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Abstract 
 
Denna uppsats behandlar den ideologiska konflikt som dök upp på Göteborgspostens 

ledarredaktion i samband med ledningens utnämnande av en ny politisk redaktör. Fredrik 

Tenfält, som nått pensionsålder, ersattes av Alice Teodorescu. Skribenterna på ledarredaktionen 

menade att de som socialliberala inte kunde arbeta under en chef som själv tillskrev sig som 

liberalkonservativ, vilket är fallet med Teodorescu. I uppsatsen görs en kvalitativ idéanalys med 

hjälp av idealtyper på signerade och osignerade ledare i Göteborgsposten under perioden 8-14 

september 2014, det vill säga veckan före det svenska riksdagsvalet. Analysens mål är att 

undersöka om ledarskribenternas kritik mot ledningen är befogad och om de verkligen är så 

ideologiskt principfasta som de utger sig för att vara. Det resultat vi når i undersökningen är att 

Göteborgsposten har en klar socialliberal prägel i sina ledartexter men att det finns betydande 

inslag i vissa frågor också av konservativa och nyliberala idéer. Det förekommer även relativt 

stor partikritik mot det socialdemokratiska partiet. 
 

Nyckelord: Göteborgsposten, Ledare, Idéanalys, Idealtyper, Socialliberalism
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1. Inledning 
 
En konflikt blossade i mitten av januari 2015 upp på tidningen Göteborgsposten (GP) vad gäller 

tillsättande av en ny politisk redaktör. Ledarskribenterna på GP säger sig ha en socialliberal 

ideologisk grund och de menar att den nye redaktören har en konservativ grund. Alice 

Teodorescu, som efterträder Fredrik Tenfält som politisk redaktör på Göteborgsposten från 1 

mars 2015, säger själv i sin första intervju efter att hon utsetts till ny redaktör att hon är 

liberalkonservativ (dagensmedia.se 1). 

 
Ledarskribenterna på GP menade att de skulle ha svårt att arbeta under en redaktör som inte har 

samma ideologiska grund som de. Ledarskribenterna frågade sig om de kan fortsätta skriva 

ledare med socialliberal grund när de har en politisk redaktör med liberalkonservativ 

inställning? Det har gått så långt att två av ledarskribenterna, Maria Haldesten och Gert Gelotte 

har sagt upp sig. Malin Lernfelt, den tredje ledarskribenten vid tidpunkten för tillkännagivandet 

av tillsättningen av Teodorescu har sjukskrivit sig (dagensmedia.se 2). 

 
Ledarskribenterna Haldesten, Gelotte och Lernfelt har i ett internt mail, som kommit till medias 

kännedom, varit mycket klara med att de har en socialliberal ideologisk hållning. De säger 

angående tillsättandet av Teodorescu: ”Därmed drar vi nu den naturliga slutsatsen att GP, med 

denna rekrytering, avser att göra avsteg från den socialliberala grund vi vilat vårt arbete på” 

(medievarlden.se). 

 
Chefredaktören på GP Cecilia Krönlein och ägaren Peter Hjörne betonar att tidningens ledarsida 

ska vara fortsatt byggd på en liberal idégrund såsom ledarsidans styrdokument och tidningens 

stadgar säger (gp.se 1, gp.se 2). 

 
Det är starka och klara åsikter som framförs och det väcker frågor hos oss som läser om 

konflikten. Det vore intressant att se om de kritiska ledarskribenternas texter håller sig inom 

ramen för vad den socialliberala ideologin står för eller om de hamnar inom något annat 

ideologiskt fack. Vår studie kommer således att grunda sig i frågan om vilken ideologi som 

texterna på GP:s ledarsida vilar på. 

 
Under sommaren 2015 har en debatt gällande huruvida flera tidningars ledarsidor, däribland 

GP, gjort betydande hållningsförändringar och åsiktsmässigt tagit ett steg åt höger. Andreas 

Ekström, kulturjournalist på Sydsvenska Dagbladet, anser att det främst tycks vara redaktörerna 

på ledarredaktionerna som driver på förändringarna. En av de nämnda är Alice Teodorescu 

(journalisten.se). 

 
Frågan om ledarsidornas texter vad gäller ideologisk tillhörighet fortsätter i hög grad vara ett 

aktuellt ämne.
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1.1 Problemformulering 

 
Förutom den rena konflikt som vi nu beskrivit i inledningen så finns det även andra 

statsvetenskapliga problem som gör den här undersökningen relevant. Som vi kommer att beröra 

i kapitlet om tidigare forskning så finns det en hel del forskning gällande tryckt media och dess 

politiska roll. Den mesta forskningen som finns publicerad är dock fokuserad på den 

redaktionella texten i en tidning och inte den opinionsbildande ledarsidan. Vi har således som 

ambition att fylla på med kunskap kring ledarsidor i allmänhet och Göteborgspostens ledarsida 

i synnerhet. Vi ser ledarsidan som en viktig del av tidningen, inte minst ur ett statsvetenskapligt 

perspektiv, som legitimerar den här typen av studie. 

 

En annan lucka som finns i den tidigare forskningen är att de flesta undersökningarna som i 

dagsläget finns publicerade är gjorda ur ett kvantitativt synsätt, bland annat med 

innehållsanalyser och enkätundersökningar. Som exempel kan Lars Nords undersökning Vår 

tids ledare nämnas. Den grundas på en kvantitativ innehållsanalys för att bland annat klargöra 

partipolitisk lojalitet bland ledarskribenter. Att istället undersöka ledartexter på en kvalitativ 

basis anser vi bidrar med en ytterligare dimension till den forskning som idag finns för att skapa 

ökad förståelse kring fenomenet ledare. Vi kan se att man på ett djupare sätt kan förstå och tolka 

ett innehåll i en ledare med hjälp av ett kvalitativt synsätt. Ett spännande och intressant resultat 

blir sedan att se om vårt resultat överensstämmer med den kvantitativa forskning som idag finns. 

 

Vidare anser vi att ledarsidan är en viktig källa till att skapa en politisk opinion bland läsarna. 

Av den anledningen ser vi det som relevant att undersöka om tidningars ledarsidor verkligen för 

fram de ideologiska ståndpunkter som de också står för. I vårt fall gällande Göteborgsposten, som 

enligt ledarskribenterna är uttalat socialliberal, så uppstår ett problem om de åsikter som 

framförs egentligen kanske härrör från någon annan ideologisk synvinkel. Skulle det vara fallet, 

för i så fall tidningen fram missvisande ideologiska budskap till sina läsare, vilket i längden kan 

anses förvilla och försvåra för en läsare att fatta egna beslut vid exempelvis ett politiskt val. 

 

 
Media och i vårt fall ledarsidan har således en viktig roll att spela i ett demokratiskt perspektiv. 

 
”Demokrati i det moderna samhället kan på goda grunder sägas handla till stor del om 

medierad kommunikation” (Nord 2001:59). 

 
De politiska frågor som i dagens samhälle avhandlas är betydligt fler och mer komplicerade än 

de tidigare varit. Det finns ingen möjlighet för någon medborgare att ha grepp om allt som 

händer i ett samhälle eller alla viktiga frågor som är aktuella. Mycket av det som sker i samhället 

i dag kräver ett snabbt, effektivt och konsekvent beslutsfattande. Demokratin, folkstyret, kan 

inte enbart handla om att det folkliga deltagandet sker genom valhandlingen vart fjärde år. För 

att upprätthålla förtroendet för demokratin hos medborgarna även mellan valen är det av stor
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vikt att de får kontinuerlig, sann och relevant information om viktiga samhällsfrågor (Nord 

2001:59). 
 
Då GP valde att anställa den konservativa Teodorescu som politisk redaktör väcktes frågan om 

vilken grund GP ideologiskt sett har vilat på. Hur ser det ut i verkligheten gällande den 

opinionsjournalistik som de publicerar på ledarsidan? Kan läsarna ur en demokratisk synvinkel 

lita på att ledartexterna kan kopplas till den ideologi som GP utger sig för att höra till? Vår 

studie kommer att inrikta sig på en period innan bytet av redaktör på ledarredaktionen och 

kommer därför inte att kunna ge något svar om det blivit någon förändring efter skiftet utan 

fokuserar på hur det sett ut under en period av Tenfält och de kritiska ledarskribenternas tid. 

 

 
1.2 Syfte 

 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken eller vilka ideologier som genomsyrar 

Göteborgspostens ledarartiklar under en period hösten 2014 ur ett kvalitativt synsätt. Detta 

tillvägagångssätt bidrar till en ny infallsvinkel på denna typ av undersökningar då den stora 

massan av det som finns publicerat i dagsläget gällande ledartexter är utfört med en kvantitativ 

utgångspunkt. Mer om detta går att läsa om i avsnittet tidigare forskning som återfinns längre 

fram i denna uppsats. 

 

Att studera vilken ideologi Göteborgspostens ledarsidor vilar på anser vi vara en relevant fråga 

då tidningarnas ledarsidor kan sägas ha opinionsbildande egenskaper på medborgarna som läser 

denna. Det kan ses problematiskt för en i grunden liberal tidning med uttalat socialliberala 

skribenter att i sina texter propagera för en annan ideologisk inriktning. 

 

 
1.3 Frågeställning 

 
Utifrån denna bakgrundsbeskrivning blir denna uppsats frågeställning: 

 
Vilka ideologiska idéer(socialliberala, konservativa, nyliberala) präglar Göteborgspostens 

huvudledare samt signerade ledare? 

 
1.4 Pilotstudie 

 
I undersökningens förstadie genomfördes en mindre omfattande pilotstudie utifrån enbart 

huvudledarna i Göteborgsposten mellan den 8-14 september 2014. Syftet med denna var dels 

att säkerställa att metodologin vi valt också var den mest relevanta, men även för att utveckla 

det analysverktyg som sedan ligger till grund för den stora analysen. Att utveckla 

analysverktyget så att det blir så korrekt och relevant som möjligt såg vi som en 

grundförutsättning för att i ett senare skede få ett rättvisande resultat av undersökningen. 

 
I pilotstudien valde vi ut ett antal variabler som stämde in på de politiska ideologier som vi valt 

att basera vår analys på. I takt med att pilotstudien fortskred fick ett antal variabler bytas ut eller
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konkretiseras än mer, då vi insåg att de inte var relevanta eller tillräckligt kärnfulla för att kunna 

analysera de texter som ingår i denna uppsats huvudstudie. 

 
Ett ytterligare syfte med att genomföra denna pilotstudie var att få en förståelse för hur 

ledartexterna är uppbyggda och hur de framför sina ideologiska budskap. Eftersom en ledartext 

ofta kan vara komplex och dölja sina budskap mellan raderna såg vi denna pilotstudie som ett 

ypperligt tillfälle att skaffa mer kunskap om dess uppbyggnad. 

 
Det resultat vi fick fram av pilotstudien var bland annat att skribenterna blandar beskrivande 

och argumenterande text där ideologin inte är tydligt utmejslad utan att man som läsare på ett 

tolkande sätt får finna textens mening. Även insikten, att det tolkande synsättet vi applicerar på 

ledartexterna gör att man behöver både analysverktyget tillsammans med den ideologiska 

teoribakgrunden för att kunna kategorisera en åsikt, har gjorts. Detta ser vi som viktiga 

iakttagelser när vi går in i huvudanalysen. Vidare kan konstateras att Göteborgspostens 

ledarskribenter väl håller sig inom den socialliberala sfären i sina åsikter. Detta är ett resultat 

som dock inte kan konfirmeras i en sådan liten studie som pilotstudien är, men det kommer i ett 

senare skede att jämföras med det resultat som presenteras i vår analysdel i slutet av denna 

uppsats.
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2. Ledare 
 
Ledare: ”I tidningar och tidskrifter den vanligen osignerade artikel som uttrycker 

publikationens åsikt i en aktuell fråga” (ne.se 1). 

 
2.1 Begreppet ledare och ledarskribenter. 

 
Medieforskaren Lars Nord skriver att en ledare enkelt kan beskrivas som en i allmänhet 

osignerad text där tidningens politiska åsikter kommer till uttryck (Nord 2001:53). 

 
Ledartexterna är vanligtvis samlade på en sida där de många gånger samsas med både 

debattartiklar, insändare och kulturmaterial. I Sverige återfinns ledaren som regel på sidan två 

i tidningen. Innehållet på ledarsidan består oftast av framförallt en huvudledare som vid sidan 

av sig kan ha en eller flera underledare. Huvudledaren är en längre text som placeras på 

framträdande plats medan underledarna ofta kan vara kortare texter. Det vanligaste är att 

huvudledaren och underledarna är osignerade. Vid sidan av de osignerade ledarna återfinns 

nuförtiden många gånger en signerad text författad av någon av tidningens ledarskribenter eller 

av en gästkrönikör. Ledarsidorna i många av de större tidningarna har tecknare som illustrerar 

det politiska skeendet. Utseendet på sidorna kan variera något men innehåller i stort de delar 

som beskrivits ovan (Nord 2001:53). 

 
Själva uttrycket ledare kommer troligtvis från det att texten traditionellt placerades längst upp 

till vänster på tidningens första annonsfria sida och därmed inledde det redaktionella materialet. 

Unikt med ledarsidans texter jämfört med övrig text i en tidning är att de är de enda som 

uttrycker själva tidningens egna åsikter baserade på tidningens ofta uttalade politiska linje. 

Ledarens nödvändighet kan historiskt kopplas till idén om pressens rätt att självständigt granska 

samhället samt den liberala idétraditionens centrala behov av att ett offentligt samtal med många 

olika röster och åsikter ska kunna föras fram. Ledaren kan med den bakgrunden ses som en egen 

journalistisk genre som är särskilt bra lämpad för analys och detaljerade studier. Det faktum att 

ledarsidorna uttrycker åsikter kopplade till tidningens politiska linje innebär inte att texterna 

alltid är förutsägbara vad gäller åsikter men att varje fråga som tas upp systematiskt prövas av 

redaktionen mot tidningens politiska linje. Därigenom blir det en stabilitet, kontinuitet och 

idémässig konsekvens i opinionsbildningen som inte återfinns i något annat material i tidningen 

(Nord 2001:54f). 

 
Ledarsidorna är dock inte, varken historiskt sett eller i nutid, den enda plats i tidningen där 

åsikter kan föras fram. Värderande texter återfinns allt oftare på annan plats i tidningen än enbart 

på ledarsidan. Exempel på det går att finna i debattartiklar och insändare som fått allt mer 

utrymme. De egna journalisterna utanför ledarredaktionen har även de fått utökat 

åsiktsutrymme. Signerade personligt skrivna krönikor förekommer både på ledarsidan och på 

andra platser i tidningen. Analyser av nyheter är vanligt förekommande där politiska eller 

ekonomiska reportrar kommenterar ett aktuellt skeende. Dessa former av analyserande 

redaktionellt material kan i likhet med ledarsidans material beskrivas som opinionsjournalistik 

i och med att journalisten frångår det traditionella refererandet av nyheter och istället använder 

sig av värderingar och omdömen, något som vanligtvis inte kännetecknar nyhetsjournalistik 

(Nord 2001:55).
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2.2 Ledarens utveckling i ett historiskt perspektiv. 
 
De första moderna svenska dagstidningarna växte fram under perioden 1830-1900. Det startade 

med en idéstyrd press som övergick till partipress och har nu landat i våra dagars dagspress 

(Nord 2001:78) 

 
Den idéstyrda pressen startades oftast med avsikt att väcka debatt och förorda en viss politisk 

linje i särskilt viktiga frågor. Under åren mellan 1840-1880 växte antalet dagstidningar från 80 

till cirka 200. Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Göteborgsposten bildades alla under 

denna period (Nord 2001:78f) 

 
1800-talet för den svenska dagspressen kan i efterhand ses som en högintressant brytningstid 

där pressdebatten förnyades mycket på grund av att tidningsledaren blev en självklar plattform 

för samhällsintressen som växte fram. Både grupper av lägre medelklass och arbetarklass 

använde sig av tidningsledarna som opinionsbildning då de inte kunde göra sig hörda i 

riksdagen (Nord 2001:80). 

 
I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet uppstod det moderna partiväsendet. I samband 

med det så märktes en tydlig förändring av tidningarnas ledarsidor i riktning mot partipress. 

Samhällsdebatten började mer och mer handla om vad stora organiserade intressegrupper hade 

för åsikter och på så sätt fick partipolitiken allt mer utrymme i dagspressen. Tidningarna blev 

mer att betrakta som språkrör för delar av det politiska systemet och i sin roll som journalistiska 

granskare riktades ofta kritiken mot politiska motståndare (Nord 2001:80f). 

 
Banden mellan tidningar och politiska partier blev allt starkare. Fler och fler tidningar skaffade 

sig en partipolitisk beteckning och den politiska opinionsbildningens villkor förändrades. En 

partipress i full skala hade fötts. Tidningarnas roll i opinionsbildningen ansågs nu inte vara att 

kritiskt granska och stå utanför det politiska spelet, de var alltför knutna till olika partiers färger. 

På ledarsidorna var nu syftet mer att stödja eller kritisera ett visst parti. Innehållet på 

ledarsidorna var ganska förutsägbara (Nord 2001:80ff). 

 
Under senare hälften av 1900-talet har tidningarnas kopplingar till politiska partier successivt 

försvagats. Den svenska pressen tog intryck av den utländska pressens relativa obundenhet. 

Grundandet av Expressen 1944 medförde ett avgörande steg mot en politisk oberoende 

nyhetsjournalistik då de i sin programförklaring sade att tidningens politiska linje inte skulle 

prägla det redaktionella innehållet vid sidan av ledarsidan. Många andra tidningar följde efter i 

samma stil då Expressen nådde stora kommersiella framgångar. Efterhand förändrades överlag 

de formella partibeteckningarna som fanns hos de flesta tidningar i en mer självständig riktning. 

De många folkpartistiska tidningarna blev i allmänhet liberala med prefixen oberoende eller 

obunden. Dock fanns de flesta tidningar kvar inom någon  av de fyra politiska sfärerna, 

socialdemokratisk, centerpartistisk, liberal eller moderat. Nyansskillnader i opinioner inom de 

olika politiska tidningssfärerna har blivit vanligare men de har sällan lett till något 

blocköverskridande. Regelmässigt brukar det märkas vart fjärde år i valrörelserna att lojaliteten 

mot det närstående partiet fortfarande finns kvar. Ledarsidorna under 1980-talet och framåt vill 

jämfört med tidigare inte så starkt förknippas med något visst parti men graden av 

självständighet är ändå oklar (Nord 2001:86ff).
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Den ökade ideologiska flexibiliteten under 1980-talets slut följdes även av att ledarsidorna 

formmässigt förändrades. Under åren från 1900-talets början hade ledarna mestadels sett 

likadana ut för att understryka kontinuitet och fasthet i opinionerna. Nu började moderna 

layoutidéer med bilder och vinjetter införas på ledarsidorna. Antalet signerade ledarartiklar 

ökade och politiska kommentatorer utifrån fick ökat utrymmer med regelbundna krönikor i de 

största tidningarna. Debattartiklar är något som även det fick större tyngd (Nord 2001:88f). 

 
2.3 Göteborgsposten och dess ledarsida. 

 
Det var 1859 Felix Bonnier som ägare och redaktör etablerade Göteborgsposten med till att 

börja med utgivning två dagar i veckan för att året därefter, 1860, utöka till sexdagarsutgivning. 
1926 köptes GP, som då var konkursmässig, av Harry Hjörne och Ebba Ljunggren. 
Hjörnefamiljen har sedan dess varit ägare av tidningen och det är i dagsläget Peter Hjörne, 
sonson till Harry Hjörne, som tillsammans med sina döttrar är huvudägare av GP genom bolaget 
Stampen Media Group. Nuvarande chefredaktören heter Cecilia Krönlein. Hon har haft sin 
tjänst sedan 2012 (info.gp.se 1, wikipedia.se 1). 

 
Utvecklingen av dagspressen i Göteborg visar att liberala Göteborgsposten sedan 2:a 

världskrigets slut varit den dominerande dagstidningen i staden. Då GP köptes 1926 av Harry 

Hjörne och ekonomichefen Ebba Ljunggren utvecklades tidningen till att bli en bred folklig 

tidning. Hjörne var kommunalpolitiskt aktiv för folkpartiet men det var inte på grund av 

tidningens partipolitiska färg den uppnådde sin dominerande status. Istället var det med hjälp 

av bra ekonomisk strategi, effektiv distribution, framgångsrik personalpolitik och en stark lokal 

journalistik samt en omfattande sportbevakning man blev ledande (Hadenius m.fl. 2011:72f). 

 
2014 hade GP en upplaga på 177000 exemplar/dag. Samma år var det 20200 betalande 

prenumeranter på den digitala utgåvan. Tidningen läses av 402000 personer/dag och 

utgivningsområdet sträcker sig från Stenungsund i norr till Kungsbacka i söder samt Öckerö i 

väster och Vårgårda i öst (ts.se och info.gp.se 2). 

 
GP:s nuvarande ledarredaktion, maj 2015, består av den politiska redaktören Alice Teodorescu 

och medarbetare är Malin Lernfelt och vikarien Csaba Bene Perlenberg. Teodorescu övertog 

rollen som politisk redaktör från  den  nu pensionerade Fredrik Tenfält den 1  mars 2015 

(blogg.gp.se). 

 
Ledarsidan i Göteborgsposten består i dagsläget av ett par till tre texter där huvudledaren, 

signerad GP och dagens datum, för det mesta ingår. De övriga texterna tillhör endera någon av 

de fasta ledarskribenterna eller någon gästkolumnist. Gästkolumnisterna har olika ideologisk 

bakgrund, är samlade från olika branscher och kommer från olika delar av Sverige. GP:s 

ledarsida är utskrivet liberal. De nuvarande 11 gästkolumnisterna presenterades på ledarsidan 

den 5 april 2015 (gp.se 3). 

 
Onsdagen den 8 april 2015 fanns det, förutom huvudledaren, två intressanta texter på GP:s 

ledarsida. Den ena handlade om det faktum att en epok gick i graven då den fasta 

socialdemokratiska krönikan som funnits på Göteborgspostens ledarsida veckovis med jämna 

mellanrum sedan 15 år tillbaka, skrevs för sista gången. Det var när den socialdemokratiska 

tidningen Arbetet väst fick läggas ned år 2000 som dess ledarkrönika fick en plats på GP:s
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ledarsida med tanke att, enligt krönikör Cecilia Dahlman Eek, fortsätta vara en pressröst som 

vägde upp den dominerande liberala ideologin (GP 2015-04-08). 

 
Den andra texten handlade om vem som skriver vad på GP:s ledarsida. I början av vårt arbete 

med vår studie så skickade vi ett mail till GP för att få reda på vem som skrev den osignerade 

ledartexten på ledarsidan. Svaret dröjde men den 8 april så dök det upp som en text på GP:s 

ledarsida. Huvudledaren skrivs av ledarredaktionen tillsammans och ska betraktas som 

tidningens principiella linje. Vem i ledarredaktionen som författar själva huvudledaren är 

ointressant då den ska ses som en gemensam produkt. De signerade artiklarna utgör i större 

utsträckning den enskilde skribentens perspektiv (GP 2015-04-08).
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3. Tidigare forskning 
 
Nedan följer en relativt omfattande genomgång av tidigare forskning vad gäller ledare. Kapitlet 

är att se som en inblick i den forskning som bedrivits vilket även ger en bild av och kompletterar 

det som tidigare redovisats gällande ledarens utveckling i modern tid. 

 
Vad gäller tidigare studier inriktad på just ledarsidor så publicerade Lars Nord 2001 sin 

doktorsavhandling Vår tids ledare: En studie av den svenska dagspressens politiska 

opinionsbildning. Nord nämner i inledningen av sin studie att det finns relativt få studier gjorda 

inom den journalistiska genre som kallas ledare (Nord 2001:16). 

 
Nord sade att tidningsledare är utmärkta analysobjekt för att få svar på frågor om mediernas roll 

i den moderna demokratin. Dagspressen hade fått förändrade villkor vad gäller den politiska 

opinionsbildningen i Sverige. En ökad vilja från dagspressens sida att vara oberoende och en 

tilltagande avpartipolitisering i Sverige var två centrala inslag i den förändringsprocessen (Nord 

2001:1ff). 

 
Syftet med studien var att belysa den svenska dagspressens politiska opinionsbildning på 

ledarplats genom att analysera ledarnas produktionsvillkor, innehåll och roll i den lokala 

demokratin (Nord 2001:41). 

 
Resultatet av Nords genomförda innehållsanalyser visade att ledare vid tiden för studien var 

mindre partipresspräglade än tidigare. Partilojala texter förekom och dominerade då det var 

slutspurt i en valrörelse eller om det skedde någon inrikes ekonomisk eller politisk kris. Det 

bekräftade att partipressen fortfarande hade inflytande vid viktiga politiska händelser. 

Ledarartiklar med partipräglade åsikter hade dock minskat generellt sett jämfört med tidigare 

studier och föreföll i relativt hög grad vara avpartipolitiserade. Den liberala pressen var överlag 

den som minst använde sig av partipolitiska argument i sina ledare (Nord 2001:214f). 

 
När Nord såg in i framtiden vad gäller hur ledarna kommer att fungera så framkom teoretiskt 

tre olika utvecklingsvägar som samtliga leder ännu längre bort från den historiskt partistyrda 

pressen än vad studien från 2001 visar. De tre nya rollerna kan beskrivas som idéstyrd press, 

nyhetsstyrd press och marknadsstyrd press (Nord 2001:219). 

 
3.1 Uppföljning av Nords ”Vår tids ledare”. 

 
2013 skrevs en uppföljare till Lars Nords studie Vår tids ledare från 2001. C-uppsatsen som 

författades av Viktor Almqvist och Siri Steijer på Södertörns högskola har namnet Vår tids 

ledare 1993 och 2013 –en uppföljning av Lars Nords studie av svenska ledarsidor. De tar upp 

frågeställningar om ledarskribenternas egenskaper, deras redaktionella produktionsvillkor och 

förhållandet till de politiska partierna jämfört med 1993. De tittar även på i vilken utsträckning 

ledarsidorna tar upp lokala, nationella och internationella ämnen samt studerar om ledarna är 

osignerade, signerade eller signerade med byline. Genom enkätundersökningar och 

innehållsanalys av ledartexter så fick de ett resultat som visar att kopplingar till partier har 

minskat jämfört med 1993 då färre tidningar idag ägs av partier samt att färre ledarskribenter 

har partipolitiska uppdrag.
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Aktualitet och nyhetsorientering samt egna intressen präglar ledarartiklarnas ämnesval mer 

2013 än 1993. Ledarskribenterna har på flera sätt närmat sig kolumnisterna i tidningen 

exempelvis med att det är flera signerade ledare och ledare med bildbyline samt att 

ledarskribenterna i större utsträckning refererar till sig själva i texterna 2013 jämfört med 1993. 

Dock är det den politiska profilen i ledarsidans texter det som särskiljer ledarsidan från övrigt 

material i tidningen (Almqvist & Steijer 2013). 

 
3.2 Forskning inriktad på partipress/partilojalitet på ledarsidor 

 
Då Nord i sin avhandling Vår tids ledare redovisar tidigare forskning på området tidningsledares 

innehåll och skribenter går han till att börja med tillbaka till 1944. Herbert Tingsten med sin 

studie Svensk utrikesdebatt mellan världskrigen påvisade att det fanns en utbredd tendens att på 

ledarsidorna ansluta sig till den sittande regeringen och majoriteten i riksdagens förespråkade 

politik med hänvisning till behov av nationell enighet. Studien visade på att den liberala pressen 

hade störst åsiktsvariation medan den socialdemokratiska pressen var mest lojal mot sitt parti 

(Nord 2001:36, Tingsten 1964:314ff). 

 
Fler tidiga studier av svensk partipress har genomförts av statsvetaren Jörgen Westerståhl. 

Pressens relationer till politiska partier har varit ett centralt forskningsområde i Sverige och 

Westerståhl har i ett par studier belyst dessa relationer. Tillsammans med Carl Gunnar Jansson 

skrev han 1958 Politisk press – studier till belysning av dagspressens politiska roll i Sverige 

och under eget namn publicerade han 1965 Dagspressen och den politiska opinionsbildningen. 

Studierna visar bland annat på att läsningen av ledare till en del hörde samman med läsarens 

egna politiska värdering och att innehållet i en ledartext ansågs relativt viktig men inte speciellt 

opinionsbildande. Dock visar även resultat att åtminstone delar av ledarsidan läses av mellan en 

tredjedel och en fjärdedel av läsarna varje dag (Nord 2001:31ff, Westerståhl 1982:221ff). 

 
Stig Hadenius och Lennart Weibull gav 1991 ut boken Partipressens död. De har bland annat 

tittat på innehållet i 1900-talets ledare och konstaterar att lojaliteten med riksdagspartiernas 

åsikter varierade stort bland olika tidningar. En del tidningar var försiktigt lojala med det parti 

som tidningen var knuten till och andra var mycket självständiga enligt den tradition som vuxit 

fram under lång tid i framförallt icke-socialistiska tidningar. Hadenius och Weibull menar, trots 

att det finns få systematiska studier av ledare, att det finns en allmän grundsyn att ledarsidorna 

följer en politisk linje som står ett eller flera partier nära. Under åren har ledarsidorna utvecklats 

från att vara en slags partimegafon till att bli mer allmänpolitiska. Det har beskrivits som att det 

utvecklats till en mer allmänideologisk press snarare än partipolitisk (Nord 2001:33ff, Hadenius 

& Weibull 1991:36ff). 

 
Statens offentliga utredningar (SOU 1994:94) med namnet Dagspressen i 1990-talets 

medielandskap, sammanfattar utifrån Hadenius och Weibulls Partipressens död att ledarna 

fortfarande anses vara lojala men att åsiktsspridningen inom respektive pressfär, 

socialdemokratiskt respektive borgerligt knutna, är större än tidigare (Nord 2001:37, SOU 

1994:94 s.191). 

 
Innehållsanalyser av ledare var fram till det att Nord skrev sin avhandling 2001 relativt få. De 

innehållsanalyser som gjorts hade oftare omfattat politisk nyhetsjournalistik snarare än 

opinionsjournalistik. Kent Asp genomförde dock 1979 en studie av partilojaliteten på ledarplats 

i  samband  med  det  årets  valrörelse.  Slutsatserna  som  redovisades  1982  i  Väljarna  och
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massmediernas partiskhet var att ledarsidorna genomgående gav sitt stöd till närstående partier. 

Studien visade även på att den borgerliga pressen genomgående uttalade mer kritik mot sina 

politiska motståndare än att de gav stöd till det egna partiet. Det bekräftade bilden av att 

partipressen inte bara ger stöd åt sina egna partier utan också konsekvent kritiserar motståndare 

(Nord 2001:34). 

 
I grundläggande politiska frågor kan man anta att ledarskribenter är mer benägna att följa 

partilinjen och sedan visa upp en mer självständig hållning vad gäller mer detaljerade frågor. 

Stig Hadenius visade i ett par undersökningar i början av 1990-talet att det inte stämde. Han 

redovisade  i  studierna  Trossen-bilden  av ett  servicehus  1992  (författad  tillsammans  med 

Lennart Weibull) och Regementesdöden i medierna 1993 att debatten på ledarsidorna följde 

gamla invanda mönster där tidningarnas åsikter i princip stämde överens med de partier som 

stod tidningen nära. De båda studierna påvisade att den politiska lojaliteten på ledarsidorna var 

stor även om det gällde sakfrågor utanför exempelvis en valrörelse (Nord 2001:35, Hadenius & 

Weibull 1992:37ff). 

 
Håkan Hvitfelt granskade i Mediejippon eller beslutsorgan-höstens partikongresser i tidningar, 

radio och TV de största dagstidningarnas ledarartiklar och vad som skrevs om ett flertal 

partikongresser som hölls hösten 1993. Det visade sig att tidningarna fortfarande gav speciellt 

stort utrymme för de partier de traditionellt sett sympatiserat med. Det partipolitiska oberoendet 

i svensk press menade Hvitfelt var en redaktionell myt (Nord 2001:35f, Hvitfelt red. 1993:6ff). 

 
Ett år tidigare hade Hvitfelt under tio veckor studerat ledare i ett antal tidningar, Opinioner möts 

1992. Socialdemokratiska Arbetet och obundet moderata Svenska Dagbladet var mer lojala i 

sina ledarartiklar än de liberala Dagens Nyheter och Expressen. Hvitfelt konstaterade att 

partipressen fortfarande levde och att partilojaliteten var fortsatt stor även då det inte var 

valrörelse eller partikongress (Nord 2001:35f). 

 
Hadenius, Weibull och Wadbrings standardverk Massmedier (10:e upplagan 2011) tar upp 

uttrycket ”En politisk press”. År 2010 uppgav 100 svenska dagstidningar att de företrädde en 

politisk ideologisk linje på ledarplats. 100 dagstidningar utgjorde två tredjedelar av det totala 

antalet dagstidningar som gavs ut i Sverige 2010. Dagspressen har i stora drag haft samma 

ideologiska sammansättning de senaste årtiondena men det innebär inte att pressens politiska 

roll varit densamma hela tiden. Relationerna mellan partier och tidningar har sedan mitten av 

1980-talet blivit svagare och det är numera mindre vanligt att tala om tidningar i partipolitiska 
kategorier samt i politiska och ideologiska termer utom när det gäller åsikter som framförs på 
ledarsidorna (Hadenius m.fl. 2011:143f). 

 
Fortfarande förekommer dock olika slags politisk anknytning mellan partier och tidningar även 

om de minskat. En tidning kan vara knuten till ett parti genom exempelvis ägandet där ett parti 

kan vara helt eller delvis ägare. Innehållet, inte bara på ledarplats, kan vara mer eller mindre 

bundet till parti eller ideologi. Läsekretsen kan i större eller mindre utsträckning bestå av 

partisympatisörer. Historiskt sett har de liberala tidningarna haft en mer självständig ställning 

gentemot olika partier jämfört med den socialdemokratiska och centerpartistiska pressen. Även 

om skillnaderna har minskat efter hand så är den politiska traditionen stark. I relationen mellan 

de politiska partierna och tidningarna finns ofta en politisk underton och bland både politiker 

och allmänhet värderas ofta tidningarna efter deras politiska färg (Hadenius m.fl. 2011:143f).



Högskolan i Halmstad 
Akademin för Lärande, Humaniora och Samhälle 
C-uppsats 
Mikael Boström & Anders J Lindqvist 

12 

 

 

 

2006 gjorde Jonas Ohlsson en studie han namngav som Partiernas press: En studie av politisk 

opinionsbildning, svenska  ledarskribenter  och  den  ”egentliga  partipressen”.  Han  belyser 

vilken roll de tre helt eller delvis partiägda tidningarna Aktuellt i politiken (S), 

Kristdemokraten(Kd) och NU Det liberala nyhetsmagasinet(Fp) har i den del av den politiska 

opinionsbildningen som förs på dagspressens ledarsidor. Undersökningen går ut på att se hur 

stor influens de tre partiägda tidningarnas åsikter präglar ledarskribenter som influeras och 

kommenterar de partiägda tidningarnas ståndpunkter i sin egen ledarartikel. Det kan bland annat 

konstateras genom intervjuer och en webbenkät att partipresstidningarna läses av en majoritet 

av dagspressens ledarskribenter men att det endast refereras till dem i de tidningar som i grunden  

har samma partifärg.  Den  stora massan  av  storstads- och  landsortstidningar har fortfarande, 

trots ”partipressens död” en uttalad  partipolitisk och ideologisk tendens som kommer till 

uttryck på ledarsidorna (Ohlsson 2006). 

 
Camilla Buch och Sanna Håkansson har språkmässigt analyserat ledarsidors texter i 

avhandlingen Oberoendets tid –En kvalitativ studie av språk och argumentation på fyra svenska 

ledarsidor under 2012. Undersökningen riktar in sig på ledartexters språk och argumentation 

samt hur de hanterar politiska ämnen mot bakgrund av dagspressens förändrade situation med 

bland annat minskat partiinflytande. Buch och Håkansson kommer fram till att ledarsidans 

ställning år 2012 inte har försvagats, som antyddes skulle ske enligt Lars Nord 2001, utan 

snarare förnyats. I takt med att partipolitikens genomslag på ledarsidorna har försvagats så är 

det nu tidningens ideologi som lyser igenom (Buch & Håkansson 2012). 

 
3.3 Lokalt/Inrikes/Utrikes material samt läsare av ledarsidor 

 
Forskningen har på de svenska ledarsidorna påvisat en klar dominans av inrikespolitiskt material 

jämfört med lokalpolitiskt. Hadenius, Seveborg och Weibull visar i boken Partipress 

1970 att det historiskt sett i en studie gällande socialdemokratisk press 1920 endast varit 7,8 % 

av kommentarerna som rört lokala kommunala frågor. Går man vidare till början av 1960-talet 

så konstaterar Lars Furhof i studien Pressens förräderi 1961 att inrikes och utrikesfrågor 

utgjorde 90 % av innehållet på svenska ledarsidor. Bengt Johansson påvisar i en rapport från 

1994, Att studera massmediers innehåll – en genomgång av innehållsstudier inom svensk 

forskning om journalistik, medier och kommunikation, där man jämför ledarsidor under två 

valrörelser 1979 och 1991, att det lokala och regionala materialet på ledarsidor ökat i 

landsortspressen men att det fortfarande dominerades av frågor som rörde rikspolitiken (Nord 

2001:36, Hadenius m.fl. 1970:144, Furhoff 1961:30ff, Johansson 1994:3ff). 

 
Avsaknad av lokalt material på ledarsidorna är inget unikt svenskt fenomen. I en omfattande 

amerikansk studie från 1990, Changes in editorials: A study of three newspapers 1955-1985, 

gör Ernest C Hynds en innehållsanalys av tre stora amerikanska tidningars ledarsidor. New York 

Times, Los Angeles Times och Chicago Tribune jämfördes åren 1955, 1965, 1975 och 

1985 utifrån materialet på ledarsidorna. Endast runt 20 % av ledarartiklarna rörde lokala frågor 

(Nord 2001:37, Hynds 1990:302ff). 

 
Vägskäl heter en publikation från SOM-Institutet som i 43 kapitel tar upp frågor om politik, 

medier och samhälle. Boken bygger på resultat och analyser av den nationella SOM- 

undersökningen som genomfördes hösten 2012. I ett av kapitlen redovisar Ulrika Andersson 

och Lennart Weibull undersökningar om hur vi läser den lokala morgontidningen idag. Det visar 

sig att de lokala nyheterna är de som intresserar folk mest följt av nyheter om olyckor och
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brott. Ledare och kommentarer hamnar en bit ner på listan över vad folk tycker är intressant att 

läsa. 14 % av de tillfrågade säger att de läser allt eller i stort sett allt på ledarsidan och ytterligare 

39 % säger att de läser ganska mycket av den. Om man ser på undersökningar från 1996 till 

2012 så visar de att andelen som läser ledare har ökat från 45 % till 53 % (Weibull m.fl. 

2013:425ff). 

 
3.4 Ledarskribenter/Professionalisering 

 
Vad gäller ledarskribenterna så är det likadant med dem som med studier av ledare generellt, 

att det i nutid finns ganska få studier gjorda. En norsk studie av Jens O Simensen gjordes 1997. 

Den heter Meningsbaerer eller meningslös?- om avisens samfunnsrolle och redovisar en 

undersökning bland 82 tidningars ledarskribenter. De flesta redaktörerna kände liten lojalitet 

med något politiskt parti i sitt arbete. 17 % sade att de var partimedlemmar. Vad redaktörerna 

ansåg vara viktigt i det egna arbetet så uppgav i princip alla att bevakning av lokala frågor, 

aktuella frågor och att ta upp frågor som var nära läsarna var sådant de fokuserade på. Att vara 

partipolitisk lojal i ledarartiklarna var inget som ansågs vara viktigt. Endast 3 % av de tillfrågade 

ansåg denna fråga vara av vikt (Nord 2001:37f). 

 
Journalistkårens professionalisering anses i SOU 1994:94 vara ett av skälen till att åtminstone 

nyhetsverksamheten har präglats av ett brott med den partipolitiska traditionen. Det är dock 

omdiskuterat om opinionsjournalistiken vid den här tiden uppvisar samma tecken. Hadenius och 

Weibull, Partipressens död 1991, Håkan Hvitfelt, Opinioner möts 1992 och Lars Nord, Val utan 

rörelse 1995, säger att ett avpartipolitiserat innehåll i tidningen i stort hittills sällan medfört en 

helt avpartipolitiserad ledarsida. En förklaring till det kan enligt Lars Hultén, Journalistikens 

villkor 1993, vara att det finns en konflikt mellan ledarskribentens tidigare mer partibaserade 

yrkesroll kontra den nu mer professionella journalistrollen (Nord 2001:38). 

 
Ett tecken på professionalisering vad gäller ledarskribenter och deras redaktioner är 

omständigheter som Håkan Hvitfelt i Matchen om väljarna 1994 beskriver på så sätt att 

regerande partier, den borgerliga fyrklövern, under valrörelsen 1994 granskades hårt och på 

likvärdigt sätt kritiserades övervägande negativt av både Aftonbladet och Expressen. Resultatet 

visar att andra krafter än partipresskrafterna råder då innehållet på ledarsidorna bestäms. Den 

granskande uppgiften hos journalister börjar bli viktigare och kritik gentemot dem med politiskt 

ansvar hör till den professionella journalistens roll (Nord 2001:39). 

 
I Tyckandets tid: journalistik, kommentar, valrörelse 2009 fokuserar Lars Nord och Elisabeth 

Stúr på den politiskt kommenterande journalistiken som de menar har växt fram i dagspressen 

på grund av ledarsidornas identitetskris. Identitetskrisen beror bland annat på att medierna 

gradvis har professionaliserats och blivit mer oberoende av det politiska systemet. 

Opinionsbildning i ett partis tjänst har i de flesta fall blivit helt omodernt. En ökad satsning i 

dagspressen på mer självständiga och mindre ideologiskt förankrade kommentarer både på 

opinionssidor och nyhetssidor är en följd av ledarsidornas förändrade villkor. Ett genomgående 

utvecklingsdrag för politisk journalistik i Sverige är att den delvis anses förändrad från att vara 

beskrivande och granskande till att vara mer tolkande (Nord & Stúr 2009:10f). 

 
Ur en professionell och pressliberal synvinkel har skillnaden mellan nyheter och åsikter varit en 

viktig del av journalistiken. Nyheter och åsikter har tidigare mestadels varit åtskilda i medierna. 

Opinionsjournalistiken har funnits på ledarplats eller på debattsidorna och nyheterna
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har förenklat sett funnits i resten av tidningen. Nuförtiden är skillnaden mellan opinion och 

nyheter inte så tydlig. Journalister som uttryckte åsikter och värderingar och journalister som 

förmedlade nyheter var även de tidigare lättare att skilja på. Det är numera en öppen fråga om 

olika journalistiska blandningar  av  opinion  och  nyheter vägleds  av  särskilda ideologiska 

grunder och/eller av professionella principer (Nord & Stúr 2009:22f). 

 
3.5 Opinionsbildning/Makt 

 
Strömbäck och Nord studerar politisk kommunikation under svenska valrörelser i Kampen om 

opinionen 2013. De konstaterar att traditionella massmedier för majoriteten av medborgarna 

fortfarande är den viktigaste källan för information om politik och samhälle. Moderna 

valrörelser är medierade, alltså valrörelser som framförallt utspelar sig i och via massmedier. 

Det  har  en  stor  betydelse då massmedier kan  utöva en  betydlig makt  över vilka  frågor 

människor tycker är viktigast och hur människor uppfattar de frågor, personer, organisationer 

och synvinklar av verkligheten som medierna förmedlar. Mediernas dagordningsmakt och 

gestaltningsmakt gör att partierna ser det som ytterst viktigt att påverka medierna för att nå 

framgång i opinionen och i förlängningen få människors stöd (Strömbäck & Nord 2013:18f). 

 
3.6 Metoder tidigare forskning 

 
Lars Nord studerar i sin avhandling Vår tids ledare ledarartiklar och ledarskribenters 

produktionsvillkor. Han använder sig av innehållsanalyser och enkätundersökningar. De 

analyserade ledartexterna har framförallt undersökts med hjälp av kvantitativ innehållsanalys 

där texterna kodats med avseende på ett flertal kategorier. Partipolitisk lojalitet har varit den 

centrala egenskapen som studien riktat sig mot (Nord 2001:47ff). 

 
Ett av studiens syften var att se om en partistyrd press fortfarande existerade. En metod som 

kallas huvudandelsmetod har använts för att applicera på ledartexterna. Den sammantagna 

bilden av den enskilde ledaren är den som legat till grund för kodningen och den slutliga 

bedömningen av innehållet i ledaren med koppling till partilojalitet. För att kunna göra en 

bedömning av den aktuella partipolitiska lojaliteten i respektive ledare så används  även, 

parallellt med studien av ledartexterna, relevanta politiska dokument som påvisat de officiella 

partiåsikterna i varje fråga. I slutändan kan man på så sätt se om ledartexterna är följsamma 

eller kritiska till ett partis politiska ståndpunkter (Nord 2001:47ff). 

 
Nord uppger i sin metodpresentation att även om innehållsanalysen i stort är kvantitativ till sin 

natur så har de på ett naturligt sätt en viss mån av kvalitativ prägel då en viss tolkning av 

materialet görs. En noggrann kvalitativ läsning har föregått den kvantitativa delen av studien 

med bakgrund i att ledartexter i allmänhet är komplext sammansatta och analytiskt hållna. 

Ledartexter är ofta växelvis informerande, argumenterande och rekommenderande och ska 

enligt Nord betraktas som en form och innehållsmässig helhet och är därför svår att rakt av 

kvantifiera utan föregående studier av deras upplägg. Innehåll från ledartexterna som uttrycker 

någon form av partipolitisk lojalitet har uppmärksammats och en del av dessa presenteras som 

citat i en delstudie och kompletterar där det kvantitativa materialet för att öka förståelsen av 

partipolitisk lojalitet i texterna (Nord 2001:47ff). 

 
Nord och Stúr, Tyckandets tid, använder sig i sin studie av valrörelsers politiska kommentarer 

av både kvantitativ och kvalitativ metod. Det kvantitativa består i att de med innehållsanalys
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studerat allt valrörelserelaterat material i dagspress och TV från tre olika valrörelser. De 

begränsar sig till de tre sista veckorna inför valen under tre olika år. Förekomsten av tolkande 

förhållningssätt i medierna är det som studerats och utifrån dessa har politiska kommentarer 

valts ut för en kvalitativ studie. I varje enskild valrörelse fördjupas således studien med 

kvalitativ innehållsanalys av den politiska kommentaren med fokus på kommentarer i samband 

med partiledarutfrågningarna, dueller och debatter i TV. De största svenska dags och 

kvällstidningarna  samt  SVT och  TV4  är de medier som  granskas.  Även  den  kvalitativa 

undersökningen begränsas till att gälla de tre veckorna före valdagen. I den kvalitativa 

undersökningen har de framförallt utgått från frågor kring hur de politiska kommentarerna 

framställer partiledarna och valrörelsen. Studien inriktar sig även på vilken roll de politiska 

kommentarerna har i de medier där de förekommer samt kommentarernas retoriska och narrativa 

inslag (Nord & Stúr 2009:13ff). 

 
Hadenius, Seveborg och Weibull, Partipress. En fallstudie av socialdemokratisk press mellan 

1910-1920. Undersökningen syftar till att se vilken strategi som fördes för att nå ut med sitt 

politiska budskap i pressen. Analyser av bl.a.  partiets pressideologi har gjorts för att se 

förhållandet mellan parti och press. Även studier av det allmänpolitiska agerandet genomförs 

för att i förlängningen ge en bild av presspolitiken. Underlag för att få svar på sina frågor finns 

att hämta i framförallt mötesprotokoll från centralt, regionalt och lokalt plan både från 

socialdemokratiska partiet men även från fackliga organisationer samt tidningsstyrelser. 

Innehållsanalyser av kvantitativ och till viss del kvalitativ natur av både socialdemokratiskt ägda 

och borgerligt ägda tidningar har genomförts för att se likheter och olikheter. Intresset låg i att 

se om partianknytning kunde utläsas i tidningarnas texter. Man delade upp innehållet i tidningen 

i olika kategorier bland annat en kategori som kallades politisk kommentar. I denna kategori 

fanns ledartexterna. Innehållet i kategorin politisk kommentar beräknades med hjälp av rader 

och på så sätt fick man fram en procentuell fördelning av ämnena inom kategorin (Hadenius 

m.fl. 1970:138ff). 

 
Håkan Hvitfelt, Mediejippon eller beslutsorgan, genomför undersökningar där olika partiers 

utrymme i media mäts med kvantitativa metoder såsom kvadratcentimeter i artiklar samt procent 

av total sändningstid i etermedia. Även ett presentationsindex används för att påvisa negativa 

eller positiva uttalanden i tidningsartiklar och tv/radio som bild av hur de olika medierna stöder 

vissa partier. Tidningarnas ledarartiklar ingår i studien där utrymmet för rapportering från olika 

partiers kongresser mäts i kvadratcentimeter per dag (Hvitfelt red. 
1993:4ff). 

 
Hadenius och Weibull, Partipressens död. De använder sig av tre frågor för att studera i vilken 

utsträckning tidningarna är att betrakta som partipress. Har tidningen ekonomiska relationer till 

partier, har tidningen en klar partiprofil samt uppfattas tidningen som partitidning? För att 

besvara sina frågor har Hadenius och Weibull inhämtat statistik och data från företrädesvis andra 

forskare och undersökningar. Statistiken som studien använder sig av är framtagen över lång 

tid, ofta under valrörelser. Data som samlats in är av kvantitativ art och belyser olika mediers 

fokus på olika partier och hur ofta och på vilket sätt, positivt eller negativt, de benämns i 

nyhetsartiklar och på ledarsidor (Hadenius & Weibull 1991:26ff). 

 
Steijer och Almqvist, Vår tids ledare 1993 och 2013, använder sig av en enkätundersökning 

över nätet för att få en bild av ledarskribenters egenskaper och produktionsvillkor. De gjorde 

även en kvantitativ innehållsanalys av ledartexter där de undersökte om texterna behandlade
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lokala, nationella eller internationella ämnen samt till vem skribenterna refererade till i text och 

även vem som signerat texten. Ett kodschema med variabler användes vid analysen av texterna 

(Steijer & Almqvist 2013:14ff). 

 
Jonas Ohlsson har i Partiernas press använt sig av en enkätundersökning bland ledarskribenter 

på svenska dagstidningar samt kvalitativa intervjuer med chefredaktörerna för de tre tidningar 

som studien grundar sig på (Ohlsson 2006:30ff). 

 
Buch och Håkansson har genomfört sin studie Oberoendets tid med hjälp av kvalitativ 

textanalys. Texten är i fokus och de analyserar ledartexter genom frågeställningar som utgår 

från den s.k. SPADER-modellen som vanligen används vid att konstruera texter för 

argumentation. De undersöker i ett andra skede av analysen även hur skribenterna använder sig 

av retoriska grepp för att få fram budskap. Metoden är att utarbeta ett antal frågor utifrån 

retoriklitteratur som de därefter granskar ledartexten utifrån (Buch & Håkansson 2012:15ff). 

 
3.7 Sammanfattning tidigare forskning 

 
Sammanfattar man den tidigare forskningen som finns kring ledarsidor kan man till att börja 

med resultatmässigt konstatera att de i dagsläget är mindre partipresspräglade än tidigare. Dock 

visar sig partilojaliteten mer när det är valrörelse eller då det uppstår inrikes kriser av något slag. 

Även om den mesta forskningen visar på att partilojaliteten både på ledarsidan och i övrigt 

material i tidningarna minskat sedan 1980-talet så lyser olika ideologier igenom framförallt i 

texter på ledarsidorna. 

 
Liberal press har traditionellt sett varit mer oberoende gentemot olika partier jämfört med den 

socialdemokratiska pressen som varit mer lojal. Generellt sett har ledarsidorna utvecklats från 

att vara en partipolitisk press till att bli mer allmänideologiska. Åsiktsspridningen inom 

respektive pressfär, borgerlig och socialdemokratisk, är större än tidigare. 

 
Innehållet på ledarsidorna domineras stort av inrikespolitiskt material trots att majoriteten av 

ledarskribenterna i landet tycker att ett av de viktigaste områdena att fokusera på är det 

lokalpolitiska. Ledartexterna likt övrigt material i tidningen visar tecken på 

professionaliseringen bland journalister. I takt med pressens minskade knytning till något parti 

så har den granskande uppgiften blivit starkare än partipresskrafterna. Ledarsidorna har 

genomgått en viss identitetskris då de blivit mindre beroende av det politiska systemet. Det 

märks av bland annat då det i dagspressen satsas mer på självständiga och mindre ideologiskt 

förankrade kommentarer både på och utanför ledarsidan. 

 
Ledarskribenterna har närmat sig kolumnisterna i den mån att det blir fler signerade ledare med 

bildbyline samt att de oftare refererar till sig själva i texterna. Färre ledarskribenter har något 

partipolitiskt uppdrag nu än fallet var tidigare. 

 
Traditionell massmedia är fortfarande den viktigaste källan för människor att få del av 

information gällande politik och samhälle. Ledarsidan, åtminstone delar av den, läses av hälften 

av tidningsläsarna. 

 
Ser man till metoder som använts vid en del av den tidigare redovisade forskningen gällande 

studier av ledarsidor kan man konstatera att den till största delen är kvantitativ men i vissa
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undersökningar med kvalitativa inslag. Den kvalitativa innehållsanalysen används för att ge en 

fördjupning och tolkning av det insamlade kvantitativa materialet. I den tidigare forskningen 

som vi redogjort för finns det ingen som använt sig av idéanalys som metod.
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4. Teoretisk utgångspunkt 
 
I följande kapitel kommer en diskussion att föras kring valet av vetenskapsteoretisk 

utgångspunkt för denna uppsats. Som redan nämnts ämnar denna uppsats att undersöka vilken 

ideologi Göteborgspostens ledartexter håller sig till. Vi kommer sålunda att behöva ett verktyg 

som är applicerbart på texten för att kunna analysera detta. Grunden för det verktyget är de 

politiska ideologier som vi kommer att jämföra ledartexterna med. 

 
Till vår analys, som det kommer tas upp mer om i efterföljande kapitel, har vi valt att använda 

oss av tre olika ideologier. Den första är socialliberalismen, av den anledning att det är den 

ideologi som GP:s skribenter säger sig anamma. Den andra ideologin är konservatismen som 

är den grundideologi som nya politiska redaktören Teodorescu hämtat sina åsikter ifrån. 

Slutligen har vi också valt att använda oss av nyliberalismen som ett annat perspektiv på 

liberalismen och delvis motpol till socialliberalismen. 

 
Man kan på förhand tänka sig att det vore rimligt att innehållet i GP:s ledartexter kan knytas till 

någon av de tre ideologierna dels då GP utger sig för att vara en liberal tidning och dels då 

ideologierna i vissa avseenden tangerar varandra vad gäller inställning till vissa idéer, begrepp. 

 
4.1 Idealtyper 

 
Idealtyper är en term som vanligtvis förknippas med den tyske filosofen Max Weber. Weber 

skapade så kallade tankebilder av ett specifikt problem för att på så sätt skapa en förståelse över 

fenomenet. Dessa tankebilder är dock inte en bild som kan sägas beskriva verkligheten då den 

extrema idealtypen inte kan tänkas existera i verkligheten. Snarare skall den ses som ett 

instrument för att kunna renodla drag hos, som i vårt fall, ideologiska tankar och idéer 

(Bergström & Boréus 2012:150). 

 
Vid skapandet av en idealtyp är sålunda frågan att utgå från: “Vad är typiskt för det fenomen 

som skall undersökas” (Esaiasson m.fl. 2007:158). Av denna anledning kommer det att vara av 

största vikt för resultatet av denna forskning att vi som författare är väl insatta av särdragen hos 

de olika ideologierna. Detta är att se som en grundförutsättning för att på ett så korrekt sätt som 

möjligt kunna analysera de valda ledarartiklarna i ett senare skede. Med detta som grund har vi 

studerat relevant litteratur inom genren politiska ideologier, allt för att få en så klar bild som 

möjligt om ideologiernas skiljelinjer. Vi ser det också som viktigt att så specifikt som möjligt 

kunna särskilja ideologierna eftersom detta bidrar till en mer exakt analys av ledarartiklarna. 

Med tydliga skiljelinjer mellan idealtyperna går det också att göra klara ideologiska stämplar 

av de texter som kommer att analyseras. 

 
Idealtyper är speciellt användbara vid forskning som berör klassificering av texter eftersom de 

bidrar med en struktur och ordning som gör denna typ av analys möjlig (Bergström & Boréus 

2012:166). 

 
Idealtyperna kan appliceras på texten på tre olika sätt eftersom det enligt Mason(1996) finns tre 

sätt att angripa och tolka en text: bokstavligt, tolkande och reflektivt (Mason 1996:108ff). I
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denna uppsats kommer vi att analysera texterna både bokstavligt, eftersom vissa åsikter kan 

uppkomma väldigt tydligt i en argumentation, men även tolkande då det är minst lika troligt att 

många av de ideologiska åsikterna i en ledarartiklar går att finna mellan raderna. Vi måste också 

ta hänsyn till, och vara medvetna om, att det reflektiva tolkningssättet av ledarartiklarna kommer 

att spela en roll i analysen då våra egna tolkningar kommer att påverka den. 

 
Vår uppgift blir vid den här punkten att utifrån den här frågan skapa en idealtyp för en “typisk” 

socialliberal, konservativ samt nyliberal. Vad är typiskt för en person med den här ideologin? 

Vilka ställningstaganden kan personen tänkas ta i en debatt? Vilka frågor anses som viktigast 

för respektive ideologi? Dessa idealtyper kommer sedan att användas för att genomföra en 

innehållslig idéanalys av vårt empiriska material. 

 
Vi börjar med att kort introducera respektive ideologi för att därefter, under rubriken 

idéer/begrepp, koppla ideologierna till de kategorier som vi använder oss av i vårt 

analysverktyg. Dessa kategorier är till att börja med syn på människan och syn på frihet. De här 

två kategorierna har vi senare i vårt analysverktyg samt analys valt att kalla grundvärderingar. 

Därefter följer statens roll, syn på ekonomi, offentligt/privat samt individ/samhälle. 

 
Beskrivningen av de olika ideologierna inom respektive kategori är sammanfattningar gjorda 

utifrån framförallt Reidar Larssons bok Politiska ideologier i vår tid. 

 
4.2 Socialliberalism 

 
Runt sekelskiftet 1900 började den tidigare ekonomiska teorin, laissez faire-teorin, som varit 

rådande inom liberalismen att mjukas upp. Laissez faire (franska för, låt bli!) handlade om 

ekonomisk frihet för individerna som en förutsättning för ekonomisk tillväxt och välstånd. 

Staten skulle avstå från att styra den fria marknaden där tillgång och efterfrågan skulle råda. 

Liberalismen vid 1900-talets början kom att acceptera många ingrepp på marknaden och i 

inkomstfördelning. Exempel på det var införandet av progressiv beskattning, fackföreningar och 

offentliga socialförsäkringar. Den huvudlinje som drev dessa frågor kallas för socialliberalism. 

Socialliberalismens grundläggande och viktigaste ideolog anses vara filosofen John Rawls 

(Larsson 2006:27ff). 

 
Rawls använder sig av egendomsägande demokrati som begrepp. I en egendomsägande 

demokrati försöker institutioner sprida ägandet av välstånd och kapital för att undvika att en 

liten del av samhället får kontroll över ekonomin och i förlängningen politiken. Det är enligt 

Rawls viktigt att man från början ger människor skäligt jämngoda möjligheter vad gäller 

ekonomi för att de ska uppnå grundläggande frihet. Man ska inte endast ge stöd till dem som 

genom olycksfall eller otur hamnar i ekonomisk knipa utan alla medborgare ska få en sådan 

ställning att de kan delta i samhället och utveckla sig själva på lika villkor som andra. I en 

egendomsägande demokrati är målet att samhället ska bli ett hållbart och rättvist system där 

samarbete mellan medborgarna sker på ett fritt och jämlikt sätt (Rawls 1996:14f). 

 
Socialliberalerna ansåg även att staten skulle vara mer än bara en så kallad ”nattväktarstat” som 

i princip enbart hade hand om lag och ordning. I takt med industrialismens framfart så började 

man att acceptera mer statliga ingrepp för att stötta de människor som for illa samt att man såg 

att fri konkurrens skapade stora ekonomiska klyftor i samhället. Begränsningar i friheten med
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statlig styrning var enligt socialliberalerna ett sätt att motverka de problem som uppstod 

(Hedengren 2010:22f). 

 
4.3 Konservatism 

 
Den konservativa ideologin har vuxit fram som en motideologi. Den franska revolutionen 

framkallade den första formuleringen av denna motideologi i Edmund Burkes skrift Reflections 

on the revolution in France, utgiven 1789. Den skrevs som kritik mot revolution som metod för 

samhällsförändring (Larsson 2006:41ff). 

 
Professor Gunnar Heckscher skriver i sitt förord till Reflections on the revolution in France att 

Burke och flera konservativa tänkare efter honom inte menar att man ska motsätta sig utveckling 

och förändringar i samhället då de är ofrånkomliga. Däremot ska man vara säker på att något 

bättre kommer som ersättning om man tänker sig riva upp det som finns och byggts upp under 

lång tid (Burke 1982:10). 

 
Konservatismen är även en reaktion på liberalismens frihetslära. De konservativa varnade för 

att liberalismens tanke om att människan skulle vara fri skulle leda till att svårkontrollerade 

krafter släpptes loss i samhället. Konservatism betyder bevara på latin. Man avser med 

konservatismen en ideologi som vill bevara det existerande samhällets traditioner och 

institutioner och endast förändra samhället gradvis (Ljunggren 2014:16ff). 

 
4.4 Nyliberalism 

 
Nyliberalismen har sitt ursprung i 1970-talet som en direkt kritik mot den socialliberala 

ideologin, som varit den dominerande inom den liberala sfären. Nyliberalerna var kritiska mot 

att statsmakten fått allt större utrymme och förordade istället ett public choice-tänkande där 

medborgarnas önskemål skulle ställas över de byråkratiska egenintressena (Larsson 2006:139). 

 
Filosofen Robert Nozick, som är en av nyliberalismens företrädare, anser att staten ska vara 

minimal, begränsad till att skydda individer mot våld, stöld och bedrägeri och som hjälp till att 

upprätta avtal. En mer omfattande stat kränker människors rättigheter och frihet. Det ska inte 

finnas några förbud från statens sida för medborgare att utföra handlingar som är för individens 

eget bästa eller för individens eget skydd. Det ska heller inte finnas något tvång från statens sida 

för att förmå vissa medborgare att hjälpa andra (Nozick 1986:7). 

 
Nationalekonomen Milton Friedman betonar individens frihet och menar att staten har ett ansvar 

för att skydda friheten. Samtidigt säger han att maktkoncentration är något som historiskt sett 

utgjort främsta hotet mot friheten och således bör staten, regeringsmaskineriet, begränsas och 

decentraliseras. Staten ska förutom att skydda individen mot yttre och inre fiender även trygga 

uppfyllandet av privata kontrakt samt skapa förutsättningar för konkurrens på marknaden. 

Samhällets ekonomi ska bygga på att främst lita till frivilligt samarbete och privata initiativ och 

därigenom låta den privata sektorn tjäna som motvikt mot den offentliga sektorn och på så sätt 

fungera som ett skydd för tanke, yttrande och religionsfrihet (Friedman 1972:11f).
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4.5 Ideologiernas idéer/begrepp 

 
Anledningen till att vi valt just de nedan kommande kategorierna gällande idéer/begrepp hör 

samman med att vi anser att dessa kategorier täcker in det breda spektra av ämnen och åsikter 

som ledarartiklarna berör. Vi utförde en förstudie på det ledarmaterial som vi i vår undersökning 

använder oss av och utifrån det skapades analysverktygets idéer/begrepp. 

 
Kategoriernas benämning är ett urval av begrepp som olika författare använt sig av i böcker som 

redogör för politiska ideologier. De tre ideologierna, socialliberalismen, konservatismen och 

nyliberalismens syn på de olika idéerna/begreppen, redovisas i följd efter varandra under 

respektive rubrik. 

 
4.5.1 Grundvärderingar (syn på människan, syn på frihet) 

 
Socialliberalismens grundläggande värdering kan sammanfattas med: ”största möjliga lycka för 

största möjliga antal” (Larsson 2006:29). Denna lycka får dock inte uppnås på andras 

bekostnad, utan kan snarare sammanfattas med att ens egen lycka, eller majoritetens lycka, 

endast får ske med hänsyn till övriga människor, eller minoriteten. En samhällsform utan denna 

grundläggande frihet gör att utvecklingen och mänskligheten riskerar att stagneras. John Rawls 

vidareutvecklar detta frihetstänkande som två fasta principer, nämligen den att alla individer 

skall ha samma grundläggande friheter men också att ekonomiska och sociala skillnader mellan 

individer endast får existera om de är till nytta även för de som har det sämst ställt (Larsson 

2006:31). 

 
Den grundläggande normkällan i den konservativa läran är den politiska och kulturella tradition 

som finns i landet. Man menar visserligen att traditioner ändras över tid, om dock långsamt. I 

och med denna långsamma förändring gallras också det oanvändbara ur historien bort och kvar 

blir det som är värdefullt. Utöver tradition och historia är även den inhemska religionen en viktig 

normkälla för den konservativa ideologin. För en konservativ är inte politiken i sig en viktig 

punkt i samhället, snarare finns en stark pessimism mot att samhället kan formas och utvecklas 

med hjälp av politiska styrmedel (Larsson 2006:45). 

 
De nyliberala förespråkarna värdesätter i första hand de mänskliga rättigheterna. Dessa 

rättigheter är, enligt nyliberaler, helt okränkbara. Med detta ställningstagande stadfäster man 

också att statsmaktens enda existensberättigande grundar sig på att skydda individens 

rättigheter. En av nyliberalismens främsta förespråkare, amerikanen Robert Nozick, utvecklar 

dessa tankar i sin idé om den ”minimala staten” eftersom alla politiska sammanslutningar 

inskränker på den rätt till självbestämmande som varje individ har. Till skillnad från 

utilitarismen, där även gruppers lycka ingår, menar nyliberalerna att det enbart är varje enskild 

individs möjlighet att uppfylla sin lycka som är av intresse (Larsson 2006:140ff). 

 
4.5.1.1 Syn på människan 

 
Inom den socialliberala ideologin finns en stor tilltro till varje individs egen förmåga att kunna 

bedöma sina val utifrån teorier om handling och konsekvens. Man talar främst om individens 

rationella förmåga att fatta egna beslut. Inom socialliberalismen är även jämlikhet mellan 

människor en viktig punkt, där historiskt sett liberalismens anhängare varit förkämpar till 

exempelvis kvinnlig rösträtt. John Rawls vidareutvecklar detta jämlikhetstänkande med två
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undantag där en ojämlikhet kan vara acceptabel. Det berör dels inkomstskillnader i olika 

befattningar, så länge befattningarna är tillgängliga för alla samt för det andra att olikheter 

endast får existera så länge de bidrar till att de sämst ställda får det bättre av dessa olikheter 

(Larsson 2006:32). 

 
Den konservativa lärans syn på människan har sin grund i att det finns en olikhet beträffande 

omdömesförmåga och intelligens hos individerna. Det är dock en tanke som finns inom flera 

ideologier. Den stora skillnaden är dock att enligt den konservativa läran skall denna skillnad 

accepteras. Vidare finns en tanke om att människan i grunden är både ond och god. Med detta 

menar man att ingen individ är fullkomlig, och inte heller möjlig att göra fullkomlig. Av denna 

anledning anser de konservativa att människan behöver fasta normer. Dessa normer har sin 

grund ur den samlade visdom, religiösa ståndpunkter samt traditioner som tidigare generationer 

skapat och förvaltat (Larsson 2006:46f). 

 
En grundsyn inom nyliberalismen är att människan är att se som en rationell varelse som utan 

någon statsmakts inblandning är fullt kapabel att fatta sina egna beslut efter sina intressen. Man 

ser dock varje individ som olik den andre och detta är också ett faktum som bör kvarstå. I och 

med den fria marknaden, som kommer att fungera som ett verktyg, kommer individen att 

förverkligas genom sin olikhet. Den största drivkraften för individen är inte kortsiktiga mål utan 

istället egenintresset i form av alla de värderingar och intressen som varje individ vill 

förverkliga. Dessa viljor kan inte komma till sin rätta med en statsmakt som försöker styra 

människan (Larsson 2006:142). 

 
4.5.1.2 Syn på frihet 

 
Socialliberalismen menar att frihet inte enbart innebär att människan ska vara fri genom att 

lämnas i fred utan det ska för varje människa finnas kraft och framförallt möjlighet att göra det 

de vill, så kallad positiv frihet. De hinder som finns i samhället och begränsar friheten, 

exempelvis fattigdom, ska undanröjas med hjälp av samhället genom att staten i utjämnande 

syfte tillhandahåller ett välfärdssamhälle med skolor, sjukvård och bra förutsättningar för en 

fungerande arbetsmarknad (Ball & Dagger 2011:72). 

 
Konservatismens grundare, irländaren Edmund Burke verksam i det brittiska parlamentet andra 

halvan av 1700-talet, sade att frihet är bra under kontrollerade former. När frihet används på ett 

klokt sätt och med begränsningar så är frihet mycket värdefullt för människan. Frihet är 

värdefullt endast när den är ordentligt kontrollerad. Individer ska vara fria från hinder för att 

kunna uppnå sina mål men bara om målen inte hotar den sociala ordningen (Ball & Dagger 

2011:97). 

 
I ett fritt samhälle ska det enligt nyliberaler inte finnas några hinder eller tvång för individens 

möjlighet att utveckla sina talanger (Hedengren 2010:28). 

 
Nyliberaler framhäver att tanken på frihet är att låta individen sköta sig själv utan hinder och 

tvång eller inblandning från någon stat och på så sätt konkurrera på marknaden utifrån sina egna 

ansträngningar och förmåga. Denna form av frihet kallas  negativ frihet. Det som skiljer 

nyliberalerna från exempelvis socialliberaler är att nyliberaler inte tycker att staten 

överhuvudtaget ska lägga sig i frågor som exempelvis kamp mot sjukdomar, brist på utbildning, 

diskriminering, fattigdom och andra förhållanden som hotar friheten och allas möjlighet att få
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del av det. Att staten blandar sig i dessa frågor är i sig det största hotet mot frihet och jämlikhet 

(Ball & Dagger 2011:83). 

 
4.5.2 Statens roll 

 
I grunden anser liberalismen att staten är ett nödvändigt ont och ska ha som främsta syfte att 

skydda individen. Staten står inte över de enskilda människorna utan ska i stället fungera som 

ett slags företag som människorna anlitar för att få skydd mot yttre och inre fiender (Ljunggren 

2014:36f). 

 
Socialliberalismen är förespråkare av marknadsekonomi med fri konkurrens. Dock måste staten 

se till att marknaden regleras politiskt om den skulle agera på bekostnad av den enskildes 

välmående (Ball & Dagger 2011:72f). I praktiken innebär det att staten tar ansvar för delar av 

välfärden exempelvis att alla får gå i skolan, att ingen svälter eller behandlas illa på grund av 

kön eller hudfärg. För att det ska fungera krävs en omfördelning från rika till fattiga genom 

skatter, samt viss lagstiftning (Hedengren 2010:22). 

 
Konservatismen menar att en stark stat behövs för att upprätthålla regler och lagar för att vi ska 

kunna leva tillsammans utan att det blir rörigt och fritt fram för anarki. Som skydd mot både 

yttre och inre fiender behövs lagar och domstolar samt en väl fungerande militär och polisiär 

verksamhet. Individen måste även offra en del av sin personliga frihet för helhetens skull. På 

så sätt kan ett land och dess kultur utvecklas i lugn och ro. Konservatismen ser ett egenvärde i 

staten då den bevarar den kultur och traditioner som förts vidare från tidigare generationer 

(Hedengren 2010:36). 

 
Nyliberalismens filosofiska företrädare, bland dem den tidigare nämnde Robert Nozick, går 

tillbaka till 1600-talets liberala tankar om att statens existens endast kan motiveras med att den 

finns till för att upprätthålla individernas rättigheter. Varje politiskt ingrepp innebär en 

inskränkning i individens rätt att själv bestämma över sitt liv så därför förordas en minimal stat 

(Larsson 2006:140f). 

 
Sedan andra halvan av 1900-talet har nyliberaler hävdat att staten ska vara så liten som möjligt 

för att ge rum åt individens utövande av individuell frihet. Staten kallas ”nattväktarstat” då den 

enda uppgift den ska ha är att skydda individen och dess egendom mot våld, stöld och bedrägeri 

(Ball & Dagger 2011:70). 

 
4.5.3 Syn på ekonomin 

 
Den ekonomiska organisationen har varit ett svårt dilemma inom liberalismen. Grundtanken 

inom den liberala sfären är en marknadsekonomi utan någon politisk styrning. Dock förändrades 

detta tankesätt något under 1900-talets första hälft till följd av svåra ekonomiska kriser och 

konjunktursvängningar, med riktning mot en större utvidgning av den offentliga sektorn inom 

ekonomins utveckling. Liberalismen godtog och kämpade för sociala reformer och lagstiftning 

för att lindra eller motverka marknadsekonomins ekonomiska följder. Dock sätts fortfarande 

den ekonomiska tillväxten framför en ekonomisk jämställdhet. Dessutom vidhålls att de krafter 

som skapar välståndet i samhället inte skall beskattas för hårt (Larsson 

2006:38f). En del av den liberala synen på marknadsekonomi är teorin om frihandel. Grunden 

i läran om frihandel är att om den sträcker sig till alla länder så ska det knyta samman länder
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och folk med starka ekonomiska band och i förlängningen bidra till fred som ett gemensamt 

intresse (Larsson 2014:29f). 

 
Det är en självklarhet för den konservativa ideologins anhängare att den ekonomiska marknaden 

skall vara helt friställd från någon form av politisk styrning. Denna frihet från ekonomisk 

styrning bidrar på så sätt till en ekonomisk tillväxt. Inkomst och förmögenhetsskillnader är i 

stort ett mått på människors olika prestationsförmåga. Utifrån det följer också att de 

konservativa är emot en skattepolitik och socialpolitik i starkt utjämnande syfte. Till skillnad 

från socialistiska tankar om ett statligt ägande av företag talar istället de konservativa om ett 

delägarskap av företaget de arbetar på, exempelvis genom försäljning av aktier. Detta, menar 

de konservativa, är ett bättre alternativ till inkomstutjämning, eller som den tidigare 

högerledaren Gunnar Heckscher sade det: ”Alla äger inte bara någonting som de själva brukar 

eller förbrukar, utan de äger personligen en del av större produktiva enheter, och det ger dem 

en personlig självständighet, ett personligt oberoende i både ekonomisk och moralisk mening” 

(Larsson 2006:46ff). 

 
Avreglering och privatisering är två gyllene ledord som följer den nyliberala ideologin. Men 

även den del av marknaden som fortskrider under en offentlig förvaltning skall styras med 

marknadsekonomiska metoder. Nyliberalismen är för en kapitalistisk tankebana som utvecklar 

individen. Den franske nyliberalen Henri Lepage uttrycker tanken som en reformerad kapitalism 

som gör det möjligt ”för ett maximalt antal människor att förverkliga en maximal mängd av 

sina  preferenser  till  ett  minimum av  kostnader  och  tvångsåtgärder”  (Larsson 

2006:148). Nyliberalismen motsätter sig som regel att man ska omfördela resurser såsom 

egendom och inkomster via statliga ingrepp (Larsson 2006:141ff). 

 
4.5.4 Offentligt/Privat 

 
Socialliberalismen värnar och utvecklar valfriheten inom välfärdssektorn. Mångfald i alternativ 

inom vård, skola och omsorg ger individen större valmöjlighet och flyttar därmed makten från 

myndigheter till individnivå. Enskilda alternativ driver även på kvalitetsutvecklingen inom 

kommunerna och landstingen. Mångfald inom välfärdssektorn är även en jämställdhetsfråga då 

det innebär att det är lättare att byta arbetsgivare, göra karriär och starta eget även inom 

kvinnodominerande yrken (Folkpartiet.se). 

 
Konservatismen ser offentlig finansiering som viktig för människors välmående och välfärd 

men menar att utförandet av välfärden bör föras närmare människorna i form av exempelvis 

familjen, lokala föreningar och kyrkan (Ball & Dagger 2011:101). Grundinställningen är att 

välfärden i samhället ska finansieras gemensamt, solidariskt, via skattemedel. Välfärdssystemet 

ska präglas av olika aktörer så att valfriheten hos individen är stor. Mångfald och valfrihet höjer 

kvaliteten och effektiviteten i välfärdssektorn (Moderaterna.se). 

 
Den offentliga sektor som finns kvar då avreglering och privatisering är genomförd ska drivas 

med marknadsmässiga metoder. Det finns enligt de nyliberala ideologerna makarna Milton och 

Rose Friedman fyra legitima områden för statens verksamhet. Först är det den personliga 

säkerheten inom landet samt försvar från angrepp från andra länder. Det andra är att sköta 

rättsordning och de elementära spelreglerna i samhället. Det tredje området är verksamhet som 

kan vara lönsam för samhället som helhet men som inte är marknadsmässigt lönsam för 

individer att driva. Det sista området är att skydda individer som inte kan ta hand om sig själva,
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inklusive minderåriga. Dessa områden är de som bör beaktas vid avgränsning av vad stat och 

marknad ska ansvara för (Larsson 2006:147). 

 
4.5.5 Individ/Samhälle 

 
Liberalismen uppstod som en rörelse för att frigöra individen från bland annat statligt förtryck. 

Individen som den primära sociala enheten står sig än i dag och det kommer till uttryck i krav 

på starka garantier för individens fri och rättigheter. Under 1800-talet och en del av 1900-talet 

såg liberalerna statens expansion som en fara för individens frihet (Larsson 2006:33). 

Socialliberalismen är en form av liberalism som balanserar upp individens frihet gentemot staten 

då de menar att frihetssträvandena ibland måste begränsas till förmån för mänskliga och 

medborgerliga rättigheter och social välfärd (Färm 2007:33). 

 
Den ursprungliga konservatismen betonade att människan är en del av en gemenskap, ett 

kollektiv, mer än bara en individ (Ferm 2007:45). Familjen, den så kallade kärnfamiljen, 

betraktas som samhällets grundläggande enhet. Konservatismen har som mål att alltid lyfta upp 

familjen som huvudansvarig för uppfostran och utbildning (Larsson 2006:48). 

 
Individernas handlingsfrihet och valfrihet ska i alla lägen gå i första hand. Den moderna 

välfärdsstaten med dess byråkrati och regleringar ska bekämpas. Nyliberalismen ogillar starkt 

intresseorganisationer och andra kollektiv som de menar tillhör den nutida korporatistiska 

staten. Att direkt avskaffa välfärdsstaten är dock inte rimligt enligt nyliberalerna utan det ska 

ske genom att samhället självt efter hand minskar sin efterfrågan på statliga åtgärder (Larsson 

2006:144). 

 
4.6 Analysverktyg 

 
Analysverktyget som bifogas som bilaga 1 är en sammanfattning av de idéer och begrepp som 

beskrivs ovan i kapitel 4.5 “Ideologiernas idéer och begrepp”. Analysverktygets idéer och 

begrepp, som är sex stycken till sitt antal, har tagits fram efterhand då vi gjort vår pilotstudie 

med ledarartiklar från veckan före valet 2014. I pilotstudien ingick huvudledarna i GP datumen 

8-14 september 2014. Som tidigare nämnts kom vi fram till att det behövdes så pass många 

idéer/begrepp för att täcka in de breda ämnesområden som ledartexterna spänner över. 

 
Rubrikerna i analysverktyget är inspirerade och hämtade från några olika böcker som handlar 

om politiska ideologier. Från Reidar Larssons bok Politiska ideologier i vår tid hämtades syn 

på människan och syn på ekonomi (uttryckta som människosyn och ekonomisk organisation av 

Larsson). Från Ball & Daggers bok Political ideologies and the democratic ideal har vi tagit 

syn på frihet. Statens roll är inspirerad av bland annat Stig-Björn Ljunggren från hans bok 

Ideologier och begreppen Offentligt/Privat samt Individ/Samhälle är hämtat direkt från 

Bergström/Boréus övningsstudie beskriven i boken Textens mening och makt. 

 
Själva innehållet i analysverktyget under respektive ideologi är hämtade från böckerna som 

nämns  i  stycket  ovan  samt  från  ytterligare ett  par böcker om  politiska ideologier,  Uriel 

Hedengrens Politiska idéer – drömmen om det goda samhället samt Göran Färms Politiska 

ideologier – en liten bok om stora idéer. De olika ideologiska ställningstaganden som finns 

under rubriken Offentligt/Privat har delvis hämtats från Folkpartiet och Moderaternas hemsidor, 

Politik A-Ö. Innehållet i analysverktyget har sitt ursprung i de idéer och begrepp som
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beskrivs i kapitlet 4.5 “Ideologiernas idéer/begrepp” och har kortats ner till punkter, korta 

fraser, för att användas vid den operativa analysen. 

 
Analysverktygets tanke är att vid varje idé/begrepp vågrätt sett försöka ha jämförbara 

ideologiska ställningstaganden hos de olika ideologierna som gör det lättare att kunna se vad 

de har för inställning till olika frågor.
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5. Metodologiska överväganden 
 

Vid valet av metod i denna uppsats finns många aspekter och frågor att fundera över. Ett par av 

de viktigaste är: Vad vill vi förmedla med vår forskning och det resultat vi får fram? Eftersom 

vår frågeställning berör vilka ideologiska ställningstaganden som görs i Göteborgspostens 

ledarartiklar är svaret på den frågan att vi i vårt resultat vill bekräfta eller dementera 

Göteborgspostens egen utsaga att deras ledarartiklar är att se som socialliberala. 

Det första ställningstagandet handlar då huruvida vi skall utföra vår forskning på en kvantitativ 

grund eller en kvalitativ. Båda dessa metodologiska inriktningar har sina för- och nackdelar. 

 
Fördelen med den kvantitativa metoden är att det går att behandla ett stort antal analysenheter 

och att den lämpar sig utmärkt till frågor gällande exempelvis frekvensen av vissa uttryck i en 

text eller vilket utrymme enskilda frågor får i en tidning (Esaiasson m.fl. 2007:223). Svårigheten 

här gällande vår undersökning är huruvida de ideologiska ståndpunkter som vi ämnar undersöka 

är så tydliga att det går att skapa ett kvantitativt analysinstrument, analysverktyg, som har 

förmågan att särskilja dessa ställningstaganden. 

 
Vid den diskussion vi fört kring metodologiskt val har vi kommit fram till att det vi ämnar att 

undersöka kan finnas dolt i kontexten. Om en ledarartikel kan anses vara till exempel 

socialliberal kommer snarare att baseras på ställningstagande i specifika frågor av 

artikelförfattaren än exempelvis förekomsten av socialliberala termer. Att en ledarartikel skulle 

innehålla termer såsom ”frihet”, ”marknadsekonomi” och ”privatisering” gör inte att den 

automatiskt kan kategoriseras som socialliberal. Snarare handlar det i vår forskning om att sätta 

samman termerna med den kontext den förekommer i. 

 
För att exemplifiera denna problematik kan vi titta närmare på nedanstående två meningar: 

 
- ”Jag anser inte att det skall finnas en frihet att välja mellan kommunal och privatiserad 

skolgång” 

 
Och 

 
- ”Jag anser  att valfriheten mellan privata och kommunala skolor skapar en  frihet hos 

individen” 

 
Här ges en tydlig skillnad till den diskussion som förts ovan. Båda meningarna innehåller termer 

som faller inom frihet och privatiseringar. I en strikt kvantitativ undersökning hade vi sålunda 

konstaterat att termerna förekommer lika frekvent i båda meningarna. Dock ser man när orden 

sätts i sin kontext att de har olika innebörder. Den första meningen anser att valfriheten mellan 

kommunalt och privatiserat alternativ inte är något att eftersträva, varpå en socialliberal åsikt 

inte kan styrkas. Den andra meningen däremot har ett ställningstagande i frågan som kan anses 

styrka en åsikt inom den liberala sfären. 

 
Av denna anledning har vi i den här studien valt att utföra en kvalitativt inriktad undersökning 

där vi utgår från att skapa en idealtyp av de tre ideologierna socialliberalism, konservatism samt
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nyliberalism. Med hjälp av vårt analysverktyg kommer vi att utföra en idéanalys av det 

empiriska materialet. 

 
5.1 Idéanalys 

 
Idéanalyserna är en bred forskningsmetod som egentligen inte kan sägas ha någon allmänt 

erkänd inriktning (Bergström & Boréus 2012:145). 

Snarare handlar indelningen och klassificeringen av olika typer av idéanalyser vilket syfte man 

som forskare har med sin undersökning. Gemensamt är dock att man på det ena eller andra sättet 

eftersträvar att identifiera idéer och ideologier i en skriven kontext. Idéanalysen hjälper här 

forskaren att finna politiska budskap som ligger dolt i texten (Beckman 2005:48). För att kunna 

gå vidare med diskussionen här gällande val av idéanalys är det på sin plats att närmare 

identifiera termen ideologi. 

 
Till att börja med definierar vi termen med hjälp av följande beskrivning hämtat från 

nationalencyklopedin: 

 
”Ideologi; ett mångtydigt men centralt begrepp i modern politisk teori, kunskapssociologi och 

idéhistoria.   Ofta används i dag ideologi allmänt i betydelsen åskådning, i synnerhet 

samhällsåskådning. En ideologi i denna mening utgör en någorlunda sammanhängande enhet, 

vilken innehåller såväl antaganden om verklighetens beskaffenhet som värderingar och 

handlingsnormer.” (ne.se 2). 

 
Enligt statsvetaren och chefredaktören Herbert Tingsten kan man dela in en ideologi i tre olika 

delar. För det första, grundläggande värden. Här passar frågor som människosyn in. Den andra 

delen av en ideologi berör omdömen om verkligheten. Här ingår frågor rörande exempelvis 

samhällsutveckling och den ekonomiska makten. Slutligen, som en tredje del, finns de konkreta 

rekommendationerna, det vill säga förslag på hur ett visst mål skall nås (Bergström & Boréus 

2012:141). 

 
Vi går nu tillbaka till idéanalyserna och en genomgång av de olika inriktningar som finns inom 

denna. En idéanalys kan genomföras dels med ett förklarande syfte, där man som forskare 

exempelvis analyserar förekomsten av ideologiska ställningstaganden i bland annat debatter. 

Vidare kan man genomföra en idéanalys utifrån ett aktörsperspektiv med ett beskrivande syfte. 

Frågor att finna svar på gällande denna inriktning är exempelvis ett partis idéutveckling under 

en given tid. Som en tredje inriktning finns den funktionella idéanalysen som både beskriver 

och förklarar. Frågor att finna svar på här är till exempel hur ett visst partis ideologiska yttringar 

påverkar genomförandet av idéer. Som en fjärde inriktning finns den kritiska idéanalysen. Som 

namnet avslöjar handlar det här om ideologikritik och huruvida de ideologiska riktlinjerna 

stämmer överens med verkligheten (Bergström & Boréus 2012:146ff). 

 
Utöver dessa fyra inriktningar finns även en femte inriktning, som också är den inriktning som 

vi valt att använda oss utav i denna forskning, nämligen den innehållsliga idéanalysen. 

Den innehållsliga idéanalysen inriktar sig först och främst på logiken i en politisk debatt samt 

att ge en bild av vad som egentligen sägs i en politisk text (Bergström & Boréus 2012:146). 

 
Eftersom vår ambition är att identifiera de ideologiska ställningstagandena i vårt empiriska 

material anser vi att denna inriktning är mest lämpad för vår undersökning. Även denna typ av
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analys har ett beskrivande syfte och kan ge svar på frågor som vad huvudbegreppen i en text 

ges för ideologisk betydelse. 

 
Att med hjälp av idéanalys studera vårt empiriska material kommer det att ge oss en bild av 

relationen mellan idéerna och politiken. Dessutom kan de ideologiska ställningstagandena sägas 

stå för en maktfunktion i samhället vilket gör denna typ  av kritisk studie legitim 

(Bergström & Boréus 2012:172). 

 
5.2 Empiriskt material och urvalsprocess 

 
Undersökningen baserar sig på Göteborgspostens ledarsidor. Allt material som använts vid vår 

analys har inhämtats från databasen Retriever, som ägs av Tidningarnas Telegrambyrå (TT) 

samt dess norska motsvarighet Norsk Telegrambyrå (NTB). 

 

Materialet som ingår i undersökningen är hämtat från tidsperioden 8 september 2014 fram till 

och med 14 september 2014 och består av sju osignerade ledarartiklar samt sex stycken 

signerade ledarkrönikor. Orsaken till att de signerade ledarna vi valt att analysera är en färre till 

sitt antal har sin förklaring i att Göteborgsposten fram till början av april 2015 en dag i veckan 

haft en socialdemokratisk krönika, aktuell vecka författad av Leif Pagrotsky, vilken inte kan ses 

som relevant för vår undersökning. De övriga signerade krönikorna under veckan är författade 

av de ordinarie tre ledarskribenterna, den politiske redaktören Tenfält, en folkpartistisk 

gästkrönikör samt GP:s ägare Peter Hjörne. 

 

Vid valet av tidsperiod för det empiriska materialet har många diskussioner förts och för- och 

nackdelar med olika perioder vägts mot varandra. En första tanke var att göra en jämförande 

analys där tiden före Teodorescus tillträde jämförs med tiden efter tillträdet för att se om några 

skillnader föreligger. Dock anser vi att Teodorescu har varit chef över ledarredaktionen allt för 

kort tid för att kunna influera medarbetarna i sina åsikter. Vidare ansåg vi att det inte skulle vara 

rättvisande att göra en analys under den tiden som konflikten på ledarredaktionen pågått. Detta 

eftersom känslorna varit starka bland skribenterna och detta måhända kunnat påverka resultatet 

av analysen. 

 

Valet föll istället på veckan före det svenska valet till riksdag, landsting och kommuner 2014. 

Inte av den anledningen att vi tror att skribenterna är mer ideologiskt lojala i anslutning till ett 

val, utan att det förs en större debatt kring politiska sakfrågor under denna period, vilket bidrar 

till att analysen kan göras på ett mer kärnfullt sätt. Ser man till den tidigare forskningen som vi 

redovisat så visar den att tidningar i viss mån fortfarande är lojala med den ideologi de 

traditionellt varit knuten till men även att professionaliseringen av journalistkåren gjort att den 

successivt blivit mer oberoende av det politiska systemet. Studier av ledarsidor under valrörelser 

har tidigare visat både att man stödjer sitt eget parti men även att andra krafter än 

partipresskrafter råder då innehållet på ledarsidorna bestäms. Granskningen av politiken under 

en valrörelse är, hur det än står till med ideologisk lojalitet hos tidningarna, på högvarv och det 

ger vår studie bra arbetsmaterial.
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5.3 Tolkningsarbete 

 
I detta avsnitt kommer vi att beskriva närmare hur själva studien kommer att gå till. Till att 

börja med har varje ledarartikel lästs ett stort antal gånger. Första gångerna ytligare för att få en 

övergripande förståelse för vad artikeln handlar om för att sedan gå in djupare i dess betydelse. 

Vid den djupare analysen har vi i vårt arbetssätt följt Herbert Tingstens tankar, nämnda i texten 

idéanalys ovan, om en ideologi i tre delar och även Reidar Larssons rekommendationer att bryta 

ner artikeln i ”värden” och ”rekommendationer” (Larsson 2006:21f). 

 
Ett värde kan definieras som principer och övertygelser som utgör en allmän vägledning för 

våra handlingar samt varaktiga föreställningar om vad som är värdefullt och ideal man 

eftersträvar (wikipedia.se 2). 

 
I ledarartiklarna blir uppgiften att lokalisera vad skribenterna anser är viktiga frågor och vilka 

åsikter de har gällande dessa frågor, vilka värderingar de har. Detta är en komplicerad del av 

analysen och central för att få ut ett resultat. 

 
En värdering kan vara en åsikt om att ett specifikt värde skall sättas före ett annat värde, 

exempelvis ”effektiv sjukvård går före sänkta skatter”. Rekommendationen i detta fall är att 

sjukvården är viktigare än låga skatter. Efter att dessa värden och rekommendationer har 

identifierats ur artiklarna använder vi vårt analysverktyg baserat på idealtyper för att kunna 

kategorisera dem under en politisk ideologi. Även en djupare jämförelse för kategoriseringens 

skull görs därefter gentemot de mer utförligt beskrivna idealtyperna som finns i kapitlet 4.5, 

ideologiernas idéer/begrepp. Ställningstaganden som identifieras kommer sedan att presenteras 

i analysdelen i förklarande och diskuterande text. 

 
Enligt Nord är ledarna ofta uppbyggda så att de växelvis är informerande, argumenterande och 

rekommenderande. I slutet av en ledartext finns ofta viktiga sammanfattningar, återkopplingar 

och slutsatser som ger en helhetsbild av textens innehåll. Ledartexter är ofta komplext 

sammansatta och analytiskt hållna (Nord 2001:47ff). 

 
Detta bidrar till de svårigheter som vi måste vara medvetna om i den framförliggande analysen. 

Analysen av ledartexterna blir av denna anledning mycket av ett tolkningsarbete från oss 

författares sida. 

 
5.4 Validitet och reliabilitet 

 
Vid användandet av idealtyper som analysverktyg finns ett antal risker som vi som 

uppsatsskrivare måste vara väl medvetna om och beakta i vårt arbete. Den ena risken handlar 

om att man som forskare ser materialet vi analyserar allt för mycket ur idealtyperna och på detta 

sätt tillskriver ledarartiklarna något som inte existerar (Bergström & Boréus 2012:167). 

 
En annan risk som är att beakta är en alltför svagt utformad idealtyp vilket genererar i att 

analysen och kategoriseringen av åsikter blir för grov för att kunna ge ett rättvisande resultat 

(Bergström & Boréus 2012:167).
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Av denna anledning, och för att undvika ett validitetsproblem, har vi lagt stor vikt vid att 

utveckla analysverktyget så att det blir effektivt. Vår ambition är att idealtyperna skall vara så 

heltäckande som möjligt. 

 
När det kommer till undersökningens reliabilitet har vi lagt stor vikt vid att framförallt se till att 

de idealtyper vi skapat också är relevanta för vad som karaktäriserar en specifik ideologi i 

dagens samhälle (Bergström & Boréus 2012:170). 

 
Det är också viktigt att analysverktyget innehåller alla de ideologier som vi rimligen kan tänka 

oss förekommer i en ledarartikel i Göteborgsposten. En diskussion hur vi valt dessa idealtyper 

finns att studera närmare i kapitel 4.
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6. Analys 
 
I följande kapitel kommer vi att presentera den analys vi gjort av de ledarartiklar som ingår i 

undersökningen. För att göra det hela så överskådligt som möjligt har vi valt att presentera 

analysen utifrån ordningen på analysverktygets idéer/begrepp. Vi kommer sålunda börja med 

att presentera analysen gällande abstrakta frågor som människosyn och syn på frihet, för att 

sedan gå över till de mer konkreta frågorna gällande statens roll, ekonomi samt tankarna kring 

offentligt/privat och individ/samhälle. 

 
Precis som vi förutspådde i denna uppsats inledning är de ideologiska budskapen tämligen dolda 

i agendan, vilket i och för sig inte är så konstigt då ledarna i första hand diskuterar dagsaktuella 

händelser. Det är kring de ställningstaganden i dessa diskussioner som analysen kretsar och det 

är här vi har tolkat texten och klassificerat ledarna in i ideologiska fack. Göteborgsposten är, 

som vi tidigare tagit upp, en liberal tidning med en socialliberal inriktning på ledarsidan och det 

är rimligtvis också denna ideologiska inriktning som ledarskribenterna bör anamma i sina texter. 

 
För att ge ökad dynamik åt analysen har vi regelbundet valt att ta med citat ur ledarna för att 

exemplifiera ställningstaganden. I kronologisk datumordning följer nu under respektive rubrik 

(idéer/begrepp) en presentation av exempel på åsikter samt ideologiska kopplingar, som vi 

uttolkat bland en veckas ledartexter. Under varje rubrik följer sedan en 

sammanfattning/kommentar av de ställningstaganden som vi funnit i texterna. 

 
6.1 Analys av grundvärderingar 

 
I den första delen av analysen har vi valt att samla de abstrakta värdena och göra en gemensam 

analys av dessa. Som de abstrakta värdena räknar vi synen på människan samt synen på frihet. 

Detta kan också sägas ingå i en ideologis grundvärderingar. Anledningen till att vi gjort detta 

val, att slå samman dessa värden, är i första hand för dess abstrakta egenskaper. I vår mening 

kräver de en mer vidsynt analys än när vi kommer in på de rena konkreta sakfrågorna. 

 
För att finna en ideologisk grundvärdering i GP:s ledartexter krävs det mer av ett reflekterande 

arbete, likt det som Mason (1996) diskuterar och som också nämnts i avsnittet om idealtyper. 

Vi ser ett värde i att analysera texterna utifrån ideologiernas grundvärderingar, då det är dessa 

som är kärnan i ideologin ur vilka alla övriga tankar i ideologierna fått sin form. 

 
6.1.1 Exempel från ledarartiklar gällande grundvärderingar 

 
8 september: 

 
Maria Haldesten frågar sig den 8 september hur man stävjar den förfärliga utvecklingen att 

många unga människor rekryteras till terrororganisationen IS. En kombination av fattigdom, 

dålig skolgång och känsla av att inte passa in är några skäl som förklarar varför en del av de 

unga väljer att ansluta sig till IS. Haldesten menar att Göteborg stad försöker komma till rätta 

med problemet genom samhällsinsatser på det sociala planet med exempelvis 

nätverksbyggande. De hinder som finns i samhället och som begränsar friheten, exempelvis
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fattigdom, ska enligt socialliberalismen undanröjas med hjälp av staten i utjämnande syfte så 

att alla kan få ta del av välfärdssamhället. Samhället behöver stötta dessa unga personer så att 

de har kraft att välja andra vägar än att bli jihadister. 

 
Huvudledaren den 8 september tar upp åtgärder för att minska arbetslösheten bland unga. 

 
”Medan alliansen har satsat på sänkt arbetsgivaravgift för unga och sänkt krogmoms, riktar 

socialdemokraterna in sig på åtgärder för offentlig verksamhet” (GP 2014-09-08). 

 
De politiska åtgärder som beskrivs i huvudledaren kan kopplas till syn på frihet där hinder för 

människor att komma i arbete på något sätt ska undanröjas med hjälp av samhällets åtgärder. 

Även en syn på människan i form av jämlikhet på arbetsmarknaden kan kopplas till de här 

åtgärderna som staten genomför. 

 
Huvudledarens beskrivning den 8 september av olika partiers förslag på åtgärder för att minska 

arbetslösheten hamnar under en socialliberal positiv frihet då det med regleringar av 

arbetsmarknaden i utjämnande syfte ges möjligheter för unga att ha större chans att komma in 

i arbetslivet. 

 
Jämlikhet är en viktig del i socialliberalismens syn på människan. Att unga ska få chansen att 

komma in på arbetsmarknaden genom att det är billigare att anställa dem är en form av 

utjämning på arbetsmarknaden mellan ung och äldre. Får de inte det stödet är det svårare för 

unga att kunna bestämma över sin egen situation. 

 
9 september: 

 
Ett annat exempel som kan förknippas med en syn på människan hämtas från huvudledaren den 

9 september. Denna ledare berör fackets roll i samhället och dess koppling till den 

socialdemokratiska rörelsen. Ledaren ger skarp kritik till partibundna fackföreningar och säger 

bland annat: 

 
”…samtidigt är det inte konstigt att människor bara betalar in till A-kassan när de till följd av 

ett fackmedlemskap riskerar som nu att bli uppringda och pressade att rösta på 

socialdemokraterna” (GP 2014-09-09). 

 
Citatet med a-kassan ovan handlar alltså om att individer väljer bort ett medlemskap i ett 

fackförbund på grund av de konsekvenser som kan ske, i denna form av socialdemokratisk 

propaganda. Detta är ett tecken på människors rationalitet och förmåga att sätta handling och 

konsekvens i ett samband. Den rationella människan är en grundsyn som härrör från den liberala 

sfären, varpå en sådan åsikt kan stärkas. 

 
Den 9 september uttrycker GP i huvudledaren, likt den 8 september, en form av frihet med 

konstaterandet att unga människor gynnas av den sänkta restaurangmomsen och halverad 

arbetsgivaravgift vad gäller minskad arbetslöshet. I utjämnande syfte ges möjligheter för unga 

i arbetslivet. Det hamnar under en socialliberal syn på frihet.
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Huvudledaren den 10 september behandlar en debatt som GP anordnat mellan partierna i 

Göteborg. Ledaren beskriver en tydlig skiljelinje som visar sig mellan de politiska blocken vad 

gäller valfriheten i framförallt äldreomsorgen inom kommunen. Socialdemokraten Anneli 

Hulthén kritiseras av GP för att hon inte förstått innebörden av lagen om valfrihet då hon menar 

att valfrihet är giriga privata företags rätt att själva få välja sina kunder. 

 
Valfrihet som tas upp i ledaren den 10 september återknyter till att människan är en rationell 

varelse som kan göra sina egna val bara alternativen finns att tillgå. Det är en social- och 

nyliberal tanke. 

 
11 september: 

 
Den 11 september 2014 finns en huvudledare som rör Europeiska Unionen och det faktum att 

Cecilia Malmström fått uppdraget som handelskommissionär. Ledaren är inte bara positiv till 

EU i sig, utan även till kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och hans arbete för att 

få fler kvinnor på tunga poster i kommissionen. I ledaren finns tankar och åsikter som både kan 

härröras till en människosyn men också till en ideologisk syn på frihetsbegreppet. 

 
Jämställdhet mellan kvinnor och män har alltid varit en hjärtefråga för den socialliberala 

ideologin och dess anhängare, även om det är en anammad tanke bland fler ideologier i dagens 

samhälle. Även synen på EU kan sägas vara något av en liberal utopi med dess tankar på 

frihandel och öppna gränser som förenklar för människor i dess utbildning, arbetsliv och 

resande. 

 
Malin Lernfelts krönika den 11 september handlar om byggandet, eller brist på byggande, av 

småhus i Göteborg. Hon menar att staden Göteborg har ett grundläggande problem då den som 

regioncentrum har mycket svårt att erbjuda invånarna attraktiva bostäder, framförallt i 

stadskärnan. Det leder till att arbetande barnfamiljer flyttar från Göteborg medan unga, med 

mindre inkomst, flyttar in. 

 
”Vill man behålla de arbetande barnfamiljerna och deras skattekraft måste kommunen också 

göra en storsatsning på småhus i stadens utkanter” (GP 2014-09-11). 

 
Lernfelt konstaterar att partierna S-V-MP inte är intresserade av att bygga småhus. Människans 

rationella och autonoma sida visar sig här då barnfamiljerna flyttar ifrån något som inte 

uppfyller deras efterfrågan. 

 
Om något inte intresserar eller att behovet som en människa har inte uppfylls så är de kapabla, 

rationella, att välja bort det. Statistiken visar, enligt GP, att barnfamiljer efterfrågar 

småhusboende och när det inte finns att tillgå väljer de bort Göteborg. Liberalismen tror starkt 

på denna människosyn. 

 
I en socialliberal syn på frihet så behöver individer verktyg och möjligheter för att agera och 

vara verkligt fria. Om inte Göteborgs kommun ger dessa verktyg i form av fler tomter och 

bebyggelse för barnfamiljer så inskränks deras frihet att bosätta sig var de vill.
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Ett ytterligare exempel från Göteborgsposten gällande människosyn denna aktuella vecka är 

hämtat från den 12 september och den krönika som är författad av Fredrik Tenfält, politisk 

redaktör vid tillfället. Han berör i sin krönika det faktum att alliansen knappade in på 

vänsterblocket den sista tiden före valet och förklarade det med att väljarna alltmer börjat erinra 

sig vad den sittande regeringen ändå åstadkommit under sina år i regeringsställning. 

 
Den liberala människosyn som kommer fram i Tenfälts text gällande rationella val handlar alltså 

om att individen i viss mån gör sina val utifrån en tidigare erfarenhet. Det vill säga att de vet 

vad, i detta fall alliansen, åstadkommit under sina år vid makten och att man gör ett val utifrån 

detta. 

 
Fredrik Tenfält skriver vidare i sin krönika den 12 september att 

 
”RUT-avdraget har inneburit att många tusentals, ofta kvinnor med utländsk bakgrund, har 

kunnat komma in på arbetsmarknaden med trygga villkor och att äldre och barnfamiljer kunnat 

få avlastning i vardagen” (GP 2014-09-12). 

 
Tenfält konstaterar att oppositionen vill ta bort eller kraftigt sänka avdraget. Jämlikhet på 

arbetsmarknaden är något som socialliberalismen står för. Det kan finnas ojämlikhet i inkomster 

så länge alla har möjlighet att få komma in på arbetsmarknaden. RUT-avdraget är tänkt som en 

sådan åtgärd som gör det möjligt för fler att komma igång på arbetsmarknaden i takt med att 

efterfrågan på tjänster ökar. 

 
Huvudledaren den 12 september behandlar frågan om patienter eller politiker ska ha makten att 

bestämma över vårdvalet. Den tar även upp frågan om mångfald inom vårdsektorn ur 

arbetstagarens synvinkel. GP anser att alla välfärdsarbetare ska ha rätten att kunna välja 

arbetsgivare. GP menar att klok personalvård delvis handlar om att inom ramen för den 

offentligfinansierade vården kunna erbjuda flera olika sätt att påverka sin arbetssituation, 

exempelvis genom att ha flera arbetsgivare att söka sig till. 

 
Frihet att välja vilken vård man vill nyttja samt ha många olika alternativ som arbetstagare att 

söka jobb hos är något som alla ideologier vi studerar stöttar. Dock tas det i huvudledaren upp 

att det även är inom den offentligt finansierade vården som alternativen bör finnas, inte enbart 

privata alternativ. Det är en socialliberal och konservativ tanke att staten ska vara en aktör inom 

välfärden för att skapa trygghet. 

 
13 september: 

 
Centerledaren Annie Lööf citeras i huvudledaren den 13 september. 

 
”De rödgröna partierna gillar ROT som gynnar män i byggföretag men ogillar RUT som givit 

många kvinnor en chans att starta tjänsteföretag” (GP 2014-09-13). 

 
Lööf briljerade enligt GP vad gäller jämställdhet i den partiledardebatt som hölls den 12 

september. Jämställdhet mellan människor och i det här fallet mellan könen, som Annie Lööf 

kommenterar, är en viktig fråga i den socialliberala ideologin.
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Den 13 septembers huvudledare fokuserar även på valet den 14 september och den 

partiledardebatt som hölls på kvällen den 12 september. Ungdomsarbetslösheten debatterades. 

Stefan Löfvén hade där upprepat sitt löfte om 20 000 traineejobb i offentlig sektor som ska 

betalas med höjd skatt i form av höjd krogmoms samt höjd arbetsgivaravgift. GP ifrågasätter 

om det är så enkelt att klara av generationsskiftet inom vårdsektorn. 

 
Att höja skatten inom hotell och restaurangbranschen hotar enligt GP de ungas chans att få jobb 

och är ett hinder som minskar möjligheten för människan att vara fri. Alla ideologier vi studerat 

förespråkar ett samhälle där frihet är en viktig del. Dock anser socialliberalismen att människan 

för att vara fri kan behöva stöttning från samhället för att möjligheten att bli fri ska kunna 

genomföras. Nyliberalismen menar att frihet uppnås genom att hinder tas bort så löser 

människan det själv. De konservativa anser att frihet är något bra så länge den är kontrollerad, 

ett slags mellanting mellan socialliberala och nyliberala tankar. 

 
14 september: 

 
Möjligheten till att rösta på person istället för bara på ett parti tas upp som ett ämne i 

huvudledaren den 14 september. 

 
”Som väljare har du också möjlighet att välja person, genom att sätta kryss för den kandidat 

på valsedeln som du vill stödja” (GP 2014-09-14). 

 
GP tar upp det faktum att personvalet inte är utan betydelse med hänvisning till EU-valet som 

hölls på våren 2014 då centerns första och andranamn till EU-parlamentet bytte plats i vallistan. 

 
Människans rationalitet att utifrån sina egna intressen välja det som bäst passar för sig själv är 

en både socialliberal och nyliberal ståndpunkt. Personvalet kan ses som ett tydligt exempel på 

ett område där individen kan vara med och direkt påverka vem som blir invald i olika 

demokratiska församlingar. 

 
6.1.2 Sammanfattning/kommentar grundvärderingar 

 
Som vi ser här ovan finns det ett antal exempel ur berörda ledare som går att härleda till de 

grundvärderingar som finns inom ideologierna. Det kan sägas att det är synen på frihet, 

människan som en rationell autonom individ och jämlikhetstanken som är de ämnen som oftast 

återkommer av grundvärderingarna i ledarartiklarna. Många av frihetstankarna går det att 

härröra till frågorna som rör riksdagsvalet som är i antågande den aktuella veckan. 

 
Ledarna betonar ofta vikten av att utnyttja sin rätt till att rösta och påverka valutgången genom 

sin makt att exempelvis dessutom personrösta. Utöver detta sker många diskussioner kring de 

distinkta skillnaderna mellan en socialdemokratisk regering kontra en alliansregering när det 

kommer till graden av valfrihet för individerna. Som exempel kan nämnas den oro ledaren den 

12 september känner inför vårdens utveckling om patientens valfrihet att själv välja läkare och 

vårdinrättning inskränks eller den 10 september då ledaren mer betonar valfriheten även på 

kommunnivå för individen. 

 
Det kan sägas att de ideologiska grundvärderingar som oftast går att finna ur ledarnas texter 

härrör till en diskussion som är partikritiskt mot det röd-gröna blocket. Det handlar oftare om
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hotet om inskränkningar i människans frihet vid ett socialdemokratiskt styre snarare än 

argumentation om större frihet för människor. 

 
Då man knyter an till vårt teoriavsnitt (kapitel 4) där vi beskriver ideologiernas syn på olika 

idéer/begrepp kan man i analysen av grundvärderingar se att den socialliberala synen på 

människan och frihet syns genomgående i alla åsikter som framförs. Tilltron till alla individers 

rationella förmåga att fatta egna beslut samt jämlikhet mellan människor är åsikter som återfinns 

i flera av de exempel som vi redovisat. Den positiva friheten vad gäller möjligheten och kraften 

för varje människa att kunna genomföra sina idéer återfinns även det i flera av exemplen ovan. 

 
Nyliberala och konservativa tankar som tangerar socialliberalismen vad gäller människans 

rationella sida (nyliberalismen) samt syn på frihet kopplat till valfrihet inom exempelvis vård 

(konservatism och nyliberalism) är även det något som kan ses i texterna. 

 
I analysen av grundvärderingar kan vi i ledartexterna se en stark överrepresentation av 

socialliberala åsikter gentemot var och en av de båda andra ideologierna. De nyliberala idéerna 

är hälften så många som de socialliberala. De konservativa åsikterna är få. Det finns sammanlagt 

fler socialliberala åsikter än det finns konservativa och nyliberala åsikter tillsammans under 

begreppet grundvärderingar sett över veckans studerade ledartexter. 
 
6.2 Analys av statens roll 

 
Statens roll är en stark skiljelinje mellan konservatismen och de liberala ideologier på vilka 

denna analys baseras. De liberala ideologierna förordar en svagare stat, där socialliberalismens 

ändå rättfärdigar statens roll i vissa fall. Konservatismen däremot ser en fördel i en stark stat då 

människan behöver fasta normer och regler att leva efter. 

 
6.2.1 Exempel från ledarartiklar gällande statens roll 

 
8 september: 

 
I Haldestens krönika den 8 september skriver hon som nämnts tidigare att fattigdom, dålig 

skolgång med mera, är skäl som leder till att unga tar värvning hos IS. I det här sammanhanget 

kommer statens roll att spela in. Staten, i det här fallet Göteborgs stad, försöker utbilda sin 

personal i de aktuella frågorna samt bygga nätverk för att förhindra att fler människor hamnar 

i utanförskap med följd att de lättare rekryteras till terrororganisationer som IS. Staten ska i den 

socialliberala ideologin se till att samhället stöttar utsatta människor genom exempelvis 

omfördelning av ekonomiska medel. 

 
Statens roll är även att upprätthålla lag och ordning. Haldesten skriver den 8 september att de 

som gjort sig skyldiga till eller på något sätt medverkat till exempelvis folkmord först och främst 

ska ställas till rätta. Hon nämner det här i samband med att hon diskuterar hemvändare från 

områden där de både varit med att strida mot och för IS. Den svenska lagstiftningen vad gäller 

brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser skärptes under året. Haldesten tycker att det minst 

sagt var på tiden. Samtliga ideologier som vi studerar, socialliberalism, konservatism och 

nyliberalism, har en syn på staten som en viktig upprätthållare av lag och ordning. Individen ska 

skyddas mot yttre och inre fiender.
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Statens roll kommer även in i det som tas upp i huvudledaren den 8 september. Staten har en 

uppgift att få unga in i arbetslivet. Det finns enligt alliansen och socialdemokraterna olika sätt 

för staten att främja ungas inträde på arbetsmarknaden men att införa traineejobb som 

socialdemokraterna förordar är inget som GP anser vara något att ha. 

 
GP säger vidare i huvudledaren: 

 
”Att tillväxten i privat tjänstesektor varit en drivkraft för svensk ekonomi råder ingen tvekan 

om” (GP 2014-09-08). 

 
Utvecklingen skulle dock stanna av om de röd-gröna vinner valet. 

 
Huvudledarens åsikter den 8 september om statens roll för att få de unga in i arbetslivet kan 

kopplas till den socialliberala ideologin med positiv syn på fri konkurrens fast med en form av 

statliga ingrepp för att jämna ut orättvisor på arbetsmarknaden. De krafter som skapar välstånd 

i samhället ska inte beskattas för hårt. Den privata tjänstesektorns drivkraft är även det en viktig 

del av det nyliberala synsättet fast då utan någon inblandning av staten. 

 
Huvudledaren den 8 september berör kort det faktum att Stefan Löfvén i en partiledarintervju 

sagt att han var vänligt inställd till att samarbeta med näringslivet. GP frågar sig då hur det 

rimmar med planerna som de rödgröna har med kommunala veton mot friskolor och vinstopp i 

välfärdssektorn. 

 
Veton mot friskolor och vinststopp i välfärdssektorn är inget som någon av våra studerade 

ideologier ställer sig bakom. Staten ska endast lägga sig i marknaden om den enligt 

socialliberalismen skulle agera på bekostnad av den enskildes välmående. 

 
Skolan är en viktig del för att på sikt minska arbetslösheten. GP refererar i huvudledaren den 8 

september till siffror från Skolverket om att färre nior än tidigare fått godkänt betyg. GP 

genomförde partiledarintervjuer före valet och där angrep Stefan Löfvén regeringen för att ha 

satsat för lite på skolan och att Socialdemokraterna vill ha mindre klasser redan från förskolan. 

Ledarartikeln frågar sig nu om Socialdemokraterna i Göteborg ska lyssna på sin partiledare eller 

om de ska fortsätta att nedprioritera minskade barngrupper och klasser i skolan. 

 
Staten ska i ett socialliberalt perspektiv ta ansvar för att marknaden regleras politiskt om den 

enskildes välmående hamnar i kläm. Staten är ytterst ansvarig för skolan men har delegerat 

ansvaret ner till kommunerna att driva den. 

 
10 september: 

 

Vad gäller valfrihet inom äldreomsorgen som tas upp i GP:s huvudledare den 10 september så 

kan man vad gäller statens roll, i det här fallet kommunen, se den som en kontrollfunktion för 

kvalitetssäkring. 

 
Valfriheten inom äldreomsorgen ska gynnas enligt samtliga ideologier. Staten har en roll att 

fylla enligt socialliberalerna då den är en del av valfriheten och en garant för den enskildes 

välmående. Nyliberalismen vill helt avreglera och privatisera all verksamhet i samhället och
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den del av den offentliga förvaltning som lever vidare ska styras med marknadsmässiga 

metoder. 

 
12 september: 

 
Ett tydligt exempel på statens roll finns att hämta ur huvudledaren den 12 september 2014. Oron 

är stark hos ledarredaktionen om vad som skall hända med det fria vårdvalet om det röd-gröna 

alternativet får regeringsställning efter valet. Man spekulerar bland annat i att: 

 
”Om vården blir mer sammanhållen, om monopolet bit för bit byggs större igen genom att 

alternativen sparkas ut, får det negativa konsekvenser för utvecklingen av svensk vård och 

risken är stor att vårdköerna förvärras” (GP 2014-09-12). 

 
Vidare i stycket efteråt refererar man till de röd-gröna när man påpekar att de prioriterar ökat 

politikerinflytande före stärkt patientmakt. 

 
Åsikterna som kommer fram är återigen att se som partikritiska mot en socialdemokratisk politik 

med ett ökat statligt inflytande. Staten i de liberalas ögon ska inte kväva alternativen som 

behöver finnas med privata alternativ i exempelvis vården. 

 
13 september: 

 
Ett mer aktivt Sverige inom försvarspolitik är en fråga som diskuteras i gästkrönikan den 13 

september 2014. Krönikan är författad av Olle Schmidt som vid tidpunkten var EU- 

parlamentariker för Folkpartiet. Han reflekterar över Rysslands agerande i Ukraina samt IS 

framfart i Syrien. Schmidt refererar till att Barack Obama vid ett besök i Estland gett ett löfte 

om att stötta dem vid en eventuell rysk offensiv och undrar: 

 
”Varför är inte vi, som grannland på andra sidan Östersjön, beredda att göra en liknande 

utfästelse? Men det är kanske så att alltfler imorgon vill se ett mer aktivt Sverige, också inom 

försvars- och säkerhetspolitiken” (GP 2014-09-13). 

 
Svensk försvars- och säkerhetspolitik är hett debatterade ämnen i samhället idag och det finns 

klara likheter mellan ideologierna som kan sättas samman med synen på statens roll vad gäller 

försvarsfrågan och vilka uppgifter den skall ha. 

 
En av statens roller, enligt samtliga ideologier vi studerar, är att bedriva säkerhetspolitik. Ser 

man till den nyliberala ideologin är till och med försvaret, tillsammans med lag och ordning, 

det enda området som staten skall verka inom. 

 
GP tar i huvudledaren den 13 september upp den för Sverige viktiga framtidsfrågan om 

flyktingar och invandring. Det är viktigt att Sverige ska fortsätta vara ett öppet, generöst och 

välkomnande land för flyktingar och invandrare. Det handlar om moral att ställa upp för 

människor som flyr undan krig och terror. 

 
Staten har i alla våra studerade ideologier en roll som beskyddare av individen mot våld och 

förtryck. Det gäller även de som inte är svenska medborgare utifrån mänskliga rättigheter som 

är okränkbara enligt nyliberalismen.
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6.2.2 Sammanfattning/kommentar statens roll 
 
Likt det abstrakta värdet frihet som belystes i föregående avsnitt går många av de åsikter som 

nämndes där även att applicera på analysen om statens roll. Den kritik som framfördes i ledarna 

om inskränkningar på individens valfrihet är också att se som en kritik mot en stark statsapparat 

som hindrar människor till det fria valet. 

De flesta ledare som ingår i det empiriska materialet har åsikter som genom analysen går att 

härröra till en syn på statens roll. 

Många av ledarnas texter tar upp frågor såsom reformer på olika plan, exempelvis minskad 

arbetslöshet. Den ideologiska skiljelinje som träder fram här i texterna handlar snarare om på 

vilket sätt staten skall tillföra incitament än i vilken omfattning staten skall verka i det aktuella 

området. 

 
De socialliberala åsikterna återfinns återigen i samtliga analyserade ställningstaganden. Fokus 

i flera av exemplen ligger på den socialliberala idén om att marknaden ska regleras politiskt om 

den riskerar att inskränka på den enskildes välmående. Praktiskt innebär det, som tidigare 

redovisats i teorikapitlet, att omfördelning av medel genom skatter och viss lagstiftning måste 

ske. I de frågor som diskuteras kan man dock se att nyliberalismen och konservatismen finns 

med då det handlar om statens roll vad gäller lag och ordning som skydd för individen samt 

åsikter om att staten ska ha en underordnad roll vad gäller valfriheten i välfärden. 

 
En viss överrepresentation av socialliberala åsikter gentemot var och en av de andra ideologierna 

finns i ledarartiklarna som berör statens roll. Dock har konservativa idéer och nyliberala tankar 

en större del i ledartexterna vad gäller statens roll jämfört med grundvärderingarna. Det finns 

sammanlagt fler konservativa och nyliberala åsikter än det finns socialliberala under begreppet 

statens roll sett över veckans studerade ledartexter. 
 

 
 

6.3 Analys av syn på ekonomi 
 

Ekonomi är ett ämne som går att placera in i många av de frågor som tas upp i en ledartext. 

Frågorna om det kommande riksdagsvalet som berörs handlar i mångt och mycket om 

individernas privatekonomi, med löften och hot om skattehöjningar, arbetslöshet eller 

näringslivsklimatet. En sak som är gemensam för de tre ideologier som ingår i analysverktyget 

är att de alla förordar marknadsekonomi i olika grad. 

 
Analysen ger exempel på både vilka ekonomiska insatser som skall göras och framförallt vem 

som ska utföra insatserna, den fria marknaden eller staten. För den nyliberala ideologin är det 

exempelvis viktigt att den fria marknadsekonomin får råda helt utan påverkan av statsapparaten, 

medan det i den socialliberala ideologin finns utrymme för statliga incitament för att gynna 

marknadskrafterna. De konservativa anhängarna förordar en marknad utan statlig påverkan.
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6.3.1 Exempel från ledarartiklar gällande syn på ekonomi 

 
8 september: 

 
Huvudledaren den 8 september säger: 

 
”Att tillväxten i privat tjänstesektor varit en drivkraft för svensk ekonomi råder ingen tvekan 

om. Men skulle de rödgröna vinna valet finns risk för utvecklingsmässigt lappkast” (GP 2014- 

09-08). 

 
Ett tydligt ställningstagande från GP:s sida mot inskränkningar i den privata sektorn. Alla 

ideologier som vi jämför våra ställningstaganden med är för en marknadsekonomi. 

Utvecklingen mår bäst av om marknadskrafterna får råda utan inblandning av politisk styrning. 

 
GP är i huvudledaren den 8 september oroliga för att tillväxten i tjänstesektorn ska avta om 

kommunala veton mot friskolor och vinsstopp i välfärdssektorn består och utvecklas. De frågar 

sig även om Löfvéns uttalande om samarbete med näringslivet rimmar med begränsade eller 

indragna RUT-avdrag. 

 
Veton och vinststopp i välfärdssektorn är inget som någon av ideologierna ställer sig bakom. 

Behållandet av RUT-avdraget däremot kan kopplas ihop med socialliberalismen då det är en 

form av ekonomisk utjämning till nytta för småföretagare, ensamföretagare, att komma in på 

marknaden. Ekonomisk utjämning i den konservativa och nyliberala ideologin är något de 

ställer sig tveksamma till samt är motståndare till. 

 
9 september: 

 
Gert Gelotte tar i sin signerade krönika den 9 september upp en fråga som berördes under SVT:s 

partiledardebatt mellan Löfvén och Reinfeldt. Löfvén talade här om vikten av att höja a-kassan 

och ta bort den nedtrappning som finns av den idag, något som Reinfeldt ifrågasatte. Gelotte 

skriver att: 

 
”Ordning   och   reda   i   statens   finanser   förutsätter   spärrar   och   kontrollstationer   i 

socialförsäkringarna” (GP 2014-09-09). 

 
Gelotte menar vidare att det särskilt för a-kassans del är en utmärkt lösning med 

avtrappningsregler. Han tycker att man ska höja a-kassan till att börja med för att sedan sänka 

den gradvis. På så sätt får fler människor en bättre omställningsförsäkring. 

 
Utifrån vår tolkning så syftas det till att ekonomisk utjämning med statens finanser i 

arbetslöshetsersättning och sjukförsäkringar under för lång tid inte är rätt väg att gå utan istället 

ska efterhand individen själv och marknaden stå för försörjningen enligt en framförallt nyliberal 

syn på ekonomi.
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10 september: 
 
Den 10 september tar huvudledaren upp ett ämne som skiljer de rödgröna från alliansen 

nämligen synen på valfrihet i äldreomsorgen. GP förordar alliansens linje där valfrihet inom 

välfärdssektorn är ett viktigt inslag. 

 
Valfrihet inom äldreomsorgen kan i synen på ekonomin kopplas till samtliga ideologier då de 

alla är för privat ägande av produktionsmedel. Nyliberalerna vill gå ett steg längre än 

socialliberalerna och helt avskaffa staten som aktör på marknaden. Konservatismen vill heller 

inte ha någon politisk styrning av marknaden. 

 
11 september: 

 
I en av de tidigare analyserna har vi berört huvudledaren den 11 september som diskuterar 

utnämningen av Cecilia Malmström till EU:s nya handelskommissionär. Vi återvänder nu till 

den texten när det gäller analysen av den ekonomiska makten. EU är som känt ett 

frihandelsområde där fria marknadskrafter kan få råda över nationsgränserna. Ledaren menar 

att Malmström har ett digert jobb framför sig men konstaterar att: 

 
”Om det tänkta frihandelsavtalet med USA kan förverkligas kommer det att innebära ett 

ekonomiskt lyft för båda kontinenterna” (GP 2014-09-11). 

 
Här syns ett tydligt exempel på samtliga ideologiers syn på den ekonomiska makten. Ledaren 

förordar inte bara en fri marknadsekonomi, genom sitt stöd för den Europeiska unionen. Det 

förordas dessutom att marknadens krafter skall underlättas med hjälp av avtal som sluts mellan 

stater. 
 
12 september: 

 
Fredrik Tenfält sammanfattar i sin krönika den 12 september alliansens åtta år vid makten med 

att bland annat konstatera att 

 
”skattesänkningarna har haft sina största effekter i de låga och medelstora inkomstlägena” 

(GP 2014-09-12). 

 
Alliansen har fört en utjämningspolitik för stärkt ekonomi för de som tjänar minst. 

 
Ekonomisk tillväxt för ekonomisk utjämning är en socialliberal tanke då man stärker de 

ekonomiskt svaga med hjälp av inkomstutjämning. 

 
13 september: 

 
Olle Schmidt hyllar EU och Cecilia Malmström i sin gästkrönika. Han är väldigt tydlig i sin 

argumentation: 

 
”Att EU:s kommande handelskommissionär med ansvar att förhandla fram ett frihandelsavtal 

med USA kommer från Göteborg är ingen sinkadus. Öppenhet, handel och liberalism har alltid 

präglat Göteborg. Grattis Göteborg och Cecilia Malmström” (GP 2014-09-13).
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Frihandelsavtal och öppenhet är liberala tankegångar som ledartexten gällande EU klart 

beskriver. 

 
Huvudledaren den 13 september berättar utifrån partiledardebatten den 12 september att Löfvéns 

löfte om en miljard kronor till fler bostäder har en brist då pengarna tas genom omfördelning av 

medel mellan kommunerna. Stockholm som har bostadsbrist blir av med 900 miljoner kronor 

och det tycker GP inte är en förnuftig bostadspolitik. 

 
Omfördelning av resurser i ett utjämnande syfte kommuner emellan är en socialliberal syn på 

hur ekonomin ska hanteras. Konservativa och nyliberaler förordar inte politiska ingrepp i 

samhället med exempelvis utjämning av ekonomiska resurser som metod. 

 
6.3.2 Sammanfattning/kommentar syn på ekonomi 

 
Det diskuteras mycket om veton, vinsstopp och valfrihet i välfärden. En hög tillväxt inom den 

privata tjänstesektorn är viktig för svensk ekonomi. 

 
Vad gäller åsikter inom sfären syn på ekonomi så ser man att flera av ställningstagandena faller 

under samtliga ideologier. Att man ser positivt på den fria marknaden, med exempelvis privat 

ägande i  välfärdssektorn,  är något  gemensamt.  RUT-avdrag som  en  form  av  ekonomisk 

utjämning är dock en socialliberal syn på ekonomi. Frihandel som nämns i ett par delar är en 

viktig del i liberalismen sedan gammalt. Gert Gelottes inlägg att det finns en gräns för vad staten 

ska stötta individen med, exempelvis i arbetslöshetsförsäkring, är en liberal syn med övervikt 

för nyliberala tankar. 

 
Jämför man ideologierna utifrån teoriavsnittet ser man att en av de största skillnaderna gäller 

synen på omfördelning av ekonomiska medel. Socialliberalerna anser det nödvändigt med 

omfördelning för att lindra marknadsekonomins följder för vissa individer medan 

nyliberalismen och konservatismen är emot en ekonomisk politik i utjämnande syfte. 

 
Man kan se en viss överrepresentation av socialliberala åsikter i texterna gentemot var och en 

av de andra ideologierna även vad  gäller åsikter om syn på ekonomi. Konservativa och 

nyliberala åsikter återfinns i flera av ledartexterna med visst övertag för de nyliberala idéerna. 

Det finns sammanlagt fler konservativa och nyliberala åsikter än det finns socialliberala under 

begreppet syn på ekonomi sett över veckans studerade ledartexter. 
 
6.4 Analys av offentligt/privat 

 
Detta avsnitt kommer att beröra de ideologiska skillnader som finns mellan offentligt och privat 

ägande. Sett till analysverktyget är skillnaderna egentligen inte så stora mellan framför allt 

socialliberalismen och konservatismen där båda värnar om individens valfrihet men där även en 

offentlig service är av största vikt för att samhället skall fungera. Den nyliberala ideologin 

värnar också om valfrihet, men betonar vikten av att det privata skall få styra, staten skall vara 

minimal.
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Även om likheterna är stora har vi ändå valt att redogöra för de åsikter som framkommer i 

ledarna som passar in under denna rubrik då det vid flera tillfällen diskuteras kring valfrihet 

inom välfärdssektorn. 

 
6.4.1 Exempel från ledarartiklar gällande offentligt/privat 

 
10 september: 

 
Den 10 september berör huvudledaren i huvudsak vikten av valfrihet, där man också konstaterar 

att valfriheten är en stor stridsfråga inom kommunalpolitiken i Göteborg. Man kritiserar bland 

annat den socialdemokratiske lokalpolitikern Anneli Hulthéns avvisande till valfrihet med 

orden: 

 
”Valfrihet var för Hulthén giriga privata företags rätt att själva få välja sina kunder. Det visade 

att hon inte förstått innebörden av lagen om valfrihet” (GP 2014-09-10). 

 
Här visar ledaren sitt ställningstagande till att valfrihet är något att eftersträva, och att det även 

är legitimt att med lagar från statens sida underlätta för valfriheten utan att individen för den 

delen hamnar i kläm. Som konstaterades i detta avsnitts inledning är det åsikter som kommer 

fram som passar in i både den socialliberala och den konservativa ideologin. 

 
12 september: 

 
Huvudledaren den 12 september tar upp vikten av valfrihet i vården och gör en tydlig markering 

redan i den första meningen: 

 
”Låta patienter fritt välja doktor? Nej, sådana experiment vill Socialdemokraterna sätta stopp 

för” (GP 2014-09-12). 

 
Ledaren fortsätter sedan och befäster sin åsikt med stöd av forskning då de påpekar att patienters 

valfrihet när det gäller vården till och med främjar hälsan. Argumentationen fortsätter lika klart 

och skarpt längre ner i samma ledare då man konstaterar att konkurrens främjar effektivitet och 

är ett mycket bra sätt att påskynda utvecklingen. 

 
Fredrik Tenfält skriver den 12 september i sin krönika att människors rätt att själva få bestämma 

över exempelvis äldreomsorg och andra välfärdstjänster ökat kraftigt under alliansens år vid 

makten. Han frågar sig vilken väg som väljarna vill gå, ska individen själv få bestämma eller 

ska politiker bestämma åt oss? Om alliansen skulle förlora valet så menar Tenfält att man inte 

saknar kon förrän båset är tomt. Självbestämmanderätten, valfriheten är viktig. 

 
Som märks i texten om att fritt välja doktor är det återigen framför allt partikritiska argument 

mot den socialdemokratiska politiken som det talas om, men likväl blir det ett ideologiskt 

ställningstagande som är motpol till den socialistiska ideologin. 

Samtliga ideologier värnar valfriheten i välfärdssektorn med hänvisning till bland annat 

kvalitetsutveckling, jämställdhet och människovärde.



45 

Högskolan i Halmstad 
Akademin för Lärande, Humaniora och Samhälle 
C-uppsats 
Mikael Boström & Anders J Lindqvist 

 

 

 

13 september: 
 
Goda statsfinanser tas upp i GP:s huvudledare den 13 september som en viktig del av valets 

huvudfråga, ekonomin. 

 
”Utan välskötta statsfinanser blir det förr eller senare mindre pengar till allt som är angeläget” 

(GP 2014-09-13). 

 
GP säger att de svenska statsfinanserna är så starka och välskötta att omvärlden bara kan 

drömma om något liknande. 

 
Att staten har goda finanser kan ses som viktigt ur ett socialliberalt och konservativt synsätt då 

de tycker det är viktigt med en offentlig sektor som sköter en del av välfärden i samhället. 

 
6.4.2 Sammanfattning/kommentar offentligt/privat 

 
Socialliberalismen och konservatismen har det gemensamt att de tycker staten kan ha en roll att 

spela som aktör i offentlig sektor. De båda ideologierna ser att den offentliga sektorn har en roll 

att spela för välfärden som en av aktörerna på marknaden. Det är en grundtrygghet att det finns 

en offentligt finansierad välfärd vid sidan av det privata. Ett par åsikter påvisar det 

ställningstagandet. De fria marknadskrafterna som samtliga ideologier värnar framhålls även de 

och visar sig i synen på valfrihet i välfärdssektorn. Skillnaden mellan socialliberalismen och 

konservatismen jämfört med nyliberalismen är att den offentliga sektorn för nyliberalerna endast 

ska ha hand om det som blir över då privatisering och avregleringar är gjorda. Staten ska med 

nyliberal syn i första hand endast vara ett skydd för individens säkerhet inom landet och försvar 

från angrepp från andra länder. 

 
I ledartexterna vad gäller offentligt/privat så finns det lika många socialliberala som 

konservativa idéer. Nyliberala idéer har en låg andel. Det finns sammanlagt fler konservativa 

och nyliberala åsikter än det finns socialliberala under begreppet syn på offentligt/privat sett 

över veckans studerade ledartexter. 
 

 
 

6.5 Analys av individ/samhälle 
 
Den sista delen av detta analysavsnitt kommer att ägnas åt det vi benämner individen/samhället. 

Med det menas vilken roll individen har gentemot staten eller motsvarande, vilka förpliktelser 

staten har till individen. Som det går att utläsa av analysverktyget anser de båda liberala 

ideologierna att den enskilda individen är den viktigaste enheten i ett samhälle. Den distinkta 

skillnaderna mellan de liberala ideologierna är att socialliberalismen i många fall ser ett 

avvägande mellan individen och vissa samhällsintressen medan nyliberalerna i alla lägen ser 

individen i första hand. Konservatismen ser kärnfamiljen som viktigaste enhet i samhället. 

 

De exempel som gavs i avsnittet ovan gällande valfrihet passar väl in också i detta avsnitt då 

individens egna val i dessa ledare kan sägas stå över statens inflytande. Av den anledningen 

väljer vi här att inte presentera samma exempel en gång till som redan är gjort. Däremot följer 

här ett antal andra exempel på ledarnas åsikter när det gäller individens ställning kontra staten.
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6.5.1 Exempel från ledarartiklar gällande individ/samhälle 
 
9 september: 

 
I huvudledaren den 9 september diskuteras att Ella Niia, Hotell och Restaurangfackets 

förbundsordförande, beklagar sig över att inte tillräckligt många är med i något fackförbund. 

GP säger 

 

”Det är förståeligt. Att facket står starkt är viktigt för att skapa en balans på arbetsmarknaden” 

(GP 2014-09-09). 
 
För att stärka facket anser GP att man i Sverige bör göra som i våra grannländer Norge och 

Danmark där LO har brutit med Socialdemokraterna. 
 
Starka fackförbund ingår i ett socialliberalt synsätt men även ett konservativt. Liberalismen 

uttrycker starka garantier för individens fri och rättigheter. Dock menar socialliberalismen att 

individens frihet emellanåt behöver begränsas för att medborgerliga rättigheter och social 

välfärd ska komma fler till nytta. Ett av fackförbundens områden är att ta till vara medlemmarnas 

intressen för att det ska råda rättvisa på arbetsmarknaden. Nyliberalismen ogillar generellt 

tanken på intresseorganisationer som de menar är en förlängning av staten. Konservatismen 

betonar kollektivet som en viktig del av samhället. 

 

12 september: 
 
I en signerad krönika av den politiske redaktören Fredrik Tenfält den 12 september tar han bland 

annat upp fördelarna med RUT-avdraget, som blivit ett hett diskuterat ämne i dagsaktuell 

inrikespolitik. Tenfält konstaterar att: 

 

”Rut-avdragen har inneburit att många tusentals, ofta kvinnor med utländsk bakgrund, har 

kunnat komma in på arbetsmarknaden med trygga villkor och att äldre och barnfamiljer kunnat 

få avlastning i vardagen” (GP 2014-09-12). 

 

Det man ser här är att Tenfält argumenterar för att staten via incitament dels kan skapa 

arbetstillfällen, men även ge familjer en förenkling av sin vardag. Argumenten tyder alltså på 

att statens uppgift är att förenkla för både individerna och för familjerna. Socialliberalismen och 

konservatismen lyser igenom. 

 

Tenfält fortsätter i samma krönika med att konstatera att människors rätt att få bestämma och 

välja vad gäller exempelvis äldreomsorg och välfärdstjänster kraftigt ökat under alliansens tid 

vid makten. Han frågar sig om den makten ska få ligga kvar hos individen själv eller om det ska 

lämnas över till politikerna. 

 

Även gällande Tenfälts andra åsikt kan man dra till en tanke om det är staten eller individen 

som står över den andre. Tenfält menar i sin text att det är individen som står högst, och att det 

är statens roll att se till att individens önskemål uppnås. Socialliberala och nyliberala åsikter.
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14 september: 
 
Peter Hjörnes avslutande mening i sin krönika på valdagen den 14 september ses som ett uttryck 

för individens rättigheter. 

 

”I dag får vi vara med och bestämma” (GP 2014-09-14). 
 
Detsamma gäller för huvudledaren den 14 september som behandlar ämnet personval. Det 

konstateras att personvalet ger väljarna ökad makt att vara med och påverka. GP menar att med 

personvalet har väljarnas möjligheter att påverka blivit större. Huvudledaren föreslår till och 

med att gå ett steg vidare och ta bort den spärrgräns som finns för att bli vald genom 

personkryssning. Då skulle det bli ett mer renodlat personval. GP avslutar med orden: 

 

”Så utnyttja din rätt till inflytande och rösta också på person!” (GP 2014-09-14). 
 
Individen är i socialliberalismen och nyliberalismen den viktigaste enheten i samhället. 

Individens rättigheter, handlingsfrihet och valfrihet är viktiga frågor. Att rösta i ett val och 

framförallt fokusera på individen i personvalet kan ses som ett starkt uttryck för den rättighet 

och valfrihet som är viktig. 

 

6.5.2 Sammanfattning/kommentar individ/samhälle 
 
Ställningstaganden vad gäller individ och samhälle hamnade i stort under socialliberala 

värderingar men även med viss konservativ vinkel. Starka fackförbund gör nytta för både 

individ och kollektiv. Det är ett socialliberalt och konservativt synsätt. Diskussionen om att 

staten ska stötta både individ och familj med exempelvis RUT-avdrag gynnar både de som ska 

in på en arbetsmarknad samt att även att de som nyttjar det, exempelvis familjer och äldre, drar 

fördelar. Statens roll som stöd till individen och till viss mån familjen hör socialliberalismen 

och konservatismen till. 
 

Synen på fördelar med att personrösta som ett led i människans rättigheter och valfrihet är att 

se som liberala tankesätt då fokus ligger på samhällets viktigaste enhet, individen. När vi i 

teoriavsnittet vad gäller individ/samhälle beskriver de båda liberala inriktningarna, 

socialliberalismen och nyliberalismens syn på valfrihet så kan man vid en jämförelse se att 

socialliberalismen är den form som balanserar upp individens frihet gentemot staten. Friheten 

kan och ska i vissa fall begränsas till förmån för bland annat mänskliga rättigheter och social 

välfärd. Nyliberalismen anser att individens handlings- och valfrihet i alla lägen ska gå i första 

hand. 

 

Avslutningsvis finns en stark överrepresentation av socialliberala åsikter gentemot var och en 

av de andra ideologierna vad gäller frågor som rör individ/samhälle. Det finns ett par åsikter var 

som hör till de konservativa och nyliberala idéerna. Tillsammans finns det lika många 

konservativa och nyliberala åsikter som det finns socialliberala under begreppet 

individ/samhälle sett över veckans studerade ledartexter.
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7. AVSLUTNING 
 
 

I detta kapitel kommer vi att redovisa de resultat som denna undersökning kommit fram till 

samt föra en diskussion kring dessa. Som avslutning presenterar vi även förslag på fortsatt 

forskning inom det undersökta området. 

 

7.1 Slutsatser 
 
Utifrån den analys som presenterats i föregående kapitel kommer vi nu att redogöra för de 

slutsatser vi kommit fram till. För att ge ytterligare dynamik till slutsatserna börjar vi med att 

presentera vårt resultat i en tabellform. Denna tabell kommer att ligga till grund för den 

diskussion vi sedan kommer att föra. Vi vill betona att den analys vi genomfört bygger på ett 

kvalitativt angreppssätt. Av den anledningen kommer vi inte att blanda in siffror i tabellen som 

redovisar hur många åsikter av respektive ideologi det finns i de texter vi analyserat. Istället 

kommer vi med ord beskriva fördelningen i tabellform. För att få ett grepp om storleksordningen 

på de ideologiska kopplingar som finns i ledartexterna använder vi oss av socialliberalismen 

som måttstock och jämför den ideologin med de andra två och vice versa. Anledningen till det 

är att vi sett att socialliberalismen förekommer i samtliga åsikter vi har som exempel samt att det 

är den ideologi som GP:s skribenter säger sig tillhöra. 
 

 
 
 

Tabell 1: Resultat av analys 
 

 Socialliberalism Konservatism Nyliberalism 

Grundvärderingar Stark 

överrepresentation 

Ett fåtal åsikter jfr. 

med soc.lib. 

Hälften så många jfr. 

med soc.lib. 

Statens roll Viss 

överrepresentation 

Hälften så många jfr. 

med soc.lib. 

Några färre än soc.lib. 

Syn på ekonomi Viss 

överrepresentation 

Färre än hälften så 

många som soc.lib. 

Några färre än soc.lib. 

Offentligt/privat Lika många som kons. Lika många som 

soc.lib. 

Ett fåtal åsikter jfr. 

med soc.lib & kons. 

Individ/samhälle Stark 

överrepresentation 

Hälften så många jfr. 

med soc.lib. 

Hälften så många jfr. 

med soc.lib. 
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Som går att utläsa av tabellen är det överlag en överrepresentation av de socialliberala åsikterna 

i de ledartexter som ingått i analysen. Absolut starkast blir denna överrepresentation när det 

gäller analysen av grundvärderingar. En slutsats som kan dras utifrån det är att GP:s 

ledarskribenter har en god socialliberal plattform att stå på då en ideologis grundvärderingar kan 

ses som kärnan i en ideologi. 

 

Ser man tillbaka på vår diskussion inledningsvis i analyskapitlet kring abstrakta och konkreta 

frågor så är det tydligt att ledarskribenterna på GP i den abstrakta delen, grundvärderingar, är 

starkt socialliberala men i de övriga delarna, förutom individ/samhälle, är något mer influerade 

av de andra ideologierna. Orsaken till det kan vara karaktären på begreppen där individ/samhälle 

är ett område som tangerar grundvärderingarna (syn på människan och syn på frihet) där mer 

abstrakta frågor som exempelvis frihet och jämlikhet samt individens autonoma och rationella 

sida tas upp till diskussion. I de andra tre kategorierna, statens roll, syn på ekonomi samt 

offentligt/privat är karaktären på frågorna som lyfts upp till diskussion mer konkreta, 

innehållande exempelvis frågor om lag och ordning, marknadsekonomiska frågor samt privat 

eller offentligt i välfärdssektorn. Åsiktsspridningen blir således större bland ledarskribenterna 

då frågorna de diskuterar inte handlar om grundvärderingar. 

 

I början av uppsatsen presenterade vi vår frågeställning: 
 
”Vilka ideologiska idéer(socialliberala, konservativa, nyliberala) präglar Göteborgspostens 

huvudledare samt signerade ledare?” 

 
Det svar vi fått är att Göteborgspostens ledarskribenter huvudsakligen håller sig inom den 

socialliberala sfären när det gäller de åsikter de argumenterar för. Den socialliberala ideologin 

finns med i samtliga av de åsikter som vi kategoriserat utifrån vårt analysverktyg och gett 

exempel på i analyskapitlet. Dock är inte resultatet så starkt att vi kan hävda att de enbart håller 

sig till den socialliberala ideologin eftersom innehållet av både konservativa och nyliberala 

tankar är betydande. Inom flera analyserade områden är till och med de konservativa och 

nyliberala idéerna fler tillsammans än de rent socialliberala. Det som är intressant är att försöka 

reda ut varför andelen konservativa och nyliberala åsikter är så pass  betydande trots att 

skribenterna uttalat är socialliberala i sina texter. 

 

En förklaring till detta stämmer bra överens med den forskning som Herbert Tingsten har 

genomfört i sin studie Svensk utrikesdebatt mellan världskrigen (1964) där han konstaterade att 

den liberala pressen har en större åsiktsvariation än exempelvis den socialdemokratiska pressen. 

Detta är ett faktum som även belystes av Lars Nord i dennes avhandling Vår tids ledare (2001). 

En annan förklaring till att vissa åsikter inte exakt går att härröra till en specifik ideologi är det 

som beskrivs i tidigare forskning gällande SOU 1994:94, som konstaterar att ledarna förvisso 

är lojala i sina åsikter men att åsiktsspridningen har blivit större inom respektive block. Det vill 

säga att de, som i detta fall, liberala tidningarna är blivit vidare i sin argumentation och även 

visar åsikter från närliggande ideologier. Dessutom påpekar Hadenius m.fl. (2011) att den
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liberala pressen oftare är mer självständiga gentemot sin partipolitiska tillhörighet än 

socialdemokratisk och centerpartistiskt färgad press. 
 

Vi tycker oss kunna konstatera att Herbert Tingstens och Lars Nords forskning gällande den 

liberala pressens åsiktsvariation går att befästa med det resultat vi har nått. En av förklaringarna 

till vårt resultat torde alltså vara att det är texter skrivna av en liberal tidnings ledarskribenter 

som vi valt att analysera och att det också genomsyrar resultatet. 

 

Som går att utläsa av det analysverktyg som vi använt oss av, och även beskrivningen av de tre 

ideologierna i teoriavsnittet, är det många frågor där åsikterna inom ideologierna tangerar 

varandra. Visserligen finns inga rent konservativa eller nyliberala tankar att utläsa i 

skribenternas texter, utan de tillfällen då dessa ideologier får plats i ledartexterna är när de även 

tangerar en socialliberal idé. Dock finns, som vi tidigare nämnt, konservatismen och 

nyliberalismen med i många av de åsikter som saluförs. En orsak till detta, förutom stor 

åsiktsvariation och en vid argumentation, kan vara att de ämnen som tas upp av skribenterna i 

vår undersökning ligger i de områden där ideologierna är som mest lika varandra. 

 

En annan intressant iakttagelse utifrån vår studie och analys är att vi ser relativt mycket av 

partipolitisk kritik mot framförallt den socialdemokratiska politiken snarare än argumentation 

för de egna socialliberala åsikterna. Att partikritiken var så pass utmärkande var något 

överraskande. Denna iakttagelse styrker dock Kent Asps undersökning som refereras i Lars 

Nord (2001), där Asp konstaterar att den borgerliga pressen allmänt är mer partikritiska i sina 

ledartexter och generellt kritiserar motståndare. 

 

Överlag kan vi ändå konstatera att vår analys mynnar ut i att Göteborgsposten håller sig inom 

den socialliberala sfären, även om resultatet inte var så starkt som vi initialt hade förväntat oss. 

Vi kan också se förklaringar till detta resultat med hjälp av den tidigare forskning som vi 

refererat till. 

 

7.2 Förslag på vidare forskning 
 
Denna uppsats har nu nått sin slutstation, och innan vi avslutar vill vi dela med oss av de idéer 

till vidare forskning som vi finner intressant efter denna undersökning. 
 

 
 

Eftersom idén till vår studie uppkom efter konflikten kring tillsättandet av Alice Teodorescu 

som ny politisk redaktör på GP vore det intressant att se hur det egentligen blev. Är tidningens 

ledarsida fortfarande socialliberal i sin utformning eller har Teodorescus liberalkonservativa 

tankar gett någon genomslagskraft på redaktionen. En jämförande analys av tiden före och efter 

hennes tillträdande vore intressant. 

 

Denna vidare forskning blir inte mindre intressant av den debatt som vi nämnde i inledningen, 

som blossat upp under sommaren 2015 gällande ledartexter i framförallt liberal press. Detta har
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bland annat uppmärksammats på journalisten.se av kulturjournalisten Andreas Ekström, till 

vardags på Sydsvenskan. Han konstaterar bland annat att: 
 

”Göteborgs-Posten har bytt ut hela sin ledarredaktion och tagit ett steg till höger i så gott som 

alla frågor” (Journalisten.se) 
 
Ekström kritiserar även Dagens Industri och Expressen för samma högersväng.
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