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I och med de nya medierna som har uppkommit har den politiska kommunikationen fått nya 

arenor att verka på. Insändarsidan i dagstidningarna är ett sätt för tidningen att få reda på vad 

deras läsare tycker är viktigt. Det är även en arena där samhällets olika aktörer kan mötas och 

föra en debatt om aktuella ämnen. 

Med politisk kommunikation och Habermas teori om det offentliga rummet som teoretiska ut-

gångspunkter ämnar jag i den här studien undersöka om Jönköpings-Postens insändarsida är ett 

offentligt forum där alla som vill får yttra sina åsikter och föra debatt. 
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köpings-Postens insändarsida faktiskt kan ses som en offentlig arena. Det visade sig även finnas ett 

flertal partipolitiska insändare. Detta förstärker ytterligare bilden av JP som en lokal area där 

samhällets olika aktörer kan mötas för debatt. Det visade sig även vara många insändare som 

publicerades i ämnesblock, vilket tyder på att insändarsidan i JP även är en opinionsbildande 

arena.  

 

När man tittar på de insändare som har en politisk tendens visade det sig att det vägde jämnt 

mellan de politiska blocken, men en betydande skillnad framgick vid en jämförelse mellan de 

partisignerade insändarna. De insändare med socialdemokratisk partisignatur har minskat avse-

värt i antal mellan åren 1997 och 2008, medan de moderata ökat minst lika markant under 

samma tidsperiod. 
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1 Inledning 
Jönköpings-Posten är en intressant tidning att studera ur ett politiskt kommunikativt perspek-

tiv, då den i princip är ensam på marknaden i Jönköping. Detta medför att den blir mycket 

viktig för Jönköpings medborgare, då det är genom den som de får reda på vad som har hänt 

och är på gång i kommunen. När en tidning är så pass ensam i ett utgivningsområde som Jön-

köpings-Posten är, utan några direkta konkurrenter kan man tycka att det borde krävas att tid-

ningen i hög grad skulle vara oberoende och objektiv. Jönköpings-Posten har en historia som 

folkpartistisk tidning, men har sedan 1974 deklarerat att den ska vara politisk obunden i sin 

granskning av samhället, fast ändå behålla sin icke-socialistiska plattform. 

Född och uppvuxen i Jönköping och med Jönköpings-Posten har jag uppfattat tidningen som 

mycket högervinklad, och då framförallt på ledarsidan. Jag har ofta funderat på om, och i så-

dana fall hur, tidningens högervinkling påverkar medborgarna i Jönköping. 

I två pressutredningar (SOU 1975:78 och SOU 1995:37) står det att de lokala medierna ska 

”berätta och informera om vad som är på gång inom kommunen, de ska granska de kommu-

nala makthavarna och vara ett forum för debatt om de lokala frågorna.” 

Detta leder oss in i mitt uppsatsämne, då jag har valt att studera insändarsidan i Jönköpings-

posten. Jag vill se om Jönköpings-Posten verkligen är ett forum för den offentliga debatten, en 

arena där alla som vill kan få dela med sig av sina åsikter och på så sätt skapa debatt i olika 

frågor.  

Min avsikt är att undersöka vilka det är som skriver insändarna, vad de skriver om, vilka de 

riktar sig till, och i slutändan ta reda på om det är något ämne eller några personer/grupper 

som får mer plats än andra på insändarsidan.  
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2 Bakgrund 
I det här kapitlet kommer jag att sammanfatta Jönköpings-Postens (JP) historia och konkur-

renssituation och även kortfattat beskriva Jönköpings kommuns politiska situation de senaste 

decennierna. Jag kommer att avsluta med en presentation över hur den politiska fördelningen i 

Jönköpings-Postens utgivningsområde såg ut under 2008.   

 

2.1 Jönköpings-Posten 
JP startades redan år 1865 och har sedan dess vuxit sig starkare och är i stort sett ensam herre 

på täppan i Jönköping. JP hade under de första åren en nära anknytning till väckelserörelsen 

och missionsföreningen och när nykterhetsrörelsen kom i slutet av 1800-talet fick den nära 

anknytning till rörelsen. (Rydén 2007:9)  

JP visade från början ingen tydlig politisk profil men kom med åren att visa en moderatliberal 

profil. I början av 1900-talet så tog Josef Hamrin, som då var redaktör för JP och JP initiativ 

för att bilda ett parti med kristlig anknytning och moderat hållning. I trettio år stödde JP detta 

parti, som kom att heta Jönköpings läns valmansförening. När partiet upplöstes 1933 gick 

istället Josef Hamrin och JP över och stödde Nässjö-centern, som 1934 gick upp i folkparti-

et.(Rydén 2007:9ff)  

 

Samtidigt som samhället utvecklades så utvecklades även JP till en mer öppen och pluralistisk 

tidning, och dess konservativa och kristliga attityd försvann mer och mer under åren. När den 

moderata Smålands Allehanda vid årsskiftet 1973/74 gick helt ihop med JP så deklarerade JP 

i en ledare att den skulle: ”analysera och kommentera samhällsutvecklingen obunden av par-

tipolitiska hänsyn och samtidigt enligt sina gemensamma traditioner från en icke-socialistisk 

plattform”. JP gick alltså då från att vara folkpartistisk till att kalla sig för en ”oberoende” tid-

ning. (Rydén 2007:94) 

 

2.1.1 Konkurrenssituationen på tidningsmarknaden i Jönköping 

JP ges ut sex gånger i veckan i ett utgivningsområde som sträcker sig över Jönköpings, Habo, 

Mullsjö och Vaggeryds kommun.  

Tidningen hade under 2008 en upplaga på 38 100 ex per utgiven dag. Hushållstäckningen i 

utgivningsområdet var under samma år 56 procent.  

Som jag har nämnt innan så har JP ingen direkt konkurrens i sitt utgivningsområde. Av lokal-

tidningarna så har Folkbladet, som utges en gång i veckan en upplaga på 1 800 exemplar, vil-

ket motsvarar tre procents hushållstäckning. JNYTT som är Jönköpings största nättidning 

köptes upp av Herenco-koncernen under hösten 2007.  

Av de stora nationella tidningarna är det Aftonbladet och Expressen som är störst med tio re-

spektive sex procents täckning i JPs utgivningsområde. 

 

Då JP inte har sin tidning i webbform har insändarsidan en viktig roll som en kanal mellan 

tidningen och läsarna. Genom insändarsidan får tidningen en uppfattning om vad läsarna 

tycker är viktigt.  

 

2.2 Jönköpings kommuns politiska situation år 1985-2006  
Jönköpings kommun har under många år haft en relativt ovanlig partikoalition vid makten då 

det vid 1985 års val bildades en koalition mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet. 

Detta var ett samarbete som inte var uppskattat av alla, främst kom det hård kritik från den 

borgerliga sidan. Även Jönköpings-Posten uttryckte sin besvikelse över samarbetet i sin le-
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darkommentar. Där skrev de att ”det var kommunvalets förlorare som ryckte till sig makten i 

Jönköping”, och de ställde frågan ”hur det låg till med den politiska moralen”. (Sverker 

Oredsson 2007:104)  

Medborgarna i Jönköping verkade dock uppskatta den nya koalitionen och röstade för ett fort-

satt samarbete mellan de två partierna i 1988 års val.  

1991 skedde ett skifte i Sveriges regering då Moderaterna med Carl Bildt i spetsen tog över 

makten.  Även i Jönköping skedde det förändringar. Det blev även där en borgerlig majoritet 

med Moderaterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet och Miljöpartiet, där Miljöpartiet stod för 

utslagsrösten. De fick även stöd av två mandat från Svensk demokrati. 

I 1994 års val blev det en seger för Socialdemokraterna, som återigen tog makten i Sveriges 

regering. Även i Jönköping blev det maktskifte, då Socialdemokraterna och Centerpartiet 

ännu en gång bildade en koalition. Koalitionen mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet 

fortsatte ända tills valet 2006 då stora ändringar skedde både i kommunvalet och i riksdagsva-

let. I Sverige tog Moderaterna med Fredrik Reinfeldt i spetsen över i Sveriges regering, och i 

Jönköping blev det en seger för Moderaterna och Kristdemokraterna, som båda gick framåt. 

Socialdemokraterna och Centerpartiet gick båda bakåt och fick ge upp makten i Jönköping, 

och den nya koalitionen i Jönköping består nu av Moderaterna, Kristdemokraterna, Folkparti-

et, Centern och Miljöpartiet. 

 

2.2.1 Mandatfördelning i Jönköpings-Postens utgivningsområde 

För att ytterligare se hur den politiska situationen i JPs utgivningsområde ser ut idag har jag 

här tagit fram siffror över mandatfördelningen i Jönköpings läns landsting och i de fyra kom-

muner som ingår i JPs utgivningsområde. (se tabell 2.1 nedan) 

 

Tabell 2.1 Mandatfördelning i Jönköpings-Postens utgivningsområde 

(Uppgifter hämtade 2009-12-29 från respektive regions hemsida: lj.se, jonkoping.se, habokommun.se, vagge-

ryd.se & mullsjo.se) 

 

Mandatfördelning i Jönköpings-Postens utgivningsområde 

 Jönköpings läns 

landsting 

Jönköpings 

kommun 

Habo 

kommun 

Mullsjö 

kommun 

Vaggeryds 

kommun 

Totalt 

Socialdemokraterna  30 30 12 8 16 88 

Moderaterna 19 17 12 7 9 64 

Kristdemokraterna  14 17 6 6 6 49 

Folkpartiet  5 5 3 2 3 18 

Centerpartiet  9 7 2 1 5 24 

Vänsterpartiet  4 3 - 1 1 9 

Miljöpartiet  - 2 - 1 - 3 

Sverigedemokraterna - - - - 1 1 

Mullsjö Framtid - - - 9 - 9 

Totalt 81 81 35 35 41 273 

 

 



 

4 

 

2.2.2 Befolkningstal i Jönköpings-Postens utgivningsområde 

I tabellen nedan kan man utläsa befolkningstalen för de olika regionerna i JPs utgivningsom-

råde. Detta ger en klar bild av att Jönköpings kommun är den största av kommunerna, och att 

den således borde vara den som mest frekvent omskrivs i JP. 

 

Tabell 2.2 (Siffor hämtade från Statistiska centralbyrån, 2010-01-01) 

 

Region 
Folkmängd 

1 Nov, 2008 

Jönköpings län 335 120 

Jönköping A-region 155 626 

Jönköpings kommun 125 060 

Habo Kommun 10 534 

Mullsjö Kommun 7 059 

Vaggeryds Kommun 12 973 

 

 

2.3 Disposition 
Jag har valt att lägga teorin först, detta för att läsaren snabbt och smidigt ska kunna sätta sig in i, och 

få förståelse för uppsatsen.  

Efter teorikapitlet har jag valt att lägga avsnittet med tidigare forskning. 

Metodkapitlet har jag valt att lägga direkt efter teorikapitlet, så att läsaren ska kunna se hur jag har 

tänkt i min utformning av studien. Jag hoppas att det ska bidra till att läsaren lättare ska kunna förstå 

och sätta sig in i mitt resultat och min analys. 

Jag presenterar sedan mitt resultat och har valt att lägga ihop resultatet och analyskapitlet. Jag 

har valt att göra detta för att jag tror att det då blir lättare att se kopplingen mellan resultat och 

analys. Jag kommer i slutet av kapitlet jämföra min studie med den tidigare forskning som jag 

presenterade i teoriavsnittet.   

Efter resultatredovisningen har jag placerat kapitlet för sammanfattning av resultat och diskussion. Jag 

kommer i kapitlet använda samma disposition som jag använt mig av i resultatredovisningen. Jag 

kommer att presentera en sammanfattning och en diskussion av de resultat som studien visat, och 

koppla ihop dessa med mitt teorikapitel.  
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3 Teori 

3.1 Politisk kommunikation 
”Allmänt talat handlar politisk kommunikation om utbytet av symboler och buskap mellan 

politiska aktörer och institutioner, allmänheten och nyhetsmedierna, vilka är en konsekvens av 

eller har konsekvenser för det politiska systemet. Utfallet av dessa processer påverkar stabili-

seringen eller förändringen av rådande maktförhållanden.” Jack McLeod, Gerald Kosicki och 

Douglas McLeod om politisk kommunikation: (Jesper Strömbäck, 2009:32) 

Ovanstående citat är en bra förklaring över vad begreppet politisk kommunikation handlar 

om. Man kan alltså i stora drag säga att all information och/eller budskap som har med politik 

att göra är politisk kommunikation. 

I ”Makt och medier”(Strömbäck, 2000:43ff) skriver Strömbäck om tre huvudaktörer inom den 

politiska kommunikationen: 

1. Politiska makthavare – Hit räknas de olika politiska partierna och de personer som 

jobbar för dem. Vissa forskare räknar även in andra organisationer, som på något sätt 

försöker påverka den politiska situationen.  

 

2. Medierna – tidningar, tidskrifter, TV, radio och internet räknas in i den här kategorin. 

Givetvis räknas de personer så som journalister och chefredaktörer m.m. in i denna ka-

tegori, eftersom de alla har ett inflytande över det politiska innehållet i medierna.   

 

3. Medborgarna – Varje medborgare har rätt till sin egen uppfattning, och att förespråka 

denna. I den här kategorin finns alla medborgare, som på ett eller annat sätt kommuni-

cerar om politik med andra, antingen från person till person, eller via andra kanaler, så 

som media. Strömbäck poängterar dock att det är ”märkligt lite skrivet om medbor-

garna i den litteratur som handlar om den politiska kommunikationen. De finns med, 

men ofta som en abstraktion i bakgrunden”    

 

De politiska makthavarna har makt över den politiska dagordningen och de politiska besluten. 

Medierna har i sin tur makten över hur den politiska verkligheten ska tolkas och framställas i 

medierna. Medborgarnas makt ligger i att de i sin tur kan påverka både den politiska agendan, 

men även mediernas till viss del. Genom påtryckningar, protester och i allmänna val kan de 

säga vad de tycker och tänker och visa politikerna och medierna vad de tycker är viktigt osv.  

 

De tre grupperna har ett ömsesidigt beroende av varandra för att den politiska kommunikatio-

nen ska fungera, och samtliga har makt.(Strömbäck 2009) Politikerna är beroende av att me-

dierna skriver om dem och deras politik så att medborgarna får deras budskap, medan medier-

na är beroende av att medborgarna läser deras nyheter, och är därmed även beroende av att 

politikerna ger dem information. I sin tur är ju medborgarna beroende av både politikerna och 

medierna för att de ska få information om vad som händer både lokalt, nationellt och interna-

tionellt.  
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Figur:3.1  Den politiska kommunikationens ekologi. (Strömbäck, 2009:36)  
 

Strömbäck har gjort en modell som visar hur de tre gruppernas ömsesidiga beroende hänger 

ihop. Modellen visar de tre centrala aktörsgrupperna, politiska aktörer, medieaktörer och 

människor som kan vara både medborgare och konsumenter. (se figur 3.1 ovan) 

Det politiska systemet består av politiska institutioner och politiska aktörer, och att mediesy-

stemet i sin tur består av medieinstitutioner och medieaktörer. Modellen visar även att de två 

systemen är två separata system, men att de arbetar tillsammans. Den politiska kommunika-

tionen påverkas av de omgivande faktorerna teknologi, juridik, kultur och ekonomi. Ännu en 

viktig aspekt som modellen visar är att både demokratins kvalitet och karaktär, men även för-

delningen av makt påverkas av den politiska kommunikationen.    
 

3.1.1 Politisk kommunikation och opinionsbildning 

För att kunna tala om opinionsbildning behöver vi veta vad opinion är. Forskare har dock i 

många år varit oeniga om den exakta innebörden av begreppet och det råder stora svårigheter 

att hitta en och exakt definition. (Strömbäck, 2000:93). Jag har ingen avsikt att gå in i den de-

batten, utan nöjer mig här att använda mig av Nationalencyklopedins definition av begreppet. 

”Opinion är en sammanfattande benämning på en samling åsikter, attityder och värderingar. 

På individnivå kan en opinion sägas vara en privat eller offentliggjord åsikt, i regel nära knu-

ten till individens attityder och grundläggande värden. Den allmänna opinionen kan sägas be-

stå av helheten av offentligt tillkännagivna åsikter. För existensen av en opinion på samhälls-

nivå fordras a) en fråga av något slag; b) minst två åsikter i frågan; c) utbredd kännedom om 

de olika åsikterna, åstadkommen genom d) någon form av offentlig diskussion.” ( 2009-12-28 

Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/opinion) 

 

Förklaringen för opinionsbildning lyder vidare: ”processer genom vilka opinion uppstår, vid-

makthålls och förändras.”( 2009-12-28 Nationalencyklopedin,  

http://www.ne.se/opinionsbildning) 

 

När man ska bilda opinion så måste man på något sätt sprida sitt budskap. Återigen är medi-
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erna det bästa sättet att nå ut till de stora massorna. Information och åsikter kan även föras 

vidare från person till person, genom s.k. interpersonell kommunikation.   

Tvåstegshypotesen skapades ursprungligen av Paul F Lazarsfeld, Enligt modellen skapas opi-

nionsbildning genom två steg. Den utgår från att vi som människor är olika och att vissa är 

mer exponerade för medierade och interpersonellt förmedlade budskap än andra. Dessa per-

soner kallar han för ”opinionsledare”. (Strömbäck, 2000:74) De människor som inte är så in-

satta och mindre exponerade vänder sig i sin tur till dessa opinionsledare för information och 

vägledning.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur: 3.2  Illustration av tvåstegsprocessen. (Strömbäck, 2000:74) 

 

Han menar vidare att det finns opinionsledare för allting, en person är inte opinionsledare i 

alla sammanhang. Detta förklarar han t.ex. med att om någon är intresserad av politik, så är 

den personen mer exponerad för politiska budskap, än en person som inte är intresserad av 

politik. På detta sätt blir även den interpersonella kommunikationen viktig då man vill föra ut 

sina budskap. 

  

3.1.2 Politikens medialisering 

Hans Bengtsson skriver i sin bok Politisk kommunikation och demokrati om medialiseringens 

tre steg. (Bengtsson, 2001:56) Första steget togs då medierna blev den dominerande kommu-

nikationskanalen. Sedan, i början av 1970-talet togs det andra steget då medierna började fun-

gera som självständiga politiska aktörer. De började då utifrån sina egna villkor och behov av 

att fånga läsarna bestämma den politiska dagordningen. Detta fenomen kan läsas mer om i 

avsnittet om dagordningsteorin, se nedan.  

Det tredje steget togs då aktörerna inom politiken började anpassa sig till mediernas regler 

och villkor. 
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3.1.3 Medier och makten över medborgarnas åsikter 

Enligt Kent Asp (Jesper Strömbäck, 2000:43) finns det tre perceptuella vägar till kontakt med 

den politiska världen. (Eller kontakt och kunskap om hela välden) 

1. Egna erfarenheter 

2. Interpersonell kommunikation - Kommunikation med andra människor 

3. Medierad kommunikation – Kommunikation via medierna 

Då de flesta inte har egen erfarenhet av politiken, blir den största av de tre den medierade 

kommunikationen.  

”Mediernas sätt att berätta om politiken är i många fall den enda bild medborgarna får av det 

politiska livet.”(Lars Nord, 1997:16) 

Medierna blir då länken mellan de olika aktörerna, vilket kan liknas med Maxwell McCombs 

teori om de tre huvudaktörerna och deras dagordningar (Se avsnitt om dagordningsteorin ned-

an) 

 

3.1.4 Dagordningsteorin 

Dagordningsteorin är en teori om mediernas makt över vilka ämnen och frågor medborgarna 

uppfattar som viktiga. Genom att varje dag välja ut vad som ska publiceras, påverkar de oss i 

våra tankar om vad som är en viktig samhällsfråga. Teorin innebär att ju mer plats en fråga 

eller ämne får i medierna, desto viktigare kommer då allmänheten tycka denna fråga eller 

ämne är.  

Dagordningsteorin lanserades redan 1972 i en artikel av Maxwell McCombs och Donald 

Shaw. Deras första undersökning gjordes i Chapell Hill inför ett presidentval. Den visade ett 

nästan direkt samband mellan de frågor media uppmärksammade och vad undersökningsdel-

tagarna uppfattade som de viktigaste frågorna. (McCombs 2006)  

Sedan artikeln publicerades har det gjorts många empiriska undersökningar med teorin som 

underlag. Frågan är hur mycket makt medierna har och hur mycket de påverkar oss. De flesta 

forskare är överens om att de har makt att påverka vad vi har åsikter om, men inte över våra 

åsikter i sig.  

McCombs (McCombs 2006) talar om en pseudo-omgivning, en andrahandsverklighet som vi 

medborgare har av världen. 

”Medborgarna handskas med en andrahandsverklighet, en verklighet som struktureras av 

journalisters rapporter om dessa händelser och situationer.” – (McCombs 2006:23) 

Det han menar är att vi medborgare för det mesta inte har en egen erfarenhet av vad som hän-

der i världen, utan skapar oss en uppfattning av det, genom det vi ser och hör osv. Det enda vi 

har är alltså en bild av hur det ser ut, och inte den faktiska verkligheten. 

Han menar då att medierna har en stor betydelse för hur vi uppfattar världen, då det i största 

del är från medierna vi får information om vad som händer i världen.   
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Enligt Maxwell McCombs finns det tre dagordningar: 

1. Mediernas dagordning 

2. Medborgarnas dagordning 

3. Den politiska dagordningen 

 

Mediernas dagordning påverkar både medborgarnas dagordning och den politiska dagord-

ningen. Medierna och de politiska aktörerna är beroende av varandra i sin dagordning då me-

dierna är beroende av att politikerna ger dem information så att de kan skriva nyheter, medan 

politikerna är beroende av att medierna skriver om dem. Medierna är således en kanal till 

medborgarna. 

 

3.2 Det offentliga rummet 
I ett par pressutredningar utredningar (SOU 1975:78 och SOU 1995:37) står det att de lokala 

medierna ska ”berätta och informera om vad som är på gång inom kommunen, de ska granska 

de kommunala makthavarna och vara ett forum för debatt om de lokala frågorna.” 

I vårt medialiserade samhälle är medierna en av de viktigaste beståndsdelarna av det offentli-

ga rummet. Det är medierna som kan sägas skapa det offentliga rummet genom att de tillhan-

dahåller en arena där privatpersoner, politiska makthavare och andra offentliga organ kan dela 

med sig av sina åsikter, föra debatt och/eller skapa opinion.  

 

Jürgen Habermas, är en tysk samhällstänkare som år 1962 gav ut ”Strukturwandel der Öffent-

lichkei: Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft. ("Borgerlig offent-

lighet: Kategorierna ”privat” och ”offentligt” i det moderna samhället"). Verket beskriver hur 

den offentlighet som idag är i motsats till ”det privata” har uppstått utvecklats och förändrats.  

Jag har tagit del av Habermas teori genom boken Moderna Samhällsteorier. (Månson 2007)  

Per Månson skriver om Habermans teori att: ”Denna ”offentlighet” ligger utanför staten och 

marknaden och skall därför inte förväxlas med ”offentlig sektor”, ”myndigheter” eller dylikt. 

Det är i den offentliga sfären som medborgarna dryftar sina gemensamma samhällsproblem, i 

samtal, i tidningar och böcker.” (Månson, 2007:313) 

 

Habermas undersökning angående den ”borgerliga offentligheten” börjar så tidigt som i det 

antika Grekland, då den förekom i en helt annan typ. Men under tiden då vårt samhälle har 

utvecklats har även den borgerliga offentligheten förändrats. Under 1700-talet uppstod en 

press som började sälja nyheter, och därmed, menar Habermas att det uppstod en ny ”modern 

borgerlig offentlighet”.  Samtidigt var det många som inte var inkluderade då de inte var 

skriv- och läskunniga och/eller inte hade rösträtt. Det var inte förrän på 1900-talet då fler och 

fler kunde ingå i den moderna borgerliga offentligheten, genom den allmänna rösträtten och 

rättigheten till utbildning.  

 

Om man ser till vårt moderna samhälle och vad som har påverkat det ”offentliga rummet”, så 

kan man se att det är uppkomsten av nya medier så som radio, tv och film, men även böcker 

och tidningar har ändrat form och innehåll under det senaste seklet. På grund av detta har den 

borgerliga offentligheten fått fler och nya arenor.     

 

Det ”offentliga rummet” är alltså den arena för ”det offentliga” där debatt och opinionsutby-

ten kan ske. Insändare i tidningar, debattprogram i radio och TV där allmänheten får vara med 

och diskutera och debattsidor på internet är alla exempel på ”offentliga rum”. 
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4 Tidigare forskning – Insändarsidan som det offentliga rummet 
Det finns mycket lite tidigare forskning om just insändarsidans betydelse och innehåll i dags-

pressen. Det har gjorts ett fåtal undersökningar i ämnet, och jag har här valt att presentera tre 

tidigare undersökningar som kan komma att bli intressanta för min egen studie.  

 

4.1.1 Insändarsidan i svensk dagspress 

Trender och traditioner i svensk morgonpress (Nilsson, Severinsson 2001) är en undersökning 

som genomfördes på 42 svenska tidningar under åren 1987, 1994 och 1999. Studien granska-

de flera områden i tidningarna, men jag väljer här att endast presentera det som har relevans 

för min egen studie.  

I tidningarnas opinionsinnehåll ingår tidningen ledare, debattartiklar och insändarmaterial. I 

studien visade det sig att insändarmaterialet generellt sett har fler läsare har jämfört med de 

andra två. (Wadbring, Weibull 2001) 

Studien visade att insändarsidan under åren utvecklats till ett vanligt tidningsinnehåll. Vid den 

första studien 1987 hade 79 procent av tidningarna en fast insändaravdelning, i jämförelse 

med 94 procent år 1999. 

Antalet insändare har dock varit relativt konstant över tid, då antalet insändare i studien varie-

rat mellan 6,3 och 6,6 per dag.  

Den logiska tolkningen av detta torde vara att varje insändare ges mer utrymme. Undersök-

ningen visade även att fler och fler insändare har fått en illustration som anknyter till innehål-

let. Detta skulle kunna vara svaret på att insändarna blivit längre och givits större utrymme. 

(Nilssons och Severinsson 2001) 

  

4.1.2 Insändarsidan i Jönköpings-Posten 

Studien ”En lokaltidning och det offentliga samtalet – En granskning av Jönköpings-Posten 

under 1997” utfördes av ett forskarteam vid Högskolan för Lärande och Kommunikation i 

Jönköping. Studiens syfte var i huvudsak att ”Belysa en generell problematik som rör lokal-

tidningarnas ansvar för information och nyhetsförmedling.” (Gert Z Nordström, 1998:7) 

 

Det mest väsentliga ämnet ur undersökningen för min egen studie är skrivet av Lars-Åke 

Engblom. I hans studie ”Ideologiska eller ekonomiska mål?” (Engblom, 1998) tar han upp JPs 

historia, om de två bröderna Hamrins kamp om hur JP skulle utvecklas. Vidare diskuterar han 

tidningens åsiktsmaterial, och det är där jämförelser med min egen studie kan komma att bli 

intressant. 

 

Engbloms studie visar att insändarsidan i JP vanligen är placerad mitt emot ledar- och kultur-

sidan, men att den kan förekomma på andra håll i tidningen. Insändarsidan uppgick grovt räk-

nat till en sida om dagen.  

 

Under 1997 var det 364 partisignerade insändare under nästan lika många inlägg, och en rela-

tivt jämn fördelning mellan de olika blocken påvisades. 

Av de partisignerade insändarna var det socialdemokraterna som var det klart dominerande 

partiet med 26,1 procent, sedan kom kristdemokraterna med 17 procent, centern med 15,1 och 

moderata samlingspartiet med 14,8. (se tabell 4.1 nedan) 
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Tabell 4.1 Fördelning över andel partimärkta insändare i 1997 års studie. Procent (Engblom, 

2007:25) 

 

Företrädare  

för parti: 

Andel av parti- 

märkta insändare 

Röstandel, riksdagsval  

Jönköpings kommun 1994 

Centern 15,1 9,8 

Folkpartiet 9,1 7,4 

Kristdemokraterna 17,0 10,2 

Moderata samlingspartiet 14,8 19,1 

Miljöpartiet 3,3 4,4 

Socialdemokraterna 26,1 41,8 

Vänsterpartiet 4,9 4,8 

Övriga partier 9,6 2,5 

  

 

Av tabellen ovan framgår att socialdemokraterna och moderaterna var underrepresenterade 

om man jämför med röstandelen, medan centerpartiet och folkpartiet var överrepresenterade i 

förhållande till röstandelen. 

  

4.1.3 Studie av Jönköpings-Postens insändarsida 

C-uppsatsen ”Vän av ordning – En kvantitativ innehållsanalys av insändarsidan i JP” (Ceder-

blad; Svensson 2003) har som titeln lyder studerat insändarsidan i JP. Studien utfördes under 

tre månader år 2003. Syftet var att ”kartlägga insändarsidan med avseende på innehåll och 

utformning” och att ”söka efter mönster i ämnesval, anonymitet, utrymme på sidan bland de 

insändare som kommer in i tidningen”. (Cederblad; Svensson 2003:12) 

I studien visade det sig att det genomsnittliga antalet insändare per dag var 6,7. 

De visade även att de fyra ämnesområdena offentlig verksamhet, näringsliv, politik och när-

miljö var de som fick mest utrymme på insändarsidan. Insändarna berörde mest lokala frågor. 

Under ämnet näringsliv var det dock mest insändare på nationell nivå, insändarna angående 

politik hade en jämn fördelning mellan nationellt och lokalt medan de som handlade om kul-

tur oftast hade en lokal förankring.  

 

Där det i inläggen förekom en politisk tendens hittades en borgerlig övervikt, även vid de par-

tisignerade inläggen. Få inlägg som handlade om politik var puffade för på förstasidan. Av de 

puffade visades en svag majoritet för de borgerliga insändarna.  

 

Beträffande användning av bilder drogs inga slutsatser då antalet insändare med bilder var för 

få. Det ämnesområde som oftast illustrerades med bilder var närmiljön. 
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5 Syfte och frågeställningar 

5.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur de politiskt relaterade insändarna i Jönköpings-

Posten ser ut. Jag vill ta reda på om Jönköpings-Postens insändarsida är ett forum för alla, en 

arena som är öppen för fri debatt.  

Jag vill veta vilka personer det är som skriver insändarna, vad de handlar om, vem de riktar 

sig till och om det är någon grupp av människor eller ämnen som får mer plats än andra.  

 

Syftet är även att jämföra med en liknande studie som utfördes år 2003, för att se om insän-

darsidan och dess innehåll har förändrats över tid. 

 

5.2 Frågeställningar    
 

För att kunna få svar på mitt syfte med undersökningen behöver jag ett antal frågeställningar 

till min hjälp. 

 

Vilken utformning har insändarsidan och insändarna? 

 

Vilka är det som skriver till Jönköpings-Postens insändarsida? 

Är det politisk(a) person(er), privatperson(er) med tydlig politisk tendens eller är det personer 

som inte uttrycker någon speciell politisk tendens? 

 

Vilka partier får komma till tals, och i vilken omfattning? 

 

Vad handlar insändarna om, och vem skriver om vad? 

 

Vem riktar sig insändarna till? 

 

Vilken nivå berör insändarna, lokal, regional, nationell eller internationell? 
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6 Metod 
Här diskuterar jag mitt val av metod, mitt tillvägagångssätt och presenterar min kodanvisning.  

Jag beskriver och motiverar här även mitt urval. Avslutningsvis kommer jag att föra en dis-

kussion om fördelar och nackdelar med mina val.  

6.1 Val av metod 
”Kvantitativ innehållsanalys är ett mycket användbart verktyg när helst man vill ha svar på 

frågor om förekomsten av olika typer av innehållsliga kategorier i ett material. Det kan handla 

dels om hur ofta eller frekvent olika kategorier förekommer, dels om hur stort utrymme i tid 

eller rum som olika kategorier får.” (Esaiasson m fl. 2005) 

Då min studie har just de syften som texten ovan beskriver, så faller det sig naturligt att jag 

väljer kvantitativ innehållsanalys som metodologisk ansats. 

Jag kommer dock även använda mig av en kvalitativ ansats då det är omöjligt att undvika en 

viss tolkning när jag kodar insändarna. 

Kvantitativ innehållsanalys innefattar fyra begrepp, nämligen objektiv, kvantitet, systematisk 

och manifest. (Nilsson, 2000:113) Med dessa menas att en kvantitativ innehållsanalys ska 

vara objektiv i den meningen att oavsett vem som utför undersökningen ska man i princip 

komma fram till samma sak. Vidare ska undersökningen presenteras siffermässigt, utföras un-

der strikta förhållanden och riktlinjer, slutligen att det är det uppenbara, observerbara syftet i 

budskapen man vill åt. 

 

I mitt fall betyder det att jag måste skapa tydliga variabler och ramar för hur jag ska koda 

mina analysenheter, så att det inte ska finnas några tveksamheter under analysen. Detta har 

jag gjort genom att skapa ett kodschema med tillhörande variabelbeskrivningar. (Se bilaga II)  

 

6.2 Urval och avgränsningar 
Då jag inom tidsramen för en C-uppsats genast insåg att jag inte skulle ha möjlighet att gå 

igenom ett helt års insändare var jag tvungen att avgränsa mitt urval. Jag valde att göra ett 

slumpmässigt urval på 50 av 2008 års 305 tidningar, vilket motsvarar ungefär en tidning i 

veckan, och ca 1/6 av årets alla tidningar. Jag valde även att bara behandla de ”vanliga” in-

sändarna, och behandlar således inte insänt material under ”Dagens Ros” och ”SMS-tyck”. Då 

syftet med undersökningen var att undersöka det politiska materialet på insändarsidan valde 

jag även bort de insändare som inte hade något med politik att göra, vilket visade sig vara en 

ytterst liten del. 

Urvalet utförde jag genom att skriva ut och klippa till 305 papperslappar med numret 1-305 

skrivet på dem, som motsvarar varje utgiven tidning under år 2008. Sedan drog jag 50 st. 

slumpmässiga nummer bland de 305 papperslapparna. 

 

6.3 Tillvägagångssätt 
Jag bestämde tidigt att jag ville göra en studie om Jönköpings-Posten, men jag visste inte rik-

tigt vad jag ville fokusera på. Jag började leta efter litteratur och tidigare forskning om JP och 

om politisk litteratur. När jag hittade en tidigare studie om JPs insändarsida som var gjord fem 

år tidigare fastnade jag för ämnet. Jag beslutade mig för att göra en liknande innehållsanalys 

av insändarsidan för att se om den hade ändrats under de fem år som gått. När jag började 

söka efter litteratur och studier om insändare och dess innebörd, upptäckte jag direkt att det 

inte fanns mycket skrivet om just insändare och deras betydelse för den lokala politiska debat-
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ten. Efter att jag läst in mig på ämnet så formulerade jag mitt syfte och underliggande fråge-

ställningar. Utifrån mitt syfte och mina frågeställningar gjorde jag sedan ett kodschema och 

en tillhörande variabelbeskrivning. (Se bilaga II och III) 

I skapandet av ett kodschema gäller det att hitta de värden som kan ge svar på syftet med stu-

dien. När jag skapade mitt kodschema utgick jag därför från mina frågeställningar. Jag har 

använt mig av både formvariabler och innehållsliga variabler för att besvara mina frågeställ-

ningar. Formvariabler är variabler som beskriver analysenheternas form och utseende. Vidare, 

för att svara på vad insändarna innehåller, så använder man sig av innehållsliga variabler, ex-

empelvis ämnesområdet eller det geografiska området insändaren berör, eller vem författaren 

är. (Esaiasson m fl. 2005) 

 

När jag var klar med utformningen av mitt kodschema så gjorde jag en pilotundersökning för 

att vara säker på att mitt kodschema innehöll alla väsentliga värden. Pilotstudien utfördes på 6 

olika tidningar om totalt 60 insändare. Jag valde att ta en tidning i veckan under 6 veckor för 

att få med alla veckans dagar i mitt urval. Jag hoppades även genom att sprida ut studien och 

bara ta en tidning i veckan att jag skulle få en bra spridning på ämnen. Efter pilotstudien såg 

jag över mitt kodschema och ändrade på vissa värden för att minimera tolkningsgraden i den 

riktiga undersökningen. Det visade sig att det var svårt att koda in insändarna i mitt kodsche-

ma, och jag förstod att jag skulle behöva sätta upp strikta ramar så att alla insändare skulle 

kodas på samma sätt.  

 

Jag valde därför att skriva en kodförklaring för att klargöra hur jag kodat mina insändare un-

der min undersökning. Detta gjorde jag både för att det underlättade för mig själv i mina tolk-

ningar, men även för att det ska bli lättare för de som läser den att kunna förstå hur jag gett 

mina enheter sina värden, och således förstå min analys och slutsats. (Se bilaga III) 

Jag utgick från de variabler och variabelvärden som användes i studien ”Vän av ordning” 

(Niclas Cederblad och Anders Svensson 2003) som gjordes på insändarsidorna i Jönköpings-

Posten under hösten 2003. Detta för att jag på enklaste sätt skulle kunna jämföra studierna 

med varandra.  

Jag har dock ändrat, tagit bort och lagt till variabler och värden för att anpassa studien till min 

egen. Jag har t.ex. delat upp vissa ämnen i mindre områden för att på djupet kunna se vilka 

områden och ämnen som berörts. 

 

När urvalet var gjort och det var dags för själva analysen behövde jag få tag i de tidningar 

som ingick i mitt urval. Jag hade inte tillgång till alla tidningarna i pappersformat, utan jag 

fick använda mig av mikrofilm. Då jag fick dela en enda mikrofilmsmaskin med resten av alla 

bibliotekets besökare, och då jag ville få tillgång till alla tidningar under hela dygnet valde jag 

att fotografera av mikrofilmerna. 

 

Efter att alla insändare kodats så använda jag mig av programmet SPSS för att analysera mina 

data, och för att göra tabeller och diagram. 

 

 

6.4 Metoddiskussion - Validitet och reliabilitet 
Validitet kan delas upp i två kategorier, begreppsvaliditet och resultatvaliditet, och att god be-

greppsvaliditet tillsammans med hög reliabilitet ger god resultatvaliditet. Begreppsvaliditet 

innefattar att det ska finnas en överensstämmelse mellan teoretisk definition och operationell 
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indikator, och frånvaro av systematiska fel. Resultatvaliditet betyder att vi verkligen undersö-

ker det vi påstår att vi undersöker.   

 

När man gör en kvantitativ studie kan man alltid ha en diskussion angående om urvalet är till-

räckligt stort för att säga något generellt om undersökningsobjektet. Jag valde som jag skrev 

ovan att välja ut 50 slumpmässiga tidningar av alla årets utgivna tidningar. Alla tidningar 

hade således lika stor chans att få komma med i urvalet. Jag valde även denna urvalsmetod då 

jag ville undvika att eventuellt få vissa ämnen som kunde ha dominerat mina insändare, vilket 

man kan få om man väljer att studera tidningar exempelvis veckovis eller månadsvis. Dock 

tycker jag att detta var ett rimligt urval, även om jag självklart inte med full säkerhet kan säga 

att mitt urval kan generaliseras över alla 2008 års tidningar. 

 

Ytterligare svårigheter som kommit fram under studien har även varit det faktum att jag gjort 

studien på egen hand. Jag har därför inte kunnat dubbelkolla så att kodningen var objektiv, 

och att en andra eller tredje part skulle koda precis på samma sätt som jag själv gjort. Detta 

skulle i sin tur kunna minska trovärdigheten för min undersökning. För att minska riskerna för 

felkodning och/eller subjektiv kodning såg jag till att skriva tydliga variabel- och kodförklar-

ingar.  

Jag märkte dock under kodningen att det trots mina försök att göra klara kodförklaringar 

ibland var svårt att placera in analysenheterna under vissa värden. Det jag oftast stötte på svå-

righeter med var under vem insändaren var riktad till. Det var under detta värde som det blev 

mest tolkning och där den kvalitativa delen av min undersökning blev mest tydlig. Jag ville 

nämligen under detta värde verkligen se vem insändaren riktade sig till. Till en första anblick 

kan de flesta insändare tillsynes vara för den breda allmänheten, men vid en närmare gransk-

ning kan man oftast hitta vem den egentligen riktar sig mot. Jag valde därför att granska dem 

lite närmare. En insändare där någon t.ex. skriver att studiebidragen är för låga, att studenter 

får leva på existensminimum och att regeringen därför borde höja studiebidraget, har jag såle-

des kodat som att den är riktad till regeringen. 

Detta har som jag skrev tidigare betytt att jag i vissa fall behövt tolka vem de riktar sig till. I 

de fall då jag verkligen inte kunnat se att de riktar sig till någon annan än just allmänheten, 

eller om de har riktat sig till flera grupper, så har jag valt att koda dessa under kategorin ”öv-

rigt” 

I tveksamma fall rådfrågade jag min handledare som fick vara mitt bollplank i dessa avseen-

den. Jag vill därför hävda att jag genom dessa tydliga riktlinjer för de olika variablerna och 

variabelvärdena undvikit denna subjektiva tolkning och felkodning i möjligaste mån.  

 

Innan själva undersökningen gjorde jag en pilotundersökning för att vara säker på att mitt 

kodschema skulle fungera och att jag inte missat, eller använt onödiga värden. Jag gick även 

tillbaka och kodade av de första tidningarna igen då jag var klar med min undersökning, då 

jag ville vara säker på att jag under studiens gång inte ändrat mitt sätt att koda, vilket kan upp-

stå när man blir säkrare på sin kodning. Dessa två åtgärder har i mina ögon hjälpt mig att höja 

kvaliteten på min undersökning. Då jag i pilotundersökningen kunde korrigera och tydliggöra 

oklarheter som dök upp, och att jag i efterhand såg till att alla analysenheter kodats på samma 

sätt genom att gå tillbaka och göra en typ av reliabilitetstest(intrakodarreliabilitet).  

 

Genom att jag skapat flera underliggande frågeställningar till mitt syfte så hoppas jag att jag 

lagt upp en bra strategi för att kunna få svar på mitt syfte. För att även vara säker på att jag 

verkligen undersöker det jag ska undersöka i studien så har jag gjort kodschemat utefter syftet 

och frågeställningarna. Jag vill hävda att jag tagit flera bra initiativ för att höja validiteten och 

reliabiliteten i min uppsats.  
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7 Resultatredovisning och analys 
Jag kommer här i resultatredovisningen presentera vad jag fått fram genom min kvantitativa 

innehållsanalys. Analysen avser insändare med politisk anknytning i JP under 2008. 

Jag har valt att kombinera resultatredovisning och analys.  

 

Jag kommer att börja med en översikt av det genomsnittliga antalet insändare per tidning, och 

även hur den genomsnittliga insändaren i JP ser ut beträffande storlek och rubrikstorlek. 

Vidare kommer jag i avsnittet att systematiskt redovisa resultatet utefter undersökningens frå-

geställningar. 

 

Jag kommer slutligen att jämföra min studie med den tidigare forskning inom ämnet som jag 

presenterat tidigare. (se kapitel 4) Jag kommer att lägga särskild fokus på Cederblad och 

Svenssons studie av insändarsidan i JP (2003) för att visa på skillnader och likheter och om 

insändarsidan förändrats över tid.   

 

7.1 Hur ser insändarsidan och insändarna ut utseendemässigt? 
I min innehållsanalys visade det sig att det genomsnittliga antalet insändare per dag under 

2008 var 6,2. 

Det visade sig även att den genomsnittliga insändaren ligger på 0,26–0,5 spalter och har en 

rubrik som sträcker sig över två spalter. (se figur 7.1 & 7.2 nedan) 

 

 
 

Figur 7.1 Procentuell fördelning över storlek på insändaren 
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Figur 7.2 Procentuell fördelning över rubrikstorlek 

 

 

Av de 312 insändarna var det 57 som innehöll någon form av bild. Den vanligaste storleken 

på en bild visade sig vara två spalter, men det fanns även bilder över en och tre spalter. (se 

tabell 7.1 nedan) 

 

 

Tabell 7.1 Fördelning över storlek på bild. 

Storlek på bild 

 
Storlek Frekvens Procent 

Halv spalt 8 2,6 

Hel spalt 16 5,1 

Två spalter 35 11,2 

Tre spalter 7 2,2 

Ingen bild 246 78,8 

Total 312 100,0 

 

 

En jämförelse mellan bild och ämnesområde visade att insändare om samhällsservice, sko-

la/utbildning och kultur/fritid var de som innehöll flest illustrationer.(se tabell I.4 i bilaga I) 

En jämförelse mellan bild och författare visade att det var en relativt jämn procentuell fördel-

ning av bilder av de tre olika författargrupperna.(se tabell I.5 i bilaga 1) Beträffande bild och 

insändare med politisk signatur är det svårt att uttala sig om då det var väldigt få sådana in-

sändare.(Se tabell I.6 i bilaga I) 

Ram tilldelades totalt 47 insändare av de 312 undersökta, vilket motsvarar ca 15 procent. De 

insändare som oftast gavs en ram var stadsplanering/närmiljö. Insändare med ram var oftast 

små i storlek.(Se tabell I.7, I.8 och I.9 i bilaga) 

Endast två insändare i mitt urval hade en puff på förstasidan. 
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7.2 Vilka är det som skriver till Jönköpings-Postens insändarsida? 
Fördelningen av insändarförfattarna i studien delades upp i tre olika kategorier. Det tydligt 

dominerande värdet var Övriga personer – personer som inte hade en tydlig politisk tendens i 

sina åsikter när de författade insändaren. 74 procent av alla insändare tillhör denna kategori. 

Av de insändare som hade tydlig politisk tendens, var det insändare av politiska personer som 

dominerade. 19 procent tillhörde denna kategori, medan det endast var 8 procent i kategorin 

Privatpersoner med tydlig politisk tendens. (Se figur 7.3 nedan)  

 

Då jag i studien endast placerat partisignerade insändare i kategorin Politiska personer så 

finns en möjlighet att politiskt aktiva personer hamnat i kategorin Privatpersoner med tydlig 

politisk tendens, då de kan ha författat insändaren privat, och inte under sitt partis namn. 

 

 

 
 

 
 
7.3 Vilka partier och block får komma till tals, och i vilken omfattning? 
Under värdet politisk tendens visar det sig att den absoluta majoriteten av insändarna inte vi-

sar någon tendens alls, hela 76 procent. Av de som visar tendens så visade det sig vara helt 

jämnt mellan socialistisk och borgerlig, med 12 procent vardera. (se figur 7.4 nedan) 

Figur 7.3 - Procentuell fördelning över insändarförfattare 
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Figur 7.4 Procentuell fördelning över politisk tendens 

 

Om man tittar på insändarna med politisk signatur ser dock bilden annorlunda ut. Av de 312 

insändarna var det 58 (ca 19 procent) som hade politisk signatur. Här nedan visas en figur 

över procentfördelningen mellan de olika partisignerade insändarna. Där har moderaterna ett 

klart försprång med 38 procent, vänsterpartiet på en andraplats med 19 procent och socialde-

mokraterna på en tredjeplats med 15 procent. De andra partierna ligger mellan 2 och 6 pro-

cent. Jämför man detta med mandatfördelningen i JPs utgivningsområde (se kapitel 2.2.1) kan 

man dra slutsatsen att insändarna inte följer mängden av mandat. Socialdemokraterna som har 

mest mandat i samtliga områden ligger bara på tredje plats med sina 15 procent. Värt att näm-

nas är även vänsterpartiet som haft det näst största antalet insändare i urvalet endast har man-

dat i fyra av de fem kommunerna i utgivningsområdet. 
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Figur 7.5 Procentuell fördelning över partisignerade insändare 

 

 

Vid en hopslagning av de olika partierna till det röda (s, v, mp) respektive det blå(m, c, fp, kd) 

blocket visas en tydlig överrepresentation för det blå blocket. (se figur nedan) Det blå blocket 

har då fått hela 55 procent av insändarna medan det röda 36 procent.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 7.6 Procentuell fördelning över blocken av de partisignerade insändarna 
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7.4 Vad handlar insändarna om? 
Under den här rubriken kommer jag att redovisa de ämnesområden som framkommit i under-

sökningen. 

Först kommer jag att visa statistik över den fullständiga procentuella fördelningen av ämnes-

områden i undersökningen. Efter det kommer jag att resonera kring och analysera resultaten 

samt visa exempel på insändare i de fem mest dominerande kategorierna.  

 

De fem största ämnesområdena i undersökningen är Stadsplanering/Närmiljö, Kul-

tur/Nöjen/Fritid, Politik, Skola/Utbildning och Näringsliv/Ekonomi/Skatter. (se figur nedan) 

 

 

 

Figur 7.7 Procentuell fördelning över ämnesområde 

 

I ca 30 procent av fallen förekom insändarna i ämnesblock, det betyder alltså att fler än en 

insändare i tidningen handlade om samma ämne. (se tabell nedan) 

 

 

Tabell 7.2 Fördelning över ämnesblock 

Ämnesblock 

 Frekvens Procent 

Block - Ja 93 30 

Block - Nej 219 70 

Total 312 100 
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Vid en jämförelse mellan de ämnen som insändarna berör och ämnesblock, så visade det sig 

att kultur/nöjen/fritid var det ämne som oftast hade flera insändare i samma tidning.(se tabell 

7.3 nedan) Hela 28 av 40 (70 procent) insändare tillhörde ett ämnesblock i detta ämne.  Detta 

kan förklaras med att insändare angående SMOT-huset ofta presenterades bredvid varandra. 

Livsåskådning hade även det en hög procentandel på 63 procent. Dock var det så få insändare 

som handlade om detta ämne att det inte går att dra några slutsatser. De få insändare som 

handlade om livsåskådning tog upp homosexualitet. Andra ämnen som relativt ofta förekom i 

ämnesblock var skola/utbildning, hälsa/vård, politik och livsåskådning. Även samhällsservice, 

miljö, stadsplanering/närmiljö och rättsväsende presenterades i samma tidning vid flera tillfäl-

len.  

 

 

 

Tabell 7.3 – Fördelning vid jämförelse mellan ämne/område och ämnesblock. Procent. n=312 

 

Jämförelse mellan ämne/område och ämnesblock 

 
Ämne Ämnesblock 

 Block - Ja Block - Nej Total 

Näringsliv/Ekonomi/Skatter 3 97 100 

Miljö 33 67 100 

Stadsplanering/Närmiljö 15 85 100 

Politik 18 82 100 

Livsåskådning 64 36 100 

Rättsväsen-

de/Polis/Brott/Straff 
36 64 100 

Kultur/Nöjen/Fritid 70 30 100 

Relationer 0 100 100 

Hälsa/Vård 35 65 100 

Sociala frågor 0 100 100 

Skola/Utbildning 31 69 100 

Samhällsservice 29 71 100 

Barnomsorg 29 71 100 

Äldreomsorg 0 100 100 

Internationellt 0 100 100 

Övrigt 54 46 100 
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7.4.1 Stadsplanering/Närmiljö 

I den här kategorin tar insändarna upp frågor och åsikter som rör den lokala trivseln. Frågorna 

kan handla om allt ifrån nedskräpande grannar till diskussioner om nya stadsplaner.  

 

Ett exempel på en vida omdiskuterad fråga som föll inom denna kategori var hur den framtida 

järnvägen skulle placeras i Jönköping. Denna fråga återkom i flera insändare då tanken på att 

lägga spåren där den nu befintliga banan ligger vid Vättern visade sig ge mycket upprörda 

känslor hos Jönköpings invånare. 

 

Insändarna som berörde stadsplanering handlade i de flesta fall om antingen SMOT-huset och 

bebyggelsen runt Kålgårdsområdet eller om just järnvägsfrågan. 

Insändarna som handlade om närmiljö var övervägande korta och inrymde ofta klagomål på 

något som författaren uppfattade som störande eller dåligt. (Se tabell I.14 i bilaga1) 

 

Insändaren nedan är ett exempel på en insändare under denna rubrik. Författaren skriver om 

hur denne skulle vilja att Jönköping utvecklas. Den sträcker sig över fyra spalter och har en 

total längd på 1-1,5 spalt, och den inkluderar även två bilder som upptar ½spaltbredd var. In-

sändaren saknar politisk tendens. 

 

Publiceringsdatum: 2008-09-27 

Ett annat exempel på en insändare i denna kategori är insändaren nedan. Den handlar om 

närmiljön och den lokala trivseln i Huskvarna. Det är en relativt kort insändare där författaren 

uttrycker sitt missnöje över den debatt som uppstått om att en hyresvärd vill förbjuda sina hy-

resgäster att ha paraboler på sina balkonger. Den är även bildsatt med en bild som sträcker sig 

över två spaltbredder. Även denna insändare saknar politisk tendens. (se insändare nedan) 
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Publiceringsdatum: 2008-02-21 

 

7.4.2 Kultur/Fritid 

Den mest troliga anledningen till att kategorin Kultur/Fritid blev så stor i min undersökning 

var att debatten angående SMOT-huset (Smålands Musik och Teaters nybyggnation) var i full 

gång under 2008. Byggnationens nödvändighet och placering, men framförallt kostnad rörde 

upp känslorna och det var många som ville dela med sig av sina åsikter till både allmänhet 

och ansvariga politiker. Jag har valt att placera alla insändare angående SMOT-huset under 

kategorin Kultur, även om de i huvudsak tog upp nödvändigheten, placeringen eller kostnaden 

av byggnationen. JP ägnade hela insändarsidan åt denna fråga i åtminstone en utgåva, varför 

mitt resultat även kan ha påverkats av att jag fick med en av dessa dagar i mitt urval. 

 

Ett par exempel på insändare som placerats i denna kategori kan ses nedan. 

Den första insändaren är skriven av teatercheferna Bernt Lindquist och Jörgen Lindvall, som 

försvarar SMOT-huset och satsningen på kulturen i Jönköpings län. Den har således ingen 

politisk signatur, och den har inte heller någon politisk tendens. Den vänder sig till två enskil-

da politiker som tidigare har skrivit i SMOT-debatten. Insändaren uppgår till mer än en och en 

halv spalt, rubriken är drygt fyra spalter bred och den inkluderar även en bild som är två spal-
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ter bred. Författarna till denna insändare figurerade flitigt både som sändare och mottagare i 

debatten angående SMOT-huset. 

 

 
Publiceringsdatum: 2008-09-17 

 

Insändaren nedan är ett annat exempel som placerats i denna kategori. Den här insändaren 

handlar istället om fritidssysselsättningar och att författaren vill bygga en ny fotbollshall i 

Jönköping. Insändaren sträcker sig över en spaltbredd och rubriken över två. Den här typen av 

insändare var inte så vanliga i studien, då de flesta i den här kategorin handlade om SMOT-

huset och föll under kultur. Insändarna under rubriken fritid tenderade även att vara ganska 

små i storlek och rubrikstorlek. 

 

Fotbollshall till Jönköping 

”Jag tycker att man här i Jönköping borde fixa ny inomhusplan som Tipshallen och den ska 

man använda både för föreningar och på fritiden. För det finns för lite planer att använda, 

speciellt nu på vintersäsongen och för att spelare ökar mer och mer då det finns mer och mer 

lag. Det tycker jag är bra att speciellt ungdomar börjar spela mer för då behöver inte de vara 

hemma och sitta framför datorn eller bara slappa, det är även bättre för hälsan. Det vi har 

just nu är Tipshallen, men min tränare säger alltid att det är svårt att få tid där eftersom A-

lag och så får tider först. Det som kan vara problemet är att det kan vara lite dyrt att bygga 

det men man ska ha en låg avgift som man betalar så att man inte förlorar på det så mycket. 

Så det jag vill komma fram till är att vi borde ha ännu en elvamanna inomhusplan med konst-

gräs för att ungdomar som spelar fotboll blir fler.” Roz Agid 9b Rosenlundsskolan 

 

Publiceringsdatum: 2008-12-27 
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7.4.3 Politik 

I undersökningen framkom ingen speciell fråga som tagits upp oftare än andra, utan här disku-

terades det om allt ifrån lokal till internationell politik. Den lokala och regionala politiken 

handlade om diverse olika frågor, medan den internationella dominerades av EU-politiska 

frågor.  

De två insändare som jag låter presentera denna kategori är båda skrivna av politiska perso-

ner. Den första är skriven för att upplysa läsarna om att det är det nuvarande borgerliga styret 

i Jönköping som står bakom bristen på hyresbostäder i Jönköping. Den andra insändaren är 

skriven av en moderat landstingledamot som kritiserar en tidigare socialdemokratisk insända-

re. Denna insändare visar att det förs en debatt mellan politiska personer på insändarsidan i 

Jönköping. 

Den första insändaren handlar som sagt om bostadspolitiken i Jönköpings kommun. Författa-

ren har en tydlig negativ inställning till det nuvarande kommunstyret i Jönköpings kommun, 

och deras förda bostadspolitik. 

 

 
Publiceringsdatum: 2008-01-22 
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Den andra insändaren som får representera denna kategori är även den skriven av en politisk 

person och är skriven som ett svar på en insändare som en annan politisk person har gjort. 

Den handlar om socialdemokraternas politik angående vårdvalsmodellens eventuella införan-

de i Jönköpings läns landsting. Den här insändaren representerar även ett exempel över parti-

signerade insändare. Insändaren har både politisk signatur och stark politisk tendens. 

 

 

 

 
Publiceringsdatum: 2008-08-27 

 

 

7.4.4 Skola/Utbildning 

Skola/Utbildning är den fjärde största ämneskategorin i undersökningen. Det var flera insän-

dare som handlade om betyg och orättvisorna vid betygsättning. Ett annat diskuterat ämne var 

hur man ska få våra mångkulturella skolor att passa alla oavsett bakgrund, utan att någon kän-

ner sig åsidosatt. De flesta insändare i den här kategorin har varit mellan 0,26–0,75 spalter, 

alltså lite längre. (Se tabell I.14 i bilaga1) Insändaren nedan handlar om just svårigheten i att 

alla ska få lika behandling vid betygssättning. 
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Har du fått rätt lärare? 

I 9A-serien fick vi i veckan se hur en av 

eleverna, Ala för första gången sedan 

årskurs 2 deltog i undervisning i idrott. En 

fantastisk resa för Ala. Han har till slut 

kunnat överbrygga sin rädsla och sitt mot-

stånd för att delta i idrotten. Hans lärare, 

Igor har gjort ett jättebra jobb för att mo-

tivera och bygga upp självförtroende.  

En reflektion i sammanhanget: 

Hur kan det vara möjligt att bedöma att 

hans kunskaper i ämnet motsvarar ett G, 

på gränsen till VG efter två till tre lektio-

ner på åtta år? 

Hur kan Ala få ”nobelpriset” i idrott? Vad 

sänder det för signaler om ämnet idrott?  

Hur ser man på ämnet idrott? 

Hur tolkar läraren Igor kunskapskraven 

för ämnet idrott? 

Igor är ju med i programmet utifrån att 

han är en erkänt duktig lärare i idrott. Han 

har i min mening blandat ihop Alas fram-

steg och insats, vilken är MVG, med hans 

kunskapskvaliteter i ämnet idrott.  

Detta visar på att det finns en allvarlig 

brist i skolan vad gäller elevernas rätt till 

en likvärdig bedömning och att man kan 

ifrågasätta rättsäkerheten kring betyg och 

bedömning. Det kan medföra att det blir 

lite av ett lotteri för den enskilda eleven 

vilket betyg man till slut får.  

Dagens kursplaner och betygskriterier är 

luddiga. Vad innebär det att ha kunskaper 

om, känna till, ha insikt i, ha kännedom 

om, kunna, redogöra för, ha förståelse för? 

Vilket av dessa uttryck väger tyngst? Vilket 

är mest värt? 

Det blir upp till den enskilda läraren eller i 

bästa fall tillsammans med kollegor att tol-

ka kraven för de olika betygsstegen. Lä-

rarna har lämnats i sticket att själva disku-

tera och fundera över hur de skall bedöma 

olika kunskapskvaliteter.  

Att bedöma en elevs kunskap i olika ämnen 

är en svår och komplicerad process. Det 

visar att vi i skolan måste ha tydligare kri-

terier och ramar att utgå ifrån när vi skall 

bedöma elevernas kunskaper för att kunna 

sätta mer rättvisa betyg.  

 

Irena Hanzek  

rektor Stadsgården 

 

Publiceringsdatum: 2008-04-28 

 

 

7.4.5 Näringsliv/Ekonomi/Skatter 

Insändare som berör bl.a. ekonomi, handel, skatter och företagande går under den här rubri-

ken. Här ingår även ämnen som tar upp arbetsmarknad och fackliga frågor. De flesta av den 

här kategorins insändare handlade om skatter, och då oftast upplevda orättvisor med dem. Det 

var även flera insändare som handlade om svenskt näringsliv och hur det förändrats under de 

senaste åren.   

 
Insändarna nedan får representera den här kategorin. 

Den första insändaren var en relativt kort insändare på 0,26–0,5 spalter, och sträckte sig över 

en spaltbredd.  Rubriken sträckte sig även den över en spaltbredd.(Se insändare nedan) Den 

här typen av insändare var de som var vanligast inom detta ämne, korta och uttryckte ofta ett 

missnöje över skatter, A-kassa och liknande ekonomiska frågor. (Se tabell I.14 i bilaga 1) 
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Rakt ner i fickan 
”Svar till insändaren ”Orättvist skatt eller inte?”(JP 18/8) med signatur Ossian”. Jag förstår 

att du blir irriterad på socialdemokraternas desinformation och skatterna! Socialdemokrater-

na sänkte själva marginalskatterna. En skattesänkning som bara tillföll de högavlönade. Vi 

andra blev utan. Socialdemokraterna tycker dessutom att de högavlönade ska ha feta avdrag 

på sina pensionsförsäkringar. De fick dra av ca 40 000 kronor. Det blev ca 20 000 kronor 

rakt ner i fickan! Vi låg- och medelinkomsttagare fick ca 6 000 kronor rakt ner i fickan! De 

högavlönade tjänade alltså nästan 1 200 kronor per månad på socialdemokraternas politik. 

Alliansen har nu tagit bort dessa uppenbara orättvisor och istället sänkt skatten för oss låg- 

och medelinkomsttagare. I år har även avgifterna för A-kassan sänkts kraftigt för det stora 

flertalet. För man en effektiv politik så sänks arbetslösheten!” LO-medlem 

 

Publiceringsdatum: 2008-08-27 

 

 

Den andra insändaren är en lite längre insändare på 0,51–0,75 spalter och som sträcker sig 

över tre spaltbredder. Rubriken sträcker sig över drygt två spaltbredder. Den är skriven av en 

privatperson med tydlig politisk tendens. Författaren kritiserar Mats Odell och skriver även att 

statliga företag är bra för Sverige och att den förra regeringen lyckats hålla statliga företag 

vinstgivande. Insändaren är därför kodad som att den har socialistisk tendens.   

 

Publiceringsdatum: 2008-05-12 

 

7.5 Vem/ vilka riktar insändarna sig till? 
Resultatet angående vem insändarna riktade sig till visade att det fanns fyra dominerande vär-

den, även om det var fler som hade relativt höga siffror. Nämnda i storleksordning var det 

kommun- eller landstingsfullmäktige, ansvarig för verksamhet, regering och insändarförfatta-

re. Insändare vände sig även relativt ofta till kommun- eller landstingsstyre, enskild per-

son/enskilda personer, övriga personer och enskilda politiker. (Se figur 7.8 nedan)  

 

 



 

30 

 

 

 
 

Figur 7.8 Fördelning över vem insändarna riktar sig till, procent, n= 312 

 

 

Vid en jämförelse mellan vilka insändarna vänder sig till och författare visar det sig att insän-

darna med politisk signatur oftast vänder sig till, nämnda i storleksordning regering, kommun- 

eller landstingsstyrelse, insändarförfattare och kommun- eller landstingsfullmäktige .  (Se ta-

bell 7.4 nedan) 

Motsvarande dominerande kategorier för den minsta gruppen, privatpersoner med tydlig poli-

tisk tendens var regering, enskild politiker och kommun- eller landstingsstyre, insändarförfat-

tare och övrigt. (Se tabell 7.4 nedan) 

Den största gruppen i studien, personer utan politisk tendens vänder sig oftast till kommun- 

eller landstingsfullmäktige och ansvariga för verksamhet, insändarförfattare och enskild per-

son/enskilda personer och regering (Se tabell 7.4 nedan) 
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Tabell 7.4 Fördelning över vem insändaren riktar sig till och författare, procent, n=312 

 

 
Vem riktar den sig till Författare 

 

Politisk(a) 

person(er) 

Privatper-

son(er) med 

tydlig politisk 

tendens 

Övriga 

personer Total 

Regering 17 25 10 12 

Riksdag 5 0 3 3 

Opposition/riksnivå 5 4 0 2 

Kommun- eller landstingsstyre 16 12 8 10 

Kommun- eller landstingsfullmäktige 12 8 21 19 

Opposition/kommun/landstingsnivå 5 0 0 1 

Enskilt parti/politisk organisation 2 8 0 1 

Enskild politiker 5 17 6 7 

Grupp/organisation(annan än politisk) 0 0 1 1 

Insändarförfattare 16 12 11 12 

Jönköpings-Posten 0 0 1 1 

Annan inom media 0 0 0 0 

Ansvariga för verksamhet 7 0 21 17 

Enskild person/enskilda personer 3 0 11 9 

Övrigt 7 12 7 7 

Total 100 100 100 100 

 

 

Då det skiljer sig så pass mycket i storlek på de tre författargrupperna är det svårt att kunna 

jämföra dem sinsemellan. En insändare i den minsta gruppen privatpersoner med tydlig poli-

tisk tendens väger mycket tyngre procentmässigt än vad en insändare i den största gruppen 

övriga personer gör. Värt att nämnas här är ändå den största gruppens procentuella skillnad 

mot de andra grupperna i flera av kategorierna, men framförallt i ansvarig för verksamhet och 

enskild person/enskilda personer. 
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7.6 Vilken nivå berör insändarna, lokal, regional, nationell eller interna-
tionell? 
Insändare som tog upp ämnen på den nationella nivån var den klart dominerande ämneskate-

gorin, med hela 32 procent. Sedan kom insändare om Jönköpings kommun, Jönköpings län 

och Jönköpings tätort, med respektive 17, 13 och 10 procent. (se figur 7.9 nedan) 

 

 

Figur 7.9 Procentuell fördelning över geografiskt område 

 

Detta kan tyckas vara en stor andel nationella insändare för en lokaltidning, men vid en upp-

delning i internationella, nationella, regionala och lokala, så framträder en stor majoritet för 

de insändare som gäller den lokala nivån. 
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Figur 7.10 Procentuell fördelning över geografiskt område uppdelat i zoner 

 

De internationella insändarna handlade huvudsakligen om miljö och politik. De nationella in-

sändarna var mer spridda, men de huvudsakliga ämnen som togs upp där var rättsväsende, 

miljö, barn- och äldreomsorg. De regionala insändarna är nästan helt upptagna av SMOT-

debatten, men även hälsa/sjukvård, politik, näringsliv och miljö tas upp. De lokala insändarna 

kan indelas i fyra huvudkategorier: stadsplanering/närmiljö, skola/utbildning, samhällsservice 

och kultur/nöje/fritid. (Se tabell I.17 i bilaga 1) 

 

 

7.6.1 Vem skriver om vad? 

Vid en jämförelse mellan författare och ämnesområde visar det sig att de fyra med behandlade 

ämnen bland insändarna med politisk signaturs är politik med drygt 22 procent, närings-

liv/ekonomi/skatter och närmiljö/stadsplanering med ca 12 procent samt skola utbildning med 

lite knappt 9 procent. (Se tabell 7.5 nedan) 

Privatpersoner med tydlig politisk tendens, som var den minsta gruppen skrev om i stort sett 

samma ämnesområden som de mest dominerande. Politik var den största med nästan 42 pro-

cent, sedan kom näringsliv/ekonomi/skatter med 38 procent, skola utbildning med ca 8 pro-

cent, samt närmiljö/stadsplanering, barn- och äldreomsorg med ca 4 procent vardera. (Se ta-

bell 7.5 nedan) 

Personer utan politisk tendens, som är den största gruppen i studien har en lite annorlunda 

fördelning än de andra två grupperna. Här kommer kultur/nöjen/fritid på första plats med ca 

16 procent, stadsplanering/närmiljö på 14 procent tätt åtföljt av skola/utbildning på knappt 13 

procent. (Se tabell 7.5 nedan) 

 

Då det skiljer sig så pass mycket i storlek på de tre författargrupperna är det svårt att kunna 

jämföra dem sinsemellan då en insändare i de grupperna med få författare utgör en jämförel-

sevis stor andel procent än en insändare från den största gruppen.  
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Tabell 7.5 Fördelning vid jämförelse mellan författare och ämnesområde. Procent, n=312 

 

 
Ämne/Område Författare 

 

Politisk(a)  

person(er) 

Privatper-

son(er) med 

tydlig politisk 

tendens 

Övriga  

personer Total 

Näringsliv/Ekonomi/Skatter 12 38 7 10 

Miljö 7 0 6 6 

Stadsplanering/Närmiljö 12 4 14 13 

Politik 22 42 7 13 

Livsåskådning 3 0 4 4 

Rättsväsende/Polis 5 0 5 5 

Kultur/Nöjen/Fritid 7 0 16 13 

Relationer 0 0 1 1 

Hälsa/Vård 7 0 7 6 

Sociala frågor 0 0 2 2 

Skola/Utbildning 9 8 13 12 

Samhällsservice 2 0 9 7 

Barnomsorg 3 4 2 2 

Äldreomsorg 7 4 3 4 

Internationellt 2 0 0,4 0,6 

Övrigt 2 0 5 4 

Total 100 100 100 100 

 

 

7.7 Jämförelse med tidigare studier 
Här kommer jag att jämföra mina resultat med de tidigare studier som jag skrivit om i kapitel 

4. Jag kommer att lägga särskilt fokus på studien ”Vän av ordning” (Cederblad och Svensson 

2003) Först kommer jag att diskutera vilka möjligheter jag har för att jämföra de två studier-

na, och sedan kommer jag att presentera de jämförelser jag kunnat göra.  

Cederblads och Svenssons studie utfördes under tre hela månader, januari, mars, och maj år 

2003. Detta urval skiljer sig avsevärt från mitt då jag valde att använda mig av slumpmässigt 

urval för att alla tidningar under hela år 2008 skulle ha lika stor chans att komma med. Deras 

urval visade sig möjligen ha gett en överrepresentation av ämnet offentlig verksamhet då det 

förekom en stor debatt om färdtjänsten i Jönköping under våren 2003 då studien utfördes. Jag 

valde just slumpmässigt urval över hela året för att jag ville undvika just att en debatt tog över 

min studie. Trots detta visar det sig att debatten av SMOT-huset tog upp stora delar av min 

undersökning.  
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Jag gjorde även valet att inte följa deras undersökning till punkt och pricka då jag ville foku-

sera mer på det politiska innehållet och gå in mer på djupet i bl.a. ämnesområde och geogra-

fiskt område. Detta gör att det i vissa fall blir svårt att jämföra våra studier med varandra. 

 

7.7.1 Resultatet 

I Trender och traditioner i svensk morgonpress (Nilsson och Severinsson 2001) visade det sig 

att antalet insändare i studien varierat mellan 6,3 och 6,6 per dag. Studien utfördes under 

1987, 1994 och 1999. Cederblad och Svenssons undersökning som ägde rum 2003 visade ett 

genomsnitt på 6,7 insändare per dag. 

I min egen innehållsanalys visade det sig att det genomsnittliga antalet insändare per dag un-

der 2008 var 6,2. 

I jämförelse med Cederblads och Svenssons undersökning 2003 är det en liten minskning med 

omkring 0,5 insändare per dag, men i stort sett kan vi se att insändarantalet varit relativt kon-

stant över tid. 

 

De fem största ämnesområdena i min studie visade sig vara Stadsplanering/Närmiljö (13 pro-

cent), Kultur/Nöjen/Fritid (13 procent), Politik (13 procent), Skola/Utbildning (12 procent) 

och Näringsliv/Ekonomi/Skatter (10 procent).  

I Cederblads och Svenssons var de fyra största ämnesområdena offentlig verksamhet (23 pro-

cent), näringsliv (17 procent), politik (17 procent) och närmiljö (16 procent). 

Här kan vi se att det är ungefär samma ämnen som toppat de båda undersökningarna, dock 

kan påpekas att de fyra toppkategorierna i den tidigare studien har högre procenttal än vad den 

senare har. Detta kan dock bero på att jag i min studie styckat upp ämnena i mindre delar än 

vad Cederblad och Svensson har gjort. 

Om jag t.ex. lägger ihop alla de ämnen som gick under beteckningen offentlig verksam-

het/Samhällsservice i Cederblad & Svenssons undersökning så ger det hela 32 procent i min 

studie, och blir då det absolut dominerande ämnesområdet. Då ska tilläggas att de i sin studie 

även påpekade att ämnet offentlig verksamhet skulle kunna vara överrepresenterat pga. färd-

tjänstdebatten. Detta kan visa på att offentlig verksamhet har kommit att bli ett alltmer popu-

lärt ämne att debattera om på insändarsidan i JP.  

Fördelningen över geografiskt område överensstämde nästan helt i de båda studierna. Det som 

kan noteras är att i min studie representerade regionala insändare 13 procent, mot endast fem 

procent i 2003 års studie. Detta kan förklaras med att jag kodat de flesta insändare som hand-

lat om SMOT-huset som en regional fråga då det handlar om landstinget i Jönköpings län.  

 

I Cederblads och Svenssons studie hade 15 procent av insändarna en partipolitisk signatur, 

mot 19 procent i min egen studie.  

Vid en jämförelse mellan de politiska insändarna visade Cederblad och Svenssons studie en 

övervikt för det borgerliga blocket, även för de partisignerade inläggen.  

I min studie visade det sig vara helt jämnt mellan blocken i jämförelsen med politisk tendens. 

Dock visade även min studie på en övervikt för det borgerliga blocket på partisignerade in-

sändare. Detta är en intressant likhet mellan de båda studierna. 

I Lars-Åke Engbloms studie (Engblom 2007) visade han att det under 1997 fanns 364 parti-

angivelser, i nästan lika många insändare. Om jag slår ut mina 58 partisignerade insändare, 

som i stort sett ska representera 1/6 av årets tidningar, över hela året får jag en summa av 348. 

Detta ger en ganska liknande bild av vad Engblom fick fram i sin studie.  
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Vid en jämförelse mellan Engbloms tabell över partimärkta insändare, Cederblad och Svens-

sons och mina egna resultat får vi följande tabell: 

 

Tabell 7.6 Procentuell fördelning över partimärkta insändare 1997, 2003 & 2008 

Företrädare  

för parti: 

Andel av parti- 

märkta insändare 

1997 

Andel av parti- 

märkta insändare 

2003 

Andel av parti- 

märkta insändare 

2008 

Centern 15 7 6 

Folkpartiet 9 13 6 

Kristdemokraterna 17 22 6 

Moderata samlingspartiet 15 28 38 

Miljöpartiet 3 - 2 

Socialdemokraterna 26 22 15 

Vänsterpartiet 5 6 19 

Övriga partier 10 2 10 

 

Dessa tabeller visar en markant nedgång av partisignerade insändare från företrädare social-

demokraterna, från 26 procent år 2007 till 15 procent år 2008. Även företrädare för centerpar-

tiet, folkpartiet och kristdemokraterna har minskat i andel.  

Ännu en markant skillnad är andelen insändare som företräder moderaterna, där en ändring åt 

andra hållet skett, från 15 procent år 1997 till hela 38 procent år 2008. 

 

Vad denna skillnad beror på kan jag inte svara på, och jag har i denna studie inte heller ämnat 

svara på den, dock vill jag påpeka att jag tycker skillnaden är mycket markant.  
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8 Resultatsammanfattning och diskussion 
I det här kapitlet kommer jag att diskutera de resultat som min undersökning gett. Jag kommer 

att diskutera studien i samma ordning som jag presenterat resultatredovisningen. 

 

8.1 Vilken utformning har insändarsidan och insändarna? 
Insändarsidan är en fast del i de flesta tidningar och JP är inget undantag. Det visade sig i min 

studie att insändarsidan oftast var placerad på sidan sju i JP, men ibland kunde den även vara 

placerad ett par sidor tidigare. Placeringen var alltid på motsatt sida av ledar- och debattsidan. 

 

Det var i genomsnitt 6,2 tidningar per dag under 2008. Den genomsnittliga insändaren sträck-

te sig över 0,26–0,5 spalter och den genomsnittliga rubriken över två spalter. Detta överens-

stämde även med de tidigare studier som gjorts på insändarsidan i Jönköping som jag presen-

terat i avsnittet om tidigare forskning. 

 

En ambition jag hade var att finna mönster i vilken typ av insändare som insändarredaktören 

ville framhäva. Jag har dock inte kunnat påvisa något sådant mönster.  

Bild förekom i ca 18 procent av alla insändare, och den genomsnittliga bilden sträckte sig 

över två spalter. De ämnesområden som visade sig ha flest illustrationer var samhällsservice, 

skola/utbildning och kultur/nöje/fritid. En förklaring till att just dessa kategorier fick flest bil-

der skulle kunna var att bilderna i kategorierna är lätta att få tag på. Det är även mycket troligt 

att tidningen har ett eget bildarkiv med bilder inom dessa ämnesområden. 15 procent av in-

sändarna hade ram, och det ämne som oftast gavs en ram var stadsplanering/närmiljö. Insän-

darna med ram var oftast små i storlek. Enligt min uppfattning så fanns det inte direkt något 

samband mellan ram och vilka insändare eller hur insändarna var placerade, utan möjligen 

mer som en hjälp att få en bra disposition på sidan. Korta insändare kan lätt försvinna i mäng-

den om de inte framhävs på något sätt, och detta kan möjligen vara en förklaring till varför de 

flesta insändare med ram var små i storlek.   

 

8.2 Vilka är det som skriver till Jönköpings-Postens insändarsida? 
Jag delade i min studie upp författarna i tre olika grupper. Det visade sig att personer utan po-

litisk tendens var den största författargruppen, den näst största var politiska personer och den 

minsta gruppen var privatpersoner med tydlig politisk tendens. (Dock kan, som jag nämnt ti-

digare, aktiva politiska personer ha hamnat i kategorin privatpersoner, med eller utan politisk 

tendens, då jag endast räknat partisignerade insändare till kategorin politiska personer.) 

  

Habermas teori om den ”borgerliga offentligheten” säger att om något ska kunna kallas för en 

”offentlighet” så ska alla ha möjlighet att uttrycka sina åsikter. När man då tittar på insändar-

sidan i JP och ser att den största gruppen faktiskt är ”vanliga” personer så skulle man kunna 

dra slutsatsen att den faktiskt är en arena där alla som vill får komma till tals. Om man ska 

invända mot detta så skulle man ju kunna säga att vi faktiskt inte vet om alla får samma möj-

lighet att dela med sig av sina åsikter. Jag kan inte uttala mig om vilka ämnen eller personer 

som insändarredaktören på JP refuserar, och kan därför inte säga med säkerhet att alla som 

skickar in insändare får dessa publicerade. 

Bortsett från att vi inte vet vilka insändare som refuseras, så verkar JPs insändarsida vara en 

sida där både politiska aktörer och ”vanliga” medborgare kan mötas och föra en debatt. 
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8.3 Vilka partier/block får komma till tals, och i vilken omfattning?  
Min undersökning visade att de flesta insändare inte hade någon politisk tendens, och att det 

var helt jämnt mellan de två blocken bland de insändare som visade någon tendens. Detta kan 

ses som att JP försöker ha en jämn fördelning av insändare med politisk tendens, för att verka 

som en objektiv tidning på insändarsidan. Vid en uppdelning mellan blocken rådde dock en 

borgerlig majoritet med 55 procent jämfört med 36 procent för den socialistiska. Moderaterna 

var det parti som hade flest insändare, följt av vänsterpartiet och sedan socialdemokraterna. 

Jämför man detta med mandatfördelningen i JPs utgivningsområde (se kapitel 2.2.1) kan man 

dra slutsatsen att insändarna inte följer mängden av mandat. Socialdemokraterna som har mest 

mandat i samtliga områden ligger bara på tredje plats med sina 15 procent. Värt att nämnas är 

även vänsterpartiet som haft det näst största antalet insändare i urvalet endast har mandat i 

fyra av fem områden i utgivningsområdet. 

Vid jämförelsen mellan studierna som utfördes 1997, 2003 och min egen 2008 så kan man se 

att samtliga partier med undantag för moderaterna och vänsterpartiet har minskat i antal parti-

signerade insändare. (se tabell 7.6 i avsnitt 7.7.1) De skillnader som är extra intressanta att 

diskutera är socialdemokraterns stora minskning från 26 procent år 1997 till endast 15 procent 

år 2008, moderaternas ökning från 15 procent år 1997 till hela 38 procent år 2008 samt väns-

terpartiet som har ökat från 5 till 19 procent från 1997 till 2008. Socialdemokraterna har som 

jag nämnt innan störst antal mandat i JPs utgivningsområde, men ändå har deras insändare 

minskat avsevärt under de senaste 10 åren. Moderaternas som låg på en ganska normal nivå 

jämfört med deras mandat under 1997 har istället ökat avsevärt, och under 2008 är alltså mer 

än var tredje partisignerade insändare från moderaterna. Vänsterpartiet är det parti som har 

flest insändare jämfört med antal mandat.  

 

När jag började med den här studien hade jag en hypotes om att de partier som ligger i oppo-

sition skulle ha flest insändare, då de vill bilda opinion och vinna väljarstöd. Resultatet i min 

egen och de två andra studierna visar alltså att så inte var fallet. När jag såg skillnaden på so-

cialdemokraternas minskning och moderaternas ökning tänkte jag istället att det kunde vara 

tvärtom, att de som leder kommunen skriver mer insändare. Vid en närmare blick stämmer 

inte det heller, då vänsterpartiet har ökat avsevärt, medan alla de övriga partierna i alliansen 

har minskat. Svaret skulle ju kunna vara så enkelt att det faktiskt handlar om hur skrivglada 

personerna i partierna är. En annan förklaring skulle även kunna vara att JPs insändarredaktör 

faktiskt väljer att publicera fler av moderaternas och vänsterpartiets insändare och färre av 

socialdemokraternas och de övriga borgerliga partierna.  

 

8.4 Vad handlar insändarna om? 
Det var framförallt fem ämnesområden som dominerade, Stadsplanering/Närmiljö, Kul-

tur/Nöjen/Fritid, Politik, Skola/Utbildning och Näringsliv/Ekonomi/Skatter. Stadsplane-

ring/närmiljö handlade om alltifrån dåligt skottade vägar till hur man ville att Jönköpings 

centrum skulle utvecklas. Kultur/nöje/fritid var nästan helt upptaget av debatten angående det 

planerade bygget av SMOT-huset, men det fanns några få andra inlägg som exempelvis hand-

lade om en önskan om ytterligare en inomhusfotbollsplan. Kultur/nöje/fritid är även den äm-

neskategori som oftast ingick i ett ämnesblock. Detta resultat var inte överraskande för mig då 

JP under denna period hade insändarsidan vigd åt just SMOT-debatten vid åtminstone ett till-

fälle, och under flera andra tillfällen var det ofta mer än en insändare om samma ämne.   

 

Då det visade sig att det att det var så pass många insändare som tillhörde ett ämnesblock så 

skulle man kunna dra flera olika slutsatser. Det är här de olika dagordningarna från mitt teori-

kapitel kommer in.  
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Men skulle ju kunna dra slutsatsen att dessa ämnen är de ämnen som medborgarna tycker är 

viktiga just nu, och därför skriver så många om dem (medborgarnas dagordning). En annan 

förklaring skulle kunna vara att JP och insändarredaktören vill starta en debatt och att de där-

för skrivit om ett visst ämne för att på så sätt få sina läsare att få upp ögonen för just detta 

ämne (mediernas dagordning). Eftersom det även finns insändare som är partisignerade kan 

man även få in den politiska dagordningen här, då de politiska aktörerna kan skicka insändare 

med frågor de tycker är viktiga och vill att medborgarna ska ta ställning till. 

 

Alla dessa tre slutsatser skulle kunna vara giltiga, men jag har i min studie ingen möjlighet att 

svara på vilken eller vilka av dem det är. Jag har för det första inte haft någon insyn i vilka 

insändare JP väljer att ta med eller inte. Jag har heller inte undersökt vilka artiklar och debatt-

artiklar som JP publicerat som möjligen kunnat leda till debatt på insändarsidan. 

 

Den logiska slutsatsen som jag ändå har dragit, utifrån teorin, är att det finns en växelverkan 

mellan de olika aktörerna, och vad den ena gör påverkar i sin tur den andra. Vad jag menar är 

att om medborgarna skriver mycket om ett ämne, så kommer även med största sannolikhet JP 

(medierna) att börja undersöka och/eller skriva mer om detta, och politikerna börja uppmärk-

samma detta för att på så sätt kunna vinna väljare. Detta gäller ju självklart även omvänt. Om 

JP vill starta en debatt om något kan de publicera artiklar och/eller debattartiklar om något 

ämne, för att på så sätt starta en debatt hos medborgarna och även hos politikerna. Politikerna 

påverkar i sin tur också både medierna och medborgarna i det de skriver och gör. Hos med-

borgarna mest i vad de skriver personligen på insändarsidan när vi talar om just insändarsidan, 

men genom medierna påverkar de även medborgarna i vad de gör. (medierad kommunikation)  

Ytterligare saker som jag har sett påverka vad insändarna handlar om är de vardagliga saker 

som insändarförfattarna upplever. För att ta ett aktuellt exempel så har det snöat väldigt 

mycket här i Jönköping under vintern 2009/2010. Kommunen har inte kunnat få undan all snö 

på vägarna och det har därför uppkommit en debatt angående kommunens brist i snöröjning-

en. En insändare från en irriterad medborgare som sedan får flera svar sätter igång en debatt. 

Insändarna kan i sin tur få svar från de som är ansvariga för snöröjningen inom kommunen. 

På så sätt uppstår det en diskussion mellan medborgarna och de ansvariga inom kommunen i 

ämnet. 

Händelser som påverkar en person till att fatta pennan och skriva en insändare behöver inte 

vara något självupplevt. Det kan exempelvis vara en reaktion på något de sett på TV eller hört 

på radion.  

 

8.5 Vem/vilka riktar insändarna sig till? 
Då jag i möjligaste mån i min undersökning ville se vem insändarna egentligen vände sig till 

prioriterade jag denna arbetsinsats i avkodningen. Det var många som man kunde tycka var 

riktade till allmänheten vid en första anblick, Jag valde att koda insändarna efter den kategori 

människor de riktade sin kritik i insändaren till. Det visade sig finnas fyra dominerande vär-

den på vem/vilka insändarna riktade sig till. Det var dock fler som hade relativt hög procent-

andel. Nämnda i storleksordning var de fyra största: kommun- eller landstingsfullmäktige, 

ansvarig för verksamhet, regering och insändarförfattare. De vände sig även relativt ofta till 

kommun- eller landstingsstyre, enskild person/enskilda personer, övriga personer och enskil-

da politiker. 

 

Som jag skrev i resultatredovisningen kan man urskilja ett mönster att de politiska insändarna 

håller sig på den övre nivån av beslutsförfattare, medan de utan politisk tendens tenderar att 

rikta sig till ansvariga på en lägre nivå. 
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När jag analyserade vem eller vilka insändarna vände sig till framgick väldigt tydligt att de 

flesta insändare var en reaktion på något som författaren hade sett eller hört. Det kunde vara 

saker som de själva hade upplevt, något de hört från andra personer eller något de sett eller 

hört i tidningen eller på TV. 

Många insändare kunde ses som rent opinionsbildande, medan andra var mer riktade till några 

få personer.  

Insändarförfattaren kan här ses som opinionsledaren i tvåstegshypotesen. (se kapitel 3.1.1) 

Författaren har på något sätt skaffat sig kunskap och en uppfattning om något, och vill berätta 

det för andra, som i sin tur kanske inte vet så mycket om just det ämnet.  

Säg att någon exempelvis tittat på ett debattprogram i TV där de olika partiledarna fått fram-

träda.(den medierade kommunikationen) Personen i fråga (opinionsledaren) är vänsterpartist 

och dagen efter programmet skriver personen en insändare om alla negativa saker som de 

borgerliga partierna sagt i debatten. För en person som inte såg debatten och inte är så insatt i 

politik, finns det en möjlighet att dessa uppfattningar sprids vidare till läsaren.  

 

Nationalencyklopedins förklaring av begreppet opinionsbildning är som jag skrev i teorikapit-

let ”processer genom vilka opinion uppstår, vidmakthålls och förändras.” 

På detta sätt blir alla insändare som har en speciell åsikt egentligen åsikts- och opinionsbil-

dande. I vilken mån har jag ingen möjlighet att besvara i min studie. 

 

 

 

8.6 Vilken nivå berör insändarna? 
Vid en första anblick var insändare på nationell nivå klart dominerande, men vid en uppdel-

ning i internationellt, nationellt, regionalt och lokalt så visade det sig dock att det var de loka-

la insändarna som dominerade. Detta förstärker ytterligare bilden av att JP är ett lokalt forum 

där medborgarna kan skriva och diskutera om lokala företeelser.  

 

Insändarna om internationella ämnen tog huvudsakligen upp miljö och politik och de natio-

nella rättsväsende, miljö, barn- och äldreomsorg. De regionala insändarna handlade nästan 

uteslutande om kultur/nöje fritid medan de lokala tog upp stadsplanering/närmiljö, sko-

la/utbildning, samhällsservice och kultur/nöje/fritid. Detta visade sig vara nästan helt utifrån 

mina förväntningar. De specifika ämnen de tog upp skilde sig lite från varandra, men det är 

ändå intressant att insändarna på de olika nivåerna i stort sett tog upp samma ämnen, även om 

de lokala och regionala skilde sig något från de andra två grupperna. De internationella insän-

darna handlade huvudsakligen om EU-politik och världsmiljöfrågor. De nationella insändarna 

behandlade även de mycket politik och miljö, men de tog istället upp vad vi i Sverige kunde 

göra för miljön, respektive om vår politik i Sverige. De regionala handlade övervägande om 

SMOT-huset, men några behandlade även sjukvård och politik i Jönköpings läns landsting. 

De lokala insändarna tog även de upp frågor angående skola/utbildning, men de behandlade 

även flera ämnen som endast kunde vara lokala. Exempel på sådana ämnen var insändare om 

hur Jönköpings citykärna ska utvecklas, varför eller varför inte vi behöver mer kultur i Jönkö-

ping och att det behövs fler bussturer mellan Huskvarna och Lekeryd på kvällar och helger. 

 

Det visade sig att insändare med politisk signatur huvudsakligen skrev om politik, närings-

liv/ekonomi/skatter, närmiljö/stadsplanering samt skola utbildning. Privatpersoner med tydlig 

politisk tendens behandlade mestadels politik, näringsliv/ekonomi/skatter, skola utbildning 

samt närmiljö/stadsplanering och barn- och äldreomsorg. 
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Personer utan politisk tendens hade tre dominerande ämnen: kultur/nöje/fritid, stadsplane-

ring/närmiljö och skola/utbildning. Här han man se ett mönster, att både politiska personer 

och personer med tydlig politisk tendens har samma agenda och att de båda oftast skriver om 

politik. 

Däremot kan man se att den största gruppen, de ”vanliga” personerna har en annan agenda, 

och att de oftast behandlat andra ämnen än de andra två grupperna. Gemensamt mellan de tre 

grupperna är dock skola/utbildning som alla verkar tycka vara ett viktigt ämne att diskutera.  

 

8.7 Slutord och förslag till vidare forskning 
Då Jönköpings-Posten inte har någon webbtidning blir insändarsidan en av de få kommunika-

tionsmöjligheter som tidningen har med sina läsare. För JP blir således insändarsidan viktig i 

den bemärkelsen att den talar om vad deras läsare tycker är viktigt och vad de vill läsa och 

debattera mer om. Insändarsidan i JP är även viktig ur medborgarnas perspektiv då den ger 

möjlighet till en debatt mellan samhällets olika aktörsgrupper. Är då JPs insändarsida en of-

fentlig arena där alla som vill får komma till tals?  

 

Jag tycker att min undersökning har visat att den faktiskt ter sig som en sådan. Att det var 

flest insändare som handlade om lokala företeelser antyder att JP fungerar som ett lokalt fo-

rum. Att den största gruppen av alla författare bestod av personer utan politisk tendens visar 

att gemene man får komma till tals. Att det även fanns ett flertal partipolitiska insändare, de 

flesta av dem skrivna för att skapa debatt eller försvara något som någon eller några författare 

tidigare hade skrivit om, förstärker ytterligare bilden av JP som ett lokalt forum där politiska 

personer och medborgare kan mötas och ge utrymme för sina åsikter.  

 

Att det var många insändare som publicerades i ämnesblock tyder även det på att insändarsi-

dan i JP är en opinionsbildande arena med debatter och meningsutbyte. Vilken aktör i den po-

litiska kommunikationen som startar debatterna har jag inte kunnat undersöka, men jag har i 

vissa fall kunnat gissa mig till vad, eller vem, som initierat en debatt. Det kan vara även vara 

olika i olika fall. Ibland kanske JP publicerar vissa insändare för att de vill skapa en debatt om 

just det ämnet. I andra fall kan det vara politiska personer som vill uppmärksamma och starta 

en debatt angående något, och ibland är det säkerligen medborgarna som vill ta upp något de 

reagerat på. Detta ämne tycker jag vore mycket intressant att forska ytterligare i.   

 

När man tittar på de insändare som är politiska till sin karaktär framkom å andra sidan en an-

nan syn på JPs insändarsida. Där visade det sig visserligen att det var lika för båda blocken 

när det gäller politisk tendens, men en betydande skillnad visades istället vid en jämförelse 

mellan de partisignerade insändarna. Det är här den mest markanta skillnaden mellan min un-

dersökning och tidigare studier visades, vid en jämförelse av partisignerade insändare. Att de 

socialdemokratiska insändarna minskat avsevärt i antal medan de moderata ökat minst lika 

mycket. Är det så att JP publicerar färre socialdemokratiska insändare och fler från moderata 

skribenter? Eller kan det bara vara så att moderater helt enkelt fattar pennan oftare nu för ti-

den, och socialdemokrater mindre?  Jag har inte kunnat svara på vad som kan ha orsakat den-

na förändring i min studie., men även detta skulle vara ett intressant ämne för vidare studier. 

Dock skulle detta kräva att man fick tillgång till JPs alla inkomna insändare, även de som re-

fuseras. 
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Bilaga I. Tabeller och figurer 
 

 

Tabell I.1 Fördelning över storlek på insändaren. 

Storlek på insändaren 

 Frekvens Procent 

0.00-0.25 54 17,3 

0.26-0.50 104 33,3 

0.51-0.75 82 26,3 

0.76-1 47 15,1 

1.1-1.5 23 7,4 

1.6- 2 ,6 

Totalt 312 100,0 

 

 

 

Tabell I.2 Fördelning över storlek på rubriken. 

 

Storlek på rubriken 

 Frekvens Procent 

Halvspalt 3 1,0 

Helspalt 56 17,9 

Två spalter 126 40,4 

Tre spalter 74 23,7 

Fyra spalter eller fler 47 15,1 

Svar direkt 6 1,9 

Totalt 312 100,0 

 

 

Tabell I.3 Fördelning över bildsättning. 

 

Bild 

 Frekvens Procent 

Bild - Ja 65 20,8 

Bild - Nej 247 79,2 

Totalt 312 100,0 
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Tabell I.4 Fördelning mellan ämne/område och bild, procent, n=312 

 
 
Ämne  

Bild  

 Bild - Ja Bild - Nej Total 

Näringsliv/Ekonomi/Skatter 6 94 100 

Miljö 28 72 100 

Stadsplanering/Närmiljö 12 88 100 

Politik 15 85 100 

Livsåskådning 18 82 100 

Rättsväsende/Polis/Brott/Straff 29 71 100 

Kultur/Nöjen/Fritid 22 78 100 

Relationer 33 67 100 

Hälsa/Vård 10 90 100 

Sociala frågor 40 60 100 

Skola/Utbildning 28 72 100 

Samhällsservice 57 43 100 

Barnomsorg 0 100 100 

Äldreomsorg 9 91 100 

Internationellt 0 100 100 

Övrigt 31 69 100 

Totalt 21 79 100 

 

 

 
 
 

Tabell  I.5 Fördelning mellan författare och bild, procent, n=312 

 
 

 
Författare Bild 

 Bild - Ja Bild - Nej Totalt 

Politisk(a) person(er) 19 81 100 

Privatperson(er) med tydlig 

politisk tendens 
17 83 100 

Övriga personer 22 78 100 
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Tabell  I.6 Fördelning mellan politisk signatur och bild, frekvens, n=312 

 
Jämförelse mellan politisk signatur och bild 

Politisk signatur 
Bild - Ja Bild - Nej 

Socialdemokraterna 2 6 

Moderaterna 2 18 

Centerpartiet 0 3 

Vänsterpartiet 3 7 

Miljöpartiet 0 1 

Kristdemokraterna 0 3 

Folkpartiet 0 3 

Övriga partier 0 1 

Facklig organisation 2 1 

Lokala partier 0 1 

Ingen politisk signatur 56 203 

Totalt 65 247 

 

 

Tabell  I.7 Fördelning över insändare med ram, n=312 

Ram 

 Frekvens Procent 

Ram - Ja 47 15,1 

Ram - Nej 265 84,9 

Totalt 312 100,0 

 

 

 

Tabell  I.8 Fördelning mellan ram och storlek, procent, n=312 

 
 
Storlek Ram 

 Ram - Ja Ram - Nej Total 

0.00-0.25 19 81 100 

0.26-0.50 13 87 100 

0.51-0.75 16 84 100 

0.76-1 17 83 100 

1.1-1.5 9 91 100 

1.6- 0 100 100 

Totalt 15 85 100 
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Tabell  I.9 Fördelning mellan ämne/område och ram, procent, n=312 

 

 
Ämne  Ram 

 Ram - Ja Ram - Nej Total 

Näringsliv/Ekonomi/Skatter 12 88 100 

Miljö 28 72 100 

Stadsplanering/Närmiljö 25 75 100 

Politik 13 87 100 

Livsåskådning 36 64 100 

Rättsväsende/Polis/Brott/Straff 0 100 100 

Kultur/Nöjen/Fritid 5 95 100 

Relationer 0 100 100 

Hälsa/Vård 10 90 100 

Sociala frågor 40 60 100 

Skola/Utbildning 14 86 100 

Samhällsservice 19 81 100 

Barnomsorg 29 71 100 

Äldreomsorg 9 91 100 

Internationellt 0 100 100 

Övrigt 8 92 100 

Totalt 15 85 100 

 

 

 

 

Tabell  I.10 Fördelning mellan författare och ram, procent, n=312 

 
 
Författare Ram 

 Ram - Ja Ram - Nej Total 

Politisk(a) person(er) 17 83 100 

Privatperson(er) med tydlig 

politisk tendens 
12 88 100 

Övriga personer 15 85 100 

Totalt 15 85 100 
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Tabell  I.11 Fördelning mellan politisk signatur och ram, procent, n=312 
 

 
Politisk signatur Ram 

 Ram - Ja Ram - Nej Total 

Socialdemokraterna 25 75 100 

Moderaterna 20 80 100 

Centerpartiet 33 67 100 

Vänsterpartiet 10 90 100 

Miljöpartiet 0 100 100 

Kristdemokraterna 0 100 100 

Folkpartiet 0 100 100 

Övriga partier 0 100 100 

Facklig organisation 33 67 100 

Lokala partier 0 100 100 

Ingen politisk signatur 15 85 100 

Totalt 15 85 100 

 

 

 

Tabell  I.12 Fördelning över ämnesblock, n=312 

 

Ämnesblock 

 Frekvens Procent 

Block - Ja 93 29,8 

Block - Nej 219 70,2 

Totalt 312 100,0 
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Tabell  I.13 Fördelning mellan ämnesblock och ämne/område, procent, n=312 

 
 
Ämne/område Ämnesblock 

 Block - Ja Block - Nej Total 

Näringsliv/Ekonomi/Skatter 3 97 100 

Miljö 33 67 100 

Stadsplanering/Närmiljö 15 85 100 

Politik 18 82 100 

Livsåskådning 64 36 100 

Rättsväsende/Polis/Brott/Straff 36 64 100 

Kultur/Nöjen/Fritid 70 30 100 

Relationer 0 100 100 

Hälsa/Vård 35 65 100 

Sociala frågor 0 100 100 

Skola/Utbildning 31 69 100 

Samhällsservice 29 71 100 

Barnomsorg 29 71 100 

Äldreomsorg 0 100 100 

Internationellt 0 100 100 

Övrigt 54 46 100 

Total 30 70 100 
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Tabell  I.14 Fördelning mellan storlek på insändaren och ämne/område, procent, n=312 
 
 
Ämne/område Storlek på insändaren 

 0.00-0.25 0.26-0.50 0.51-0.75 0.76-1 1.1-1.5 1.6- Total 

Näringsliv/Ekonomi/Skatter 19 44 22 9 6 0 100 

Miljö 11 33 22 17 17 0 100 

Stadsplanering/Närmiljö 22 38 15 15 10 0 100 

Politik 21 33 31 13 3 0 100 

Livsåskådning 36 18 36 9 0 0 100 

Rättsväsende/Polis/Brott/Straff 14 50 14 7 14 0 100 

Kultur/Nöjen/Fritid 25 30 20 12 8 5 100 

Relationer 0 33 33 33 0 0 100 

Hälsa/Vård 10 35 40 10 5 0 100 

Sociala frågor 0 40 0 40 20 0 100 

Skola/Utbildning 8 28 31 19 14 0 100 

Samhällsservice 24 14 38 24 0 0 100 

Barnomsorg 14 71 14 0 0 0 100 

Äldreomsorg 9 36 18 27 9 0 100 

Internationellt 0 0 50 50 0 0 100 

Övrigt 8 23 54 15 0 0 100 

Total 17 33 26 15 7 1 100 

 

 

 

 

Tabell  I.15 Fördelning mellan författare och ämnesblock, procent, n=312 

 
 
Politisk tendens Författare 

 

Politisk(a) per-

son(er) 

Privatperson(er) 

med tydlig poli-

tisk tendens 

Övriga person-

er Total 

Borgerlig 79 18 3 100 

Socialistisk 47 39 13 100 

Framkommer inte 4 1 95 100 

Total 19 8 74 100 
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Tabell  I.16 Fördelning mellan vem/vilka insändaren riktar sig till och författare, procent, 

n=312 

 
 
Vem riktar den sig till Författare 

 

Politisk(a) per-

son(er) 

Privatperson(er) 

med tydlig poli-

tisk tendens Övriga personer Total 

Regering 26 16 58 100 

Riksdag 33 0 67 100 

Opposition/riksnivå 60 20 20 100 

Kommun- eller landstingsstyre 30 10 60 100 

Kommun- eller landstingsfullmäktige 12 3 84 100 

Opposition/kommun/landstingsnivå 100 0 0 100 

Enskilt parti/politisk organisation 33 67 0 100 

Enskild politiker 14 19 67 100 

Grupp/organisation(annan än politisk) 0 0 100 100 

Insändarförfattare 24 8 68 100 

Jönköpings-Posten 0 0 100 100 

Annan inom media 0 0 100 100 

Ansvariga för verksamhet 8 0 92 100 

Enskild person/enskilda personer 7 0 93 100 

Övrigt 18 14 68 100 

Total 19 8 74 100 
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Tabell  I.17 Fördelning mellan ämne/område och geografiskt område, procent, n=312 

 

Jämförelse mellan Ämne/område och Geografiskt område 

 

Internat-

ionellt 

Natio-

nellt 

Jönköpings 

län 

Jönköpings 

kommun 

Habo 

kommun 

Mullsjö 

kommun 

Skillin-

garyd/Vagg

eryd 

Gränna/ 

Kaxholmen Huskvarna Tenhult 

Jönköpings 

tätort 

Norra- 

hammar Bankeryd Övrigt 

Näringsliv 0 2 4 4 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 

Miljö 4 6 3 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

Stadsplanering 0 2 0 4 0 1 3 0 3 1 17 3 4 2 

Politik 4 2 5 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Livsåskådning 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 

Rättsväsende 1 9 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 

Kultur/Fritid 0 0 22 8 0 0 2 3 2 1 2 0 0 0 

Relationer 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hälsa/Vård 0 1 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sociala frågor 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skola/Utbildning 0 1 0 5 0 1 4 0 5 0 6 0 1 4 

Samhällsservice 0 2 0 10 0 0 1 0 1 0 2 2 1 2 

Barnomsorg 0 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Äldreomsorg 0 4 0 3 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 

Internationellt 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Övrigt 0 2 0 2 0 0 1 4 2 0 2 0 0 0 
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Bilaga II - Kodschema 
 

1. Nr på analysenheten (tre siffror) 

 

2. Datum då analysenheten publicerats (sex siffror) 

 

3. Storlek på insändaren (Total storlek i spalter) 

1. 0.00 - 0.25 

2. 0.25 - 0.50 

3. 0.50 - 0.75 

4. 0.75 - 1.00 

5. 1.00 - 1.50 

6. 1.50 och över  

 

 

4. Storlek på rubriken (anges i spaltbredd) 

1. Halv spalt 

2. En spalt 

3. Två spalter 

4. Tre spalter 

5. Fyra spalter eller fler 

6. Svar direkt 

 

 

5. Bild 

1. Ja 

2. Nej 

 

6. Storlek på bild (anges i spaltbredd) 

1. Halv spalt 

2. En spalt 

3. Två spalter 

4. Tre spalter 

5. Fyra spalter eller fler 

6. Ingen bild 

 

7. Puff 

1. Ja 

2. Nej 

 

8. Ram 

1. Ja 

2. Nej   

 

9. Ämnesblock 

1. Ja 

2. Nej 

 

10. Författare  

1. Politisk(a) person(er) 
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2. Privatperson(er) med tydlig politisk tendens 

3. Övriga personer 

 

11. Politisk signatur 

01. Socialdemokraterna 

02. Moderaterna 

03. Centerpartiet 

04. Vänsterpartiet 

05. Miljöpartiet 

06. Kristdemokraterna 

07. Folkpartiet 

08. Övriga partier 

09. Politisk organisation 

10. Lokala partier 

11. Alliansen 

12. Oppositionen 

13. Ingen politisk signatur 

 

12.  Politisk tendens 

1. Borgerlig 

2. Socialistisk  

3. Framkommer inte 

 

13. Geografiskt område  

01. Internationellt  

02. Nationellt 

03. Småland  

04. Jönköpings län 

05. Jönköping kommun 

06. Habo kommun 

07. Mullsjö kommun 

08. Skillingaryd/Vaggeryd  

09. Gränna/Kaxholmen  

10. Huskvarna  

11. Tenhult  

12. Jönköpings tätort  

13. Norrahammar 

14. Bankeryd 

15. Övrigt 

 

14. Ämne/område  

01. Näringsliv/Ekonomi/Skatter 

02. Miljö 

03. Stadsplanering/Närmiljö 

04. Politik 

05. Livsåskådning 

06. Rättsväsende/Polis/Brott/Straff 

07. Kultur/Nöjen/Fritid 

08. Relationer 

09. Hälsa/Vård 
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10. Sociala frågor 

11. Skola/Utbildning 

12. Samhällsservice 

13. Barnomsorg 

14. Äldreomsorg 

15. Internationellt 

16. Övrigt 

 

15. Vem riktas den till 

01. Regering 

02. Riksdag 

03. Opposition/riksnivå 

04. Kommun- eller landstingsstyre 

05. Kommun/landstingsfullmäktige 

06. Opposition/kommun/landstingsnivå 

07. Enskilt parti/politisk organisation 

08. Enskild politiker 

09. Grupp/organisation(annan än politisk) 

10. Insändarförfattare 

11. Jönköpings-Posten 

12. Annan inom media 

13. Ansvariga för verksamhet 

14. Enskild person/enskilda personer 

15. Övrigt 
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Bilaga III - Kodförklaring 
 

Nr – Det unika nummer jag gett respektive analysenhet 

 

Datum – Det datum då analysenheten publicerats 

 

Storlek på insändaren – Den totala storleken på insändaren inklusive rubrik, bild, ram etc.     

Anges i antal spalter.  

 

Storlek på rubriken – Här undersökts om rubrikstorleken skiljer sig mellan olika insändare. 

Syftet är att se om det skiljer sig mellan bl.a. olika ämnen. Storleken anges i spaltbredd. 

Ett värde för rubriken ”Svar direkt” har även lagts till. I detta värde hamnar de insändare som 

är ett direkt svar på en insändare i samma tidning. Här har alltså Jönköpings-Posten tagit kon-

takt med en person som kan ge direkt svar på en insändare, i samma tidning som denna insän-

dare trycks. 

 

Bild – Här anges om insändaren har en bild tillhörande eller inte. 

 

Storlek på bild – Om insändaren har en bild mäts även storleken denna. (Anges i spaltbredd) 

 

Puff – Här vill jag undersöka om insändaren har en puff på förstasidan eller inte. Jag vill här 

ta reda på om det finns något mönster i samband mellan förekomsten av en puff och ämne, 

område eller politisk tendens.  

 

Ram – Även här vill jag undersöka om det finns något samband mellan förekomsten av en 

ram runt insändaren och ämne, område eller politisk tendens. 

 

Ämnesblock – Här anges om insändaren är omgiven av andra insändare inom samma ämnes-

område.  

 

Författare – Hit räknas inlägg signerade av enstaka politisk person eller av privatperson med 

tydlig politisk tendens. Jag har även lagt till en ”övrigtkategori” för att fånga upp de författar 

som inte passar in i ovanstående kategorier. 
 

Partipolitisk signatur – Här vill jag ta reda på om inlägget är signerat av ett parti.  

De olika variabelvärden är här:  

Socialdemokraterna,  

Moderaterna 

Centerpartiet 

Vänsterpartiet 

Miljöpartiet 

Kristdemokraterna 

Folkpartiet 

Övriga partier – Här hamnar de insändare som är signerade av partier på riksnivå som inte 

faller under de ovanstående värdena. Exempel här kan vara Sverigedemokraterna. 

 

Facklig organisation – Insändare som är signerade av någon facklig organisation ex. SACO-

och LO hamnar i den här kategorin.  
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Lokala partier – I den här kategorin hamnar lokala partier som inte kan placeras in i ovanstå-

ende partier ex, ”Framtidspartiet” i Mullsjö.  

 

Alliansen – Här hamnar insändare som är signerade av fler än ett av allianspartierna. 

 

Oppositionen – Här hamnar de insändare som är signerade av fler än ett av oppositionsparti-

erna. I oppositionen då uppsatsen skrevs ingår S, V, och Mp. 

Ingen politisk signatur – Insändare som inte har någon politisk signatur.  

 

Politisk tendens – Här delas insändarens tendens in i tre olika kategorier. De som klart och 

tydligt är kopplade till den socialistiska eller den borgerliga ideologin. Ett variabelvärde har 

även getts till de insändare där det inte framkommer någon tendens. 

 

Socialistisk – Insändare med tydlig socialistisk karaktär hamnar här. Positiva till offentlig sek-

tor, kollektiva lösningar, är positiv till föregående regering m.m.  

 

Borgerlig – Insändare med tydlig borgerlig karaktär hamnar här. Positiva till minskad statlig 

inblandning, sänkta skatter, individens egna val, ser positivt på konkurrens och den nuvarande 

regeringen m.m. 

 

Ingen politisk tendens – Insändare utan någon politisk tendens, eller insändare med båda ten-

denser. 

 

Geografiskt område – Här vill jag undersöka hur de olika geografiska områdena som insän-

darna berörs. Insändare som berör internationella och Nationella ämnen har fått var sina vari-

abelvärden medan de regionala och lokala har delats in i fler mindre områden. Denna uppdel-

ning är gjord för att kunna undersöka om det är något/några speciella områden som berörs 

mer än andra. 

 

Internationellt – Här hamnar insändare som tar upp ämnen som berör hela, eller delar av värl-

den. Exempelvis det amerikanska presidentvalet. 

 

Nationellt – Insändare som tar upp ämnen som berör Sverige som helhet. Här kan ämnen 

handla om t.ex. hur Sverige påverkas av den nuvarande ekonomiska krisen m.m.    

Regionalt – Det regionala innehållet har delats upp i två kategorier: 

 

Jönköpings län – Här har jag valt att placera insändare som berör hela Jönköpings län i stort.  

 

Lokalt – De insändare som handlar om lokala ämnen har delats upp i mindre områden för att 

kunna undersöka om något område berörs mer än andra.  

 

Här under är de olika variabelvärdena för de insändare som handlar om frågor på lokal nivå. 

Insändarna kommer att bli placerade under det variabelvärde som insändaren handlar om. Om 

insändaren handlar om t.ex. sophanteringen i Habo, så kommer den att hamna under variabel-

värdet ”Habo kommun”. 

 

Jönköping kommun  

Habo  kommun  

Mullsjö kommun  

Gränna/Kaxholmen -   
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Huskvarna 

Tenhult 

Jönköpings tätort 

Norrahammar 

Skillingaryd/Vaggeryds kommun 

Bankeryd 

Framkommer inte – Under detta variabelvärde faller de insändare som det inte framgår vilket 

område de berör.  

 

Ämne/område – Under den här kategorin beskrivs det ämne som insändaren berör.   

 

Näringsliv/Ekonomi/Skatter – Här faller insändare som berör ämnen inom bl.a. ekonomi, han-

del, skatter och företagande. Här ingår även ämnen som berör arbetsmarknad och fackliga 

frågor. 

 

Miljö – Miljöfrågor på alla nivåer hamnar under denna kategori, från global uppvärmning till 

lokal miljöpolitik. 

 

Stadsplanering/Närmiljö – Under denna kategori faller de frågor som rör stadsplanering och 

närmiljö, så som boendemiljö och skötsel av offentliga platser.    

 

Politik – Här hamnar de insändare som tar upp allmänna politiska frågor. Frågor som handlar 

om demokrati, synpunkter på regeringens styrelsesätt osv. Här tas även jämställdhetsfrågor 

med.  

 

Livsåskådning – Hit räknas frågor som är av religiös karaktär. Synen på homoäktenskap, som 

har varit uppe mycket i medierna på senaste år, kan vara ett ämne. Här kan även frågor av mer 

filosofisk karaktär tas upp.  

 

Rättsväsende/Polis/Brott/Straff – Som rubriken visar så hamnar all de insändare som tar upp 

frågor om polis och rättsväsende i stort här. Även frågor som handlar om brott och straff pla-

ceras här.  

 

Kultur/Nöjen/Fritid – Insändare som berör frågor om kultur, nöjen och fritidsaktiviteter tas 

upp här. Ex. frågor som rör utbudet av dessa aktiviteter och evenemang. 

 

Relationer – Den här kategorin handlar om relationer mellan människor. Insändare om t.ex. 

mobbing, skilsmässor och annat samspel mellan människor.  

 

Hälsa /vård – Här placeras insändare som berör ämnet hälsa/vård. Här ingår ämnen som sjuk-

vård, men även ämnen som exempelvis rökning. 

 

Sociala frågor – Missbruk/alkohol/droger och invandrare/flyktingar hamnar i denna kategori. 

 

Äldreomsorgen – Insändare som behandlar äldreomsorgen placeras i den här kategorin. 

 

Barnomsorg – Här placeras frågor som berör barnomsorgen.  

 

Skola/Utbildning – Här hamnar insändare som tar upp frågor inom utbildning och skola.  
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Samhällsservice – Hit tillhör frågor som handlar om exempelvis sandning av vägar, kollektiv-

trafik och sophämtning upp. 

Internationellt – Här hamnar insändare som tar upp internationella frågor och utrikespolitik. 

Exempelvis hamnar insändare om kriget i Israel under detta värde.  

 

Övrigt – Här placeras de insändare som inte kan placeras in i någon av de andra kategorierna.  

 

Vem riktas den till – Här vill jag ta reda på vem/vilka insändarförfattaren riktar sig till i sin 

skrivelse. Jag har valt att placera de olika insändarna under de olika värdena genom att tolka 

vem de vänder sig till. Handlar insändaren t.ex. om hur dåligt författaren tycker att regeringen 

sköter den ekonomiska krisen, så har jag placerat den under värdet ”regering”. Jag har alltså 

valt att tolka att de riktar sig till den kategori som insändaren handlar om, även om det inte 

står helt konkret i insändaren att de skriver den till just regeringen.   

 

Regering – Insändare som riktar sig direkt till statsministern eller till regeringen.  

 

Riksdag – Insändare som riktar sig direkt till riksdagen.  

 

Opposition/riksnivå – Här hamnar de insändare som endast riktar sig till de partier på riksnivå 

som ingår i oppositionen.  

 

Kommun- eller landstingsstyre – Insändare som är riktade direkt till de styrande politikerna i 

kommun eller landstingsstyret i Jönköping.  

 

Kommun/landstingsfullmäktige – Insändare som är riktade till alla politiker i kommun eller 

landstingsfullmäktige i Jönköping. 

 

Opposition/kommun/landstingsnivå – Insändare som riktar sig endast mot oppositionen i den 

lokala politiken, antingen på kommun eller landstingsnivå. 

 

Enskilt parti/politisk organisation – Här hamnar de insändare som riktar sig direkt mot ett 

visst parti eller till deras partiledare/språkrör/företrädare. 

 

Grupp/organisation(annan än politisk) – Här hamnar de insändare som riktar sig direkt mot 

en viss grupp/organisation eller till deras företrädare. 

 

Enskild politiker – Insändare som vänder sig direkt till en enskild politiker. 

 

Insändarförfattare – De insändare som vänder sig till en tidigare insändarförfattare hamnar i 

denna kategori.  

 

Jönköpings-Posten – Här placeras de insändare som vänder sig till Jönköpings-Posten. 

 

Annan inom media – Här placeras de insändare som vänder sig till exempelvis ansvariga eller 

journalister inom annan media. 

 

Ansvariga för verksamhet – Här hamnar insändare som riktar sig till bl.a. offentlig förvalt-

ning, offentligt finansierade privatföretag så som friskolor, och äldreboenden.     
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Enskild person/enskilda personer – Insändare som riktar sig direkt till enskild person eller en-

skilda personer. (De får dock ej passa in under ”Enskild politiker” eller ”Ansvariga för verk-

samhet”) 

 

Övrigt – Här placeras insändare som inte kan placeras i någon av de ovanstående kategorier-

na. 

 


