokus. Valet är den synliga demokratiska mekanismen.  

 

Nyhetssändningen fortsätter inrikes om Folkpartiets valspurt. Folkpartiledaren Lars 

Leijonborg berättas under dagen ha hållit sju olika möten kring Mälaren under vilka 

dataintrångsaffären, som beskrivs i sändningen från den elfte september på sidan 23, 

bemöttes. Det berättas om de två mest framträdande folkpartisternas versioner av saken. Den 

ene hävdar i polisförhör att den andre har uppmanat vederbörande att gå till en journalist med 

lösenordet till Socialdemokraternas intranät. Skälet var att journalisten skulle använda sig av 

uppgifter från nätverket. Den andre hävdar att skälet var att journalisten skulle publicera 

historien om intrånget och ge historien ett slut. Detta är ett presumtivt uttryck för 

framgångsorienterat handlande ifrån de bådas eller en persons sida. Minst en av dem ljuger av 

framgångsorienterade skäl som, enligt min tolkning, grundar sig i politisk strategi och 

administrativ makt. Lars Leijonborg finner den senare versionen mest trovärdig, på grund av 

den förras osannolikhet, och journalisten ifrågasätter det genom att fråga om det inte var så att 

man ville fortsätta att använda lösenordet för att öka chanserna att vinna valet. Leijonborg 

menar att han har svårt att tro att personen som har uppmanat till journalistkontakt har velat 

vinna valet med oärliga metoder. Jag tolkar journalistens fråga som ett explicit uttryck för 

presumtion av framgångsorienterat handlande. Den makt som behandlas är administrativ och 
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den demokratiska mekanism som berörs är val. Inslaget går att ömsesidigt uteslutande 

klassificera.  

 

4.5 Kontextspecifika idealtyper av sociala handlingar i nyhetsrapportering 
Vid utformningen av mina idealtyper har jag med hjälp av mitt analysschema, som utgår ifrån 

min teoretiska referensram och en subjektiv operationalisering av demokrati, sökt efter 

spänning och samspel mellan teori och empiri. Detta har jag gjort för att kunna närma mig det 

kontextspecifika. För att kunna besvara mina frågeställningar har jag under och efter analysen 

frågat mig: vad säger teorin respektive empirin om socialt handlande i nyhetsrapportering och 

vad händer när de sammanlänkas? Vad teorin säger besvaras i kapitel två på sidan tio och vad 

empirin säger i förhållande till det teoretiska analysschemat har jag utvecklat i analysen av 

radiosändningarna på sidorna 21-28. Det andra och sista steget i analysen är att utforma 

kontextspecifika idealtyper. 

 

Jag har gjort två viktiga omtolkningar av Habermas ståndpunkter i teorin om socialt 

handlande i förhållande till empirin. För det första anser jag inte att nyhetsrapportering som 

handlar om strategiskt handlade per definition är instrumentell. För det andra anser jag att 

nyhetsrapportering som bygger på strategi och strategiska handlingar är strategisk och inte 

instrumentell, som Habermas benämner den (Habermas 1996). Den förra får konsekvenser för 

utformandet av idealtyper och således utvecklar jag resonemanget i det föreliggande kapitalet. 

Den senare är inte relevant för utformandet av idealtyperna och behandlas således i kapitel 

fem om slutsats och diskussion på sidan 31.   

 

Idealtyperna ska spegla ett samspel, som bygger på likheter och skillnader, mellan teori och 

empiri, därav blir de kontextspecifika. Habermas idealtyper av socialt handlade är ett resultat 

av teori och jag har i min studie tillfört empiri för att på ett konkret metodologiskt vis kunna 

förenkla användandet av teorin vid studiet av politisk nyhetsrapportering. Efter att ha gjort en 

grundlig närläsning av Sveriges radios Ekots sändningar med hjälp av mitt analysschema kan 

jag konstatera att närläsningen inte har gett upphov till ett teoretiskt självklart eller entydigt 

resultat eftersom det inte finns ett 100 procentigt samspel mellan teori och empiri. Detta 

motiverar syftet med min studie. Empirin samspelar inte med det teoretiska analysschemat i 

alla klassificeringar och det underbygger behovet av ett kontextspecifikt analysverktyg. Jag 

kan konstatera att det finns lika många renodlade ömsesidigt uteslutande klassificeringar som 

sammansättningar av hybrider. Föreningen av teori och empiri har med andra ord visat på 
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såväl samspel som spänning. Detta teoriempiriska resultat tyder på att kontextspecifika 

idealtyper av socialt handlande i politisk nyhetsrapportering kan vara till stor hjälp vid 

studium av detsamma. Ju större skiljelinjer mellan teori och empiri desto större är behovet av 

ett kontextspecifikt analysverktyg.  

 

Analysen har gett upphov till ett avgörande resultat som kommer att ligga till grund för 

utformandet av idealtyper. Resultatet rör förhållandet mellan analyskategorin sakfråga och 

vad jag har valt att kalla för nyhetsvinkel. Som tidigare nämnt tolkar jag det inte som att 

nyhetsrapportering som handlar och strategiskt handlande per definition är instrumentell. Det 

finns flera exempel i analysen där de två typerna av handlande förekommer tillsammans. Med 

anledning av detta finner jag ett starkt behov av att komplettera kategorin sakfråga med 

begreppet nyhetsvinkel i ytterligare en kategori vid utformning av kontextspecifika idealtyper. 

Min uppfattning efter analysen är att sakfrågan inte per definition är synonym med 

nyhetsvinkeln. Med andra ord har jag i min analys kommit fram till att Sveriges radio i vissa 

fall har rapporterat om både strategiska och framgångsorienterade handlingar utifrån vad jag 

har valt att kalla för en åsiktsskapande nyhetsvinkel. Eftersom jag har tolkat det som att det är 

möjligt att rapportera åsiktsskapande om strategiskt handlande kan jag inte utesluta att även 

det motsatta är möjligt. Logiken bygger på binära oppositioner. Det finns emellertid inget 

sådant exempel i min analys. Tekniska frågor har däremot gjorts till kommunikativa. Ett 

exempel är rapporteringen från den tionde september, som återfinns i sin helhet i bilaga ett, 

om Socialdemokraternas valspurt som i det stora hela berör framgångsorienterat handlande 

och administrativ makt. Sveriges radio låter en manlig väljare som uttrycker ett missnöje med 

den strategipolitiska valrörelsen komma till tals. I och med detta ställer rapporteringen det 

tekniska mot ett eftersökande av kommunikativt handlande för att kunna förverkliga det 

gemensamma bästa efter valet. 

 

Detta betyder också att det teoretiska analysschemat, som har syftat till att vara ömsesidigt 

uteslutande i kategorierna handlingsorientering och sakfråga, inte alltid har varit det. I vissa 

fall har kategorierna varit överlappande i flera led. Den teoretiska tolkningen av att 

administrativ makt bör förekomma i samband med framgångsorienterade handlingar och att 

kommunikativ makt bör förekomma i samband med förståelseorienterade handlingar är inte 

allmängiltig. Analysen visar på exempel som innehåller bådadera i kombination. Hybriderna 

som har framkommit av analysen innehåller de fyra kategorierna i olika sammansättningar. 
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Eftersom de två typerna av makt inte har varit mer vägledande i analysen har jag slutligen valt 

att inte inkorporera dem i mina kontextspecifika idealtyper.  

 

Kontentan av detta kontextuella resultat leder till en utformning av idealtyper som jag har valt 

att redovisa på följande vis. 

 

Handlingstyp Kännetecken Handlingsorientering Nyhetsvinkel 

Strategiskt handlande  
Egenintresse, 

framgångsorientering 

Instrumentell 

Åsiktsskapande 

Kommunikativt handlande 
Gemensamt bästa, 

förståelseorientering 

Åsiktsskapande 

Instrumentell 

Tabell 5. Kontextspecifika idealtyper av sociala handlingar i nyhetsrapportering 

 

Tabellen som visar de kontextspecifika idealtyperna läses, precis som analysschemat, linjärt. 

Jag har valt att dela upp kategorierna utifrån handlingstyp och kännetecken. Handlingstyperna 

är strategiskt och kommunikativt handlande och kategorin kännetecken redogör helt enkelt för 

handlingstypernas kännetecken i kontexten, det vill säga i politisk nyhetsrapportering. 

Bergström och Boréus (2012) talar om en operativ och basal nivå vid utformning av 

idealtyper. I mina kontextspecifika idealtyper anser jag att den operativa nivån, som är 

praktisk, utgörs av handlingstypen och att den basala nivån är de sociala handlingarnas 

kännetecken i politisk nyhetsrapportering. För att göra det kontextspecifika verktyget så 

logiskt som möjligt är min metodologiska utgångspunkt att de kategorier som förekommer på 

samma rad utgör en idealtyp. Jag har valt att använda mig av denna logik både i 

analysschemat och i mina idealtyper eftersom Habermas teoretiska motsvarighet följer den 

ordningen. Modellen redovisar fyra potentiella kontextspecifika idealtyper. Till skillnad från 

mitt analysschema har jag valt att inte göra de kontextspecifika idealtyperna ömsesidigt 

uteslutande, utan överlappande. De olika typerna av socialt handlande har visat sig kunna 

förekomma i olika sammansättningar i samma nyhetsinslag. Med hjälp av kategorin 

nyhetsvinkel blir det emellertid enklare att klassificera nyheterna utifrån den linjära läsningen 

av idelatyperna. När de två typerna av socialt handlande förekommer i samma nyhetsinslag är 

det enligt min tolkning, rent hypotetiskt utifrån analysen, på grund av journalistikens förmåga 

att vinkla och presentera nyheten. Att berätta om olika aspekter av samma sak. I min analys 

finns enbart exempel på tekniska frågor som av journalistiken har satts in i en kommunikativ 
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kontext. Enligt min bedömning är det då mer relevant att tala om en instrumentell eller 

åsiktsskapande nyhetsvinkel än att tala om att journalistiken presenterar en strategisk handling 

som kommunikativ.  

 

Min analys och mina påbörjade kontextspecifika idealtyper för socialt handlande i politisk 

nyhetsrapportering visar att nyhetsrapportering är komplex och nyanserad och att ett 

kontextbaserat analysverktyg således kan vara till stor hjälp i forskningen. Jag har i enlighet 

med Habermas teori studerat vad och vilka sakfrågor som Sveriges radio har rapporterat om. 

Min analys visar att hur en nyhet förmedlas och att framställningen av densamma är relevant. 

Jag har med hänsyn till tid och utrymme valt att inte utöka min teoretiska ram med någon 

form av gestaltningsteori.  

 

5. SLUTSATS OCH DISKUSSION 

Efter avslutad analys och utformning av ett metodologiskt verktyg kan jag konstatera att 

kontextspecifika idealtyper kan vara till stor hjälp vid analys av politisk nyhetsrapportering. 

Politisk nyhetsförmedling är, enligt min kontextuella tolkning, mer mångfacetterad än vad 

kritiken om teknokratisering av politik gör gällande. (Hallin 1994). Jag har valt att göra 

överlappande idealtyper på bekostnad av ett statiskt och konstant schema av flera skäl. Dels 

tillåter det påbörjade analysverktyget en nyanserad läsning av ett material och dels är min 

bedömning att nyhetsrapportering som kontext är komplex och föränderlig. Habermas menar 

att den goda utveckling av mediernas förmåga att bidra till konstruktiv dialog och debatt som 

en gång spåddes uteblev och att den offentliga sfären snarare har drabbats av ett demokratiskt 

bakslag (Hallin 1994). Det verkligt intressanta i min uppsats är spänningarna mellan teori och 

empiri som visar på behovet av kontextspecifika idealtyper för studium av nyhetsrapportering. 

Habermas teori är ett uttryck för en mycket kritisk syn på dagens nyhetsförmedling. Min 

analys visar på nyanseringar i nyhetsrapporteringen som, utifrån teorin, inte per se kan 

klassificeras som god eller skadlig för det demokratiska samtalet.  

 

Den föreliggande studien visar på behovet av forskning om medier och demokrati. Det behövs 

forskning som kan berätta något om mediernas roll för folkviljan och hur det demokratiska 

ansvaret kan bli större. Kärnan i Habermas kritik av teknokratisering av politik, som grundar 

sig i teorin om socialt handlande, är det teoretiska svaret på vad som är demokratiskt god 

nyhetsrapportering och vad som är demokratiskt skadlig nyhetsrapportering. Min analys, som 
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har gett upphov till ett påbörjat analysverktyg av ämnet, tyder på att det praktiska svaret på 

vad som är god nyhetsrapportering inte är helt entydigt. Fenomenet nyhetsrapportering är 

föränderligt eftersom det i grund och botten handlar om människor. Habermas är generell i sin 

kritik medan mitt påbörjade analysverktyg är mer öppet för nyanseringar. Vederbörande ger 

uttryck för en kritisk syn på såväl journalistiken som sådan som journalistens förmåga att 

rapportera åsiktsskapande oberoende av strukturer som tvingar in vederbörande i en teknisk 

vinkel, men i min empiri finns ingen politisk eller kommersiell bundenhet. Public service 

befriar journalisten från det yttre hindret i form av beroende. Det inre hindret, som då enbart 

kan utgöra ett hinder för god opinionsbildning, måste då rimligtvis vara vederbörandes egen 

journalistiska kompetens. Habermas tycker att nyhetsrapportering som handlar om strategiskt 

handlande är instrumentell per se. Detta betyder implicit att vederbörande förhandlar bort 

möjligheten att journalisten har förmåga att vinkla och rama in det tekniska i en 

åsiktsskapande vinkel, som ju mina kontextspecifika idealtyper föreslår. Detta är en förmåga 

som är oberoende av ägarstrukturer. Min slutsats är att detta är den största skiljelinjen mellan 

Habermas teori och mina kontextspecifika idealtyper.  

 

Ytterligare en tolkning av människans roll i nyhetsrapportering berör vilken typ av handling 

nyhetsrapportering är. Habermas benämner nyhetsrapportering som handlar om strategi och 

strategiska handlingar som instrumentell. Instrumentella handlingar är, till skillnad från 

strategiska, asociala handlingar. Detta är mycket intressant. Det betyder att Habermas implicit 

betraktar nyhetsrapportering som en handling som inte kräver någon form av interaktion. Min 

egen tolkning är att nyhetsrapportering som bygger på framgångsorienterat handlande är 

socialt handlande och därmed strategiskt handlande. Jag är av uppfattningen att 

nyhetsrapportering bygger på någon form av interaktion mellan sändare och mottagare och 

således är det en strategisk handling som sker i någon form av samspel mellan individer. Om 

nyhetsrapportering är en instrumentell handling innebär det att den sker oberoende av någon 

annan än sändaren.  

 

5.1 Validitet och reliabilitet  
I fråga om intern validitet har jag i möjligaste mån försökt vara transparent gällande 

forskningsprocess, urval, val av material och tolkning av detsamma. Jag har försökt behandla 

mitt material så objektivt som möjligt och har lagt extra vikt vid intersubjektivitet i min 

tolkning. Den externa validiteten, som berör resultatets tillämpbarhet och användning, berör 

framför allt forskning om medier och opinionsbildning. Mina frågeställningar bygger helt och 
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hållet på den externa validiteten eftersom jag har ämnat utforma ett analysverktyg för 

framtida forskning och frågat mig hur detsamma kan vara till hjälp vid studium av socialt 

handlande i nyhetsrapportering. Jag har kommit fram till att kontextspecifika idealtyper är till 

stor hjälp vid empiriska studier av socialt handlande i nyhetsrapportering. Inte minst på grund 

av mina egna svårigheter i att applicera ett teoretiskt renodlat analysschema på ett 

nyhetsmaterial. Mitt resultat består av kontextspecifika idealtyper som utgör ett påbörjat 

analysverktyg för framtida forskning. 

 

I denna uppsats har jag behandlat mitt material utifrån fyra källkritiska kriterier som används 

inom forskning. Jag har för det första utgått ifrån äkthet i fråga om identifikation av källa. För 

det andra har jag utgått ifrån tidssamband i förhållande till trovärdighet och det faktum att det 

i större utsträckning går att ifrågasätta en källa ju längre tid som har gått mellan en händelse 

och källans egen berättelse. För det tredje har jag utgått ifrån oberoende sett till källans 

fristående ställning. För det fjärde har jag utgått ifrån kriteriet tendensfrihet som ser till 

misstanke om att källan framför falska uppgifter på grund av någons politiska, ekonomiska 

eller andra personliga intressen (Thurén 2011:13). Källkritik kräver en förmåga att förstå 

människans villkor och drivkraft. Varje fall är unikt, vilket fordrar förkunskap och förståelse 

för det unika fallet. Att på egen hand kunna tolka innebörden i sammanhanget är en 

förutsättning (Thurén 2011:108). 

 

För att kunna ge en verklighetsbeskrivning görs alltid ett slags urval av vad som ska delges. 

Fakta är inte per definition intressant. För att kunna bedöma huruvida fakta är intressant eller 

inte behöver läsaren alltid känna till det perspektiv i vilket uppgifter placeras (Thurén 

2011:88). Det befintliga urval som har gjorts är grundat på mina frågeställningar. Jag är väl 

medveten om perspektivets påverkan på urvalet. Torsten Thurén (2011:89) menar att ett urval 

är uppenbart skevt i tre fall. För det första är det skevt om skaparen har skäl att dölja hur 

urvalet av material har genomförts. För det andra är det uppenbart skevt om relevant fakta, 

betraktat ur det valda perspektivet, undanhålls. För det tredje är ett urval skevt om ytterligare 

information skulle förändra det sammanfattande intrycket av fenomenet. 
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5.2 Personliga reflektioner 
Vid utformning av mina kontextspecifika idealtyper har jag i synnerhet slagits av Habermas 

förenklade syn på vilken nyhetsrapportering som har förmåga att skapa opinion och 

vederbörandes kritiska inställning till mediers förmåga att ta sitt demokratiska ansvar. Jag ser 

en intressant spänning i den kritiska teorin och det resultat som min analys har gett upphov 

till. Habermas har en väldigt kritisk syn på medier och journalistikens förmåga att rapportera 

om strategiska handlingar på ett nyanserat och åsiktsskapande sätt.  

 

En förening av dialogisk och instrumentell politik och en åsiktsskapande nyhetsrapportering 

är den teoretiska vägen till folkviljans förverkligande. Min personliga tolkning av saken efter 

att ha tillämpat den teoretiska ramen på empirin för att förena de båda i ett kontextspecifikt 

analysverktyg är att nyhetsrapportering är mer komplex än vad teorin om och kritiken av 

socialt handlande i nyhetsrapportering tillåter. Jag anser att Habermas har förenklat vad som 

kan klassas som åsiktsskapande och instrumentell nyhetsrapportering. Som min analys ger 

exempel på har Sveriges radio en förmåga att skilja mellan sakfråga, som kan klassificeras 

med hjälp av en handlingstyp, och nyhetsvinkel, som utgör det perspektiv som de rapporterar 

och framställer nyheten ifrån. Ofta går kategorierna in i varandra vilket gör det svårt att 

klassificera materialet enligt den ömsesidiga tvåsatslogik som analysschemat bygger på. Vad 

som renodlat utgör åsiktsskapande nyhetsrapportering i den praktiska verkligheten är mycket 

komplext. Jag kan konstatera att det teoretiska svaret på den frågan inte statiskt konfigurerar 

med den praktiska nyhetsrapporteringen. Mina påbörjade kontextspecifika idealtyper ger en 

mer nyanserad bild av nyhetsrapportering än de teoretiska idealtyper av socialt handlande som 

sådant som jag har utgått ifrån. Nyhetsrapportering är mångfacetterat och jag tror på 

journalisters förmåga att rapportera om både de strategiska och kommunikativa sakfrågorna 

ur en åsiktsskapande vinkel.     

 

5.2 Förslag på eventuella åtgärder och fortsatt forskning 

De förslag på åtgärder och fortsatt forskning som jag vill framföra hänger i stor utsträckning 

ihop med mitt syfte. För det första är det, i enlighet med mitt syfte, önskvärt att utveckla de 

påbörjade kontextspecifika idealtyperna för fortsatt forskning och diskussion. Att närmare 

studera samspelet och spänningarna mellan teori och empiri. Mina idealtyper utgör enbart en 

påbörjad modell av ett metodologiskt verktyg som jag hoppas kritiskt ska prövas och 

utvecklas. För det andra vore det intressant att utifrån mitt metodologiska resultat fortsätta 
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arbetet och utforma specifika hypoteser för fortsatt forskning. En potentiell hypotes skulle 

kunna bygga på presumtiva skillnader mellan inrikes- och utrikesrapportering. Förslagsvis 

skulle en studie kunna arbeta utifrån hypotesen att utrikesrapportering, i högre grad än 

inrikesrapportering, är instrumentell. Hypotesen skulle implicit rent teoretiskt innebära att 

opinionsbildning i utrikespolitiska frågor är bristfällig och att den i högre utsträckning, enligt 

Habermas teorier, behöver inslag av kommunikativt handlande för att bli mer åsiktsskapande. 

 

Det vore även intressant att göra en komparativ studie av socialt handlande i public service 

och kommersiellt producerad nyhetsrapportering för att studera Habermas teori om att public 

service är det strukturella svaret på en åsiktsskapande journalistik. Jag har använt mig av 

empiri hämtat ur en kontext som enligt Habermas möjliggör god opinionsbildning. Vid 

sammankopplande av teorin om socialt handlande och kritiken mot teknokratisering av politik 

förstår jag implicit att public service, på grund av sitt oberoende, är fristående från det 

kapitalistiska systemet och det är skälet till varför det skapar förutsättningar för 

kommunikativt handlande. Jag tolkar det som att medieproduktionen på grund av sitt 

kommersiella oberoende per definition är oberoende av kapitalistiska strukturer vilka per 

automatik fokuserar på det tekniska och strategiska i praktiska frågor (Hallin 1994). Genom 

att strukturellt frigöra nyhetsrapporteringen ifrån de kapitalistiska strukturer som främjar 

framgångsorienterat handlande och tekniska frågor går det att skapa förutsättningar för god 

opinionsbildning, menar Habermas (1994). Detta utgör en intressant grund för en jämförande 

studie.  

 

Mitt syfte med min uppsats har varit att utforma kontextspecifika idealtyper för politisk 

nyhetsrapportering. Studiens centrala fokus har varit att förena teori och empiri och således är 

det önskvärt att fortsatt forskning utvecklar idealtyperna utifrån kontext och relevant teori. 

Uppsatsen visar på behovet av fortsatt forskning inom ämnet och hur ett operationaliserat 

analysverktyg för studiet av sociala handlingar i nyhetsrapportering kan vara till hjälp. 
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