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Abstract

Amanda Carleson: Without headline: a study of the creation of fictional readers in three 

newspapers 1890. Uppsala universitet: inst. för ide- och lärdomshistoria, C-uppsats, vårterminen 

2013.

This essay researches how newspapers created fictional reader identities through their content. 

Three newspapers have been studied from the week first to eight of February 1890, Nya Dagligt 

Allehanda, Dagens Nyheter and Stockholms Nyheter. The question that the essay is attempting to 

answer is which fictional readers were created. This is done through both a content analysis and a 

deeper language analysis of the newspapers. The text is seen as an active agent, creating the identity

of the reader that they imagine when they write, an ideal reader. The content analysis compares the 

three newspapers with each other and studies the type of news that were reported. The differences 

between which occurrences and what kind of news are being reported shows the differences 

between the fictional readers that were created. The deep analysis studies one article from each 

newspaper more closely to see which words were used and how the newspapers used language to 

create a fictional reader. Criticism were often used to shows which group and opinions the fictional 

reader were identified with and which were the opponents. The fictional readers were quite political

since a lot of the content was about politics or held political views. The newspapers transferred their

political views to the fictional reader through the content. NDAs fictional reader was politically 

right-wing, interested in the other European countries and against socialism. DNs fictional reader 

was liberal and interested in political debates, the tariff issue and the rights for freedom of speech. 

Their opponent was the conservative and protectionist. SNs fictional reader had political opinions, 

but little interest in how the government worked and more in the doings of ordinary people. The 

fictional reader often criticized the authority and voiced it's opinion strongly.

Keywords: Dagstidningar, fiktiv läsare, skapande, Dagens Nyheter, Nya Dagligt Allehanda, 

Stockholms Nyheter.
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Inledning

Stockholm, första februari, 1890. USA har erkänt Brasilien som ett land. Från Göteborg utgår en 

hydrografisk expedition till nordsjön. En man som fyllde 93 år har haft födelsedagsfest.1 Allt detta 

skriver stadens tidningar om för att informera sina läsare. Mycket kan upptäckas genom att studera 

tidningars innehåll under en viss tid, både om tiden, samhället och andra områden. Denna uppsats 

ämnar undersöka de fiktiva läsare som skapas i tidningar under en tid då pressen genomgick stora 

förändringar. Med fiktiv menas att det är något som skapas av tidningen. Det är den läsare som 

tidningarna föreställer sig när de bestämmer och skriver innehållet, den tänka läsaren. Att dessa 

fiktiva läsare skapas är den teoretiska utgångspunkten för uppsatsen. 

Det är i pressens dagliga rapporteringar om vanliga händelser som de fiktiva läsarna skapas. 

Vilka fiktiva läsare de olika tidningarna skapar kan ses genom en studie av tidningarnas olikheter i 

innehåll, vad de väljer att rapportera om.  

Syfte och material

Denna uppsats bredare syfte är att undersöka den fiktiva läsaren som skapas i tidningar. Materialet 

är just tidningar, där är skapandet av en fiktiv läsare som utmärks av en viss världssyn och politisk 

inriktning undersöks. Den fiktiva läsaren kan urskiljas i tidningarnas innehåll. Jag kommer använda 

termen fiktiv läsare så som Wolfgang Iser använder den engelska termen implied reader. Iser avser 

då den läsare som texten själv skapar, en ideal läsare som har rätt attityd, till exempel politiska 

åsikter, för att bedöma texten så som författaren menade den. Detta är åtskilt från den faktiska 

läsaren som bedömer texten utifrån sina egna erfarenheter.2 Jag kommer undersöka hur tidningarnas

innehåll skiljer sig åt. Det är i innehållet man kan se vilken fiktiv läsare som skapas. Nedslagstiden 

är 1-8 februari 1890. Genom att läsa och jämföra olika tidningar under samma vecka kommer jag 

undersöka vad tidningarna skrev om, vad de inte skrev om och hur det skrev om det, för att se om 

det skiljde sig åt och i så fall hur. Vilka ämnen tidningen skrev eller inte skrev om, vilka ämnen det 

talades positivt eller negativt om, vilka händelser som det skrevs långt respektive kort om, kommer 

undersökas samt vad tidningen skrev om olika grupper. Detta kommer att användas för att kartlägga

generella skillnader mellan tidningarna som ger en bild av vilka fiktiva läsare som skapades. 

Undersökningen är relevant eftersom den visar hur tidningarnas fiktiva läsare skiljde sig åt under en

period när samhället och relationerna mellan samhällsgrupperna var under fundamental förändring. 

1900-talet har fått större uppmärksamhet i presshistorien än 1800-talet. Under det sena 1800-talet

hade pressen som institution blivit etablerad och statsmakterna var medvetna om dess betydelse 

1 Nya Dagligt Allehanda 1/2 1890, Dagens Nyheter 1/2 1890, Stockholms Nyheter 1/2 1890.
2 Selden, Raman, Widdowson, Peter, Brooker, Peter, A readers guide to contemporary litterary theory 4th edition, 

Essex, England, 1997, sid 56.



men motarbetade den fortfarande. Uttrycket 'Den tredje statsmakten' har använts sedan mitten på 

1800-talet, men blev vanligare under 1900-talet.3 Mitten av 1800-talet till tidigt 1900-tal var också 

en tid när pressens förändrades mycket. Den gick från att vara polemiskt politisk press till att 

försöka vara mer objektiv.4 Detta sammantaget gör det till en intressant tid med tanke på pressens 

utveckling och innehållet i tidningarna och därför är nedslagsveckan under 1890.

Jag har valt ut tre tidningar att undersöka för att få bredd. Min frågeställning kommer vara: Vilka

fiktiva läsare skapades i tidningarna Dagens Nyheter, Nya Dagligt Allehanda och Stockholms 

Nyheter under 1-8 februari 1890?

Metod och Teori

Det finns utrymme för mycket presshistoriska studier på grund av det ofantliga källmaterialet. 

Oftast används en av två metoder för att göra detta, beroende på vad syftet med undersökningen är. 

Den ena är att lägga fokus på själva pressen, organisationen, tidningarna, hur de utvecklats, lagar 

som begränsar eller tillåter olika sorters nyhetsskrivning, hur pressen sågs och behandlades vid 

olika tidpunkter i Sverige, osv. Ett bra exempel på ett sådant verk är Den svenska pressen historia 

som är ett noggrant översiktsverk över pressens utveckling i Sverige.5 Den andra metoden är att 

använda tidningar som källmaterial för att studera hur en viss händelse eller ett visst tema 

framställdes. Här läggs mer fokus på händelsen i sig eller på hur samhället såg ut och använder 

pressen för att få en bild av det. Exempel på detta sätt är avhandlingarna Press mot friheten som 

undersöker tolerans i tidningar i Sverige 1772-17866 och Iscensättandet av solskensolympiaden som

undersöker hur tidningarna följde olympiaden i Stockholm 1912 för att se hur gemenskap uttrycktes

och skapades i dessa artiklar7. 

Jag har valt att göra på ett annat sätt som passar bättre för att besvara mitt syfte. När man 

undersöker pressens framställning av en viss händelse blir lätt mycket fokus på händelsen i sig 

vilket inte är syftet med denna uppsats. Inte heller är det att ge en bild av hur pressen såg ut under 

sent 1800-tal, då det redan har gjorts. Uppsatsens fokus ligger i tidningarnas innehåll och de fiktiva 

läsare som därigenom skapades. Detta är ett underutforskat område.8 Jag har valt en helt vanlig 

vecka utan några speciella omständigheter för att se den vardagsverklighet som uttrycktes där. Vad 

skrev pressen om när det inte pågick några stora, dramatiska händelser? Vardagspressen blir mer 

3 National encyklopedin, http://www.ne.se/tredje-statsmakten, taget från internet 12/4 2013.
4 Ekecrantz, Jan & Olsson, Tom, Det redigerade samhället: om journalistikens, beskrivningsmaktens och det 

informerade förnuftets historia, Stockholm, 1994, 97.
5 Nordmark, Johannesson, Petersson, 2001
6 Nyman, Magnus, Press mot friheten: opinionsbildning i de svenska tidningarna och åsiktsbrytningar om minoriteter

1772-1786 = Press and freedom : opinions in the Swedish papers and discussions about minorities in the years 
1772-1786, Univ., Diss. Uppsala : Univ.,Uppsala, 1988

7 Widholm, Christian, Iscensättandet av Solskensolympiaden: dagspressens konstruktion av föreställda gemenskaper 
vid Stockholmsolympiaden 1912, h:ström - Text & kultur, Diss. Lund : Lunds universitet, 2008,Umeå, 2008 

8 Ekecrantz, Olsson, 1994, sid 21.

http://www.ne.se/tredje-statsmakten


representativ för hur och vad som tidningarna uttryckte. Definitionen av vardagspress är pressen 

som den är i vardagen. Vissa händelser fick mer uppmärksamhet från tidningarna när det hände, 

andra i efterhand från historiker. Om man bortser från de större händelserna och studerar pressen 

under en vanlig vecka ser man bättre hur tidningarna framställde det dagliga livet. Denna 

vardagspress och de fiktiva läsare den skapade är mitt studieobjekt. 

Eftersom fokus ligger på innehållet har allt som skrivits i tidningarna undersökts, med undantag 

för annonserna och följetongerna. Det gör att tidningen studeras som en helhet vilket ger en mer 

fullständig bild av hur verkligheten skapades av dessa tidningar under en vanlig vecka, istället för 

att fokusera på en viss sorts artiklar eller artiklar om ett visst ämne. Annonserna har valts bort då de 

är en annan sorts text än resten av tidningen, reklam inriktad på konsumtion medan den övriga 

texten är i informativt eller roande syfte. De följetonger som stod i tidningen har inte heller 

studerats eftersom de är fiktion skrivet i först och främst underhållande syfte och inte handlar om 

verkligheten.

Det som undersöks är skillnaden mellan olika tidningar. Då utrymme inte finns för att studera 

alla har tre valts ut som exempel. Skillnaden mellan dem är intressant eftersom det betyder att de 

fiktiva läsare som skapades också skiljer sig åt. Vilka händelser de fiktiva läsarna kände till, vilka 

personers åsikter tidningen behandlade och hur dessa händelser uppfattades skiljde sig åt. Detta är 

subtila, men viktiga skillnader. Allt detta bidrog till att skapa den fiktiva läsarens värld. Pressen har 

alltid haft en stor opinionspåverkan. Presshistorikerna Ekecrantz och Olson använder begreppet 

beskrivningsmakt för hur tidningar konstruerar världen på ett visst sätt efter hur de uppfattar den.9 

Det är allmän konsensus i pressforskningen att pressen inte är objektiv, inte objektivt återspeglar 

vad som händer.10 De fiktiva läsarna som skapas är olika beroende på vem som skrev och vad för 

perspektiv och intressen skribenterna hade. Denna studie visar mer konkret hur tidningarnas olika 

perspektiv skapade olika fiktiva läsare. Den kan också visa hur dessa perspektiv befäste och 

skapade olika grupper som den fiktiva läsaren identifierades med eller mot genom vad tidningarna 

skrev, innehållet i tidningarna. Därför är skillnaderna relevanta. 

För att genomföra denna undersökning kommer tidningarna i fråga användas som källmaterial 

och jämföras med varandra. Två metodologiska tillvägagångssätt kommer användas för att 

analysera materialet. I det första kommer innehållet att sorteras efter vilken sorts artiklar det är, och 

vilka händelser som bara en tidning skriver eller inte skriver om, för att kartlägga generella 

skillnader mellan vilka händelser och genrer tidningarna skriver om. Här studeras tidningarna som 

en helhet för att se skillnader på en större nivå mellan tidningarna, och att tidningarna skrev om 

olika nyheter. Det andra sättet är en djupare språkanalys på vissa av tidningarnas längre artiklar. Här

undersöks vilka metoder som används för att uttrycka vilka samhällsgrupper som den fiktiva läsaren

9 Ekecrantz, Olsson, 1994, sid 13-14, 26.
10 Andersson, Gunvor & Lundström, Tommy, Barns och ungas utsatthet i pressen, Stockholm, 2002, sid 22.



förväntas hålla med och inte hålla med, ord som används, hur de beskriver människor och 

händelser, och var fokuset läggs. Genom att studera grupperna som skapas och ställs i motsatts till 

varandra urskiljs den fiktiva läsarens position i samhället och vilka åsikter hen ska identifiera sig 

med. 

Som sagt är den teoretiska utgångspunkten att tidningar skapar fiktiva läsare, vilka de tänker sig  

läser tidningen och som innehållet riktas till, den ideala läsaren för att förstå innehållet så som 

författarna menade det. Texten ses som en aktör, den är aktiv i denna process, inte bara beskrivande.

I uppsatsen ligger detta till grund för hur källmaterialet har lästs och analyserats, och vilket 

perspektiv som ligger bakom undersökningen. Studieobjektet är de fiktiva läsare som tidningarna 

skapar.

Att analysera språk och begrepp i historisk forskning har blivit mer populärt de senaste åren.  

Texten som konstruktör av social verklighet är något som det är möjligt att utgå från och det 

kommer även jag utgå från i denna uppsats. Ett sätt att göra detta på är att studera just språket, 

exempelvis vilka ord som används. Detta passar särskilt bra just för studier av tidningar eftersom 

dessa är textbaserade, under min undersökningsperiod hade de inga bilder alls. Språket är en viktig 

del av hur tidningarna konstruerar sina fiktiva läsare. Det är uppbyggt som en semiotisk kod som 

ger värden åt vad det beskriver och eftersom nyheter är uppbyggda av språk syns dessa värden i 

tidningarna. Hur man säger något visar ideologin bakom.11 Att analysera språket på det här sättet 

och ifrågasätta hur det påverkar vad det beskriver kallas kritisk lingvistik. Detta kommer användas 

under uppsatsens andra metodologiska tillvägagångssätt. Då kommer vissa av tidningarnas artiklar 

analyseras djupare genom att studera bland annat vilka ord som används, vilka grupper som 

refereras till och metoder tidningarna använder för att identifiera den fiktiva läsaren med vissa 

åsikter.

Tidigare forskning

Det finns gott om studier som använder tidningar eller andra medier på olika sätt, men de flesta 

handlar om själva pressorganisationen eller använder det som källmaterial för att studera något 

annat. En av de mer djupgående studier som har gjorts är Det redigerade samhället av Jan Ekecrantz

och Tom Olsson. Deras studie har varit mycket användbar för uppsatsen då den beskriver hur 

pressen som institution fungerar, hur den påverkar samhället och hur den förändras över tiden. En 

skillnad är att den beskriver journalistiken som en enhet medan uppsatsen lägger fokus på skillnader

mellan tidningar.

Den fiktiva läsaren identifieras av tidningen med eller mot olika samhällsgrupper. Genom att 

studera vilka dessa är och hur den fiktiva läsaren förväntas förhålla sig till dem kan den fiktiva 

11 Fowler, Roger, Language in the news: discourse and ideology in the Press, London, 1991, sid 4



läsarens position i samhället urskiljas. För behandlingen av samhällsgrupperna har klassbegreppet 

varit en inspiration. Med klass menas ett kategoriseringssystem för samhällets medborgare enligt 

ekonomiska och sociala måttstockar.12 Klassdefinitionen kan vara mycket bred och räknar också 

med andra samhällsklasser än bara över, medel och underklassen. I tidningarna finns till exempel en

implicit skillnad mellan ämbetsmän och övriga eftersom det är dessa NDA vänder sig till. Vissa 

forskare åtskiljer också mellan hantverkare och fabriksarbetare.13 De grupper som diskuteras i 

uppsatsen är både politiska, arbetsorienterade, och baserade på andra faktorer. 

En av de mest erkända klassforskarna är den brittiska E.P Thompson. Han menar att klass inte är 

något som finns objektivt, fristående från historien, utan något som händer, som skapas genom 

människors handlingar.14 För att klassen ska existera krävs att människor är medvetna om den. 

Klasser definieras i konflikt med andra samhällsgrupper. När en grupp märker att andra har 

gemensamma intressen, som är olika de gemensamma intressen den egna gruppen har, börjar de 

definiera sig som en klass.15 E.P Thompsons användning av klassbegreppet, alltså att klasser skapas 

genom människors handlingar, är liknande hur uppsatsen ser på samhällsgrupper eftersom det också

är något som skapas, i detta fall i tidningarna. I undersökningsdelen kommer det också tas upp hur 

samhällsgrupper definieras i kontrast till andra samhällsgrupper, och vilken av dessa den fiktiva 

läsaren förväntas höra till. De samhällsgrupper som behandlas i tidningarna är dock vagare 

definierade än klass, och hur de ser ut beror på kontexten. 

Bakgrund: Pressen på 1800-talet. 

Tidningar började uppkomma i Sverige under 1700-talet. Då var det ett medium för överklassen 

eftersom priserna var så höga och spridningen ytterst begränsad. Under 1800-talet hjälpte de 

tekniska framstegen, så som bättre pressar, telegrafen och järnvägen, tidningstillväxten att öka stort.

Samhällsförändringarna gjorde också att fler ville läsa tidningar för att få reda på vad som hände i 

världen, med liberalismens och arbetarrörelsernas uppkomst och spridning blev de bredare 

folklagren mer medvetna om att de kunde påverka samhället. När pappret blev billigare och 

distributionen större sjönk också priserna så fler kunde köpa tidningar. Det var ett av de medium där

nya idéer presenterades för allmänheten. Det fanns stora möjligheter men också stark konkurrens på

tidningsmarknaden. Innovativa redaktörer förnyade tidningarnas form, arbetssätt och innehåll. Fler 

tidningar blev dagliga då det tidigare varit vanligare med veckotidningar. Det uppkom en ny sorts 

12 National Encyklopedin, http://www.ne.se/samh%C3%A4llsklass, taget från internet 8/5.
13 Magnusson, Ulf, Från arbetare till arbetarklass: klassformering och klassrelationer i Fagersta - ett mellansvenskt 

brukssamhälle ca 1870-1909 = [From workers to working-class] : [class formation and class relations in Fagersta,
an ironworks society in central Sweden 1870-1909], Univ., Diss. Uppsala : Univ.,Uppsala, 1996 

14 Magnusson, 1996, sid 26. Leffler, Marion, Böcker, bildning, makt: arbetare, borgare och bildningens roll i 
klassformeringen i Lund och Helsingborg 1860-1901, Lund Univ. Press, Diss. Lund : Univ.,Lund, 1999, sid 63. 
Holgersson, Ulrika, Populärkulturen och klassamhället: arbete, klass och genus i svensk dampress i början av 
1900-talet, Carlsson, Diss. Lund : Lunds universitet, 2005,Stockholm, 2005, sid 46.

15 Magnusson, 1996, sid 26-27.

http://www.ne.se/samh%C3%A4llsklass


tidning som var tänkt att först och främst vara billig så att fler kunde köpa den, billighetstidningen. 

Stockholms Nyheter var den första dagliga billighetstidningen i Stockholm och kostade 3kr/år. 

Detta kan jämföras med NDA som kostade ca 7.50 kr/år.16 

Statsmakten såg inte alltid positivt på denna nya utveckling eftersom många tidningar var 

liberala, och senare socialistiska, och därför i opposition till den oftast konservativa regeringen. 

Många i maktpositioner, och tidningsmänniskorna själva, var väl medvetna om hur tidningar kunde 

påverka den allmänna opinionen. Under seklets gång svallade den politiska debatten när nya 

grupper ville få något sagt och stora samhällsförändringar skedde. Både de liberala och vänstern, 

men också vissa av de konservativa, kämpade för yttrandefriheten, vilken ofta inskränktes av 

regeringsbeslut och nya lagar. 1889 kom den så kallade 'lilla socialistlagen' som var till för att 

begränsa socialismens utbredning eftersom den sågs som samhällsomstörtande. Detta kritiserades 

starkt i den liberala pressen. Under 1880-talet förekom många åtal mot tidningar som hade varit för 

frispråkiga, ofta när det gällde religionen eller regeringen. Men efterhand lyckades tidningarna 

etablera sig som den tredje statsmakten och fick en viktig roll som informerande och 

opinionsbildande i samhället.17

Tidningsmediet förnyades ytterligare under 1880-talet när intervjun gjorde entré. Det arbetssättet

hade inte använts förut och gjorde att journalisterna kom i mer direkt kontakt med vad de skrev om. 

Vissa var negativt inställda till detta men med tiden kom intervjun att bli en viktig del av hur 

journalister arbetade. Under undersökningsveckan fanns dock inte så många intervjuer och de var 

mer integrerade i texten, inte direkt citerade som de ofta är idag. Denna studies nedslagstid är 1890. 

Runt denna tidpunkt fanns det främst två sorters dagstidningar, den industrialiserade 

billighetstidningen och den opinionsbildande tidningen. Konkurrensen var hög, det startade många 

nya tidningar och många gick under. De konservativa tidningarna som ofta var dyrare började sänka

sina priser för att kunna konkurrera med den liberala pressen och billighetstidningarna och bekämpa

vad de menade var samhällsfarliga idéer.  Det fanns ett antal viktiga frågor som diskuterades 

mycket i pressen: tullarna, försvaret, grundskatterna, rösträtten, unionen med Norge, arbetarfrågan 

och kvinnofrågan. Alla dessa togs upp under undersökningsveckan, om än i vissa fall mycket lite.18

16 Nordmark, Johannesson, Petersson, 2001, sid 12-17, 305, 258.
17 Nordmark, Johannesson, Petersson, 2001, sid 296-300, 17.
18 Nordmark, Johannesson, Petersson, 2001, sid 237-238, 258



Undersökning del ett, innehållsanalys

Innehållsanalysen kommer bestå av en kartläggning av innehållet i tidningarna. Vilka händelser som

var typiska för respektive tidning, hur de skrev, vad som var lika och hur de skilde sig åt. Andelen 

text i tidningarna skilde sig åt lite per dag eftersom mängden annonser ändrades. DN hade nästan 

två sidor text, NDA två och en halv, och SN ca 3 sidor. SN hade dock färre spalter och större text än

de andra två vilket jämnar ut mängden text. Alla tre var indelade i olika avdelningar vilka skilde sig 

åt något. Avdelningarna delade in nyheterna i inrikes, telegram och om brott och domstolsnyheter. 

DN och NDA hade också särskilda avdelningar för kultur, telegrafnyheter, utrikesnyheter och 

slutligen mindre relevanta trivia nyheter samt roliga historier. NDA hade tre avdelningar för olika 

sorters utrikesnyheter. 

Texten i tidningarna delas in i två grupper, artiklar och notiser. Artiklarna är längre, utförligare 

och ofta mer diskuterande medan notiserna är korta, innehåller mest fakta och är utan rubrik. 

Notiserna var ibland kopierade direkt från andra tidningar, eller telegram. 

Innehållet påverkades också av att yttrandefriheten inte var lika självklar som idag och tidningar 

som skrev för radikala saker stämdes av staten eller kyrkan. Detta gällde främst socialistiska 

tidningar, vilket inte någon av de undersökta är, men resten av pressen var också medvetna om 

situationen. Kontrollen av icke-socialistiska tidningar var dock inte lika sträng vilket märks av att 

SN aldrig stämdes, fast de kunde kritisera i ganska starka ordalag. 

Innehållet kunde också skilja sig från dag till dag eftersom sätten som tidningarna skaffade 

information på var olika. DN och NDA använde mycket telegram vilket var snabbt, men det var 

också dyrt vilket troligtvis är anledningen till att SN gjorde det i mindre skala. Tidningarna 

kopierade också nyheter från varandra och andra tidningar, men det gjorde att rapporten var senare 

än i den första tidningen. Ett exempel på hur informationskällan gjorde att rapporterna skiljdes åt är 

när alla tre tidningar den 8/2 skriver om en gruvexplosion i en viss gruva. I DN och SN anges 

gruvan ligga i England, men i NDA i Wales. Antalet döda uppges vara 161 i DN och NDA men bara

60 i SN.19 

Dagens Nyheter var under undersökningsperioden liberal,20 Nya Dagligt Allehanda var 

konservativ21 och Stockholms Nyheter var en politiskt neutral billighetstidning med stor läsarkrets22. 

Att SN var politiskt neutral var tidningens egen utsago, vilket kan problematiseras. Artiklarna var 

inte alltid så neutrala utan uttryckte starka åsikter, bara inte bundna till ett visst parti. Denna skillnad

mellan tidningarna ger en politisk bredd som är av intresse även bortsett från de partipolitiska 

19 Nya Dagligt Allehanda 8/2 1890, Dagens Nyheter 8/2 1890, Stockholms Nyheter 8/2 1890.
20 Nordmark, Dag, Johannesson, Eric, Petersson, Birgit,  Den svenska pressen historia II, red. Gustavsson, Karl Erik, 

Ryden, Per, Stockholm 2001, sid 244. 
21 Nordmark, Johannesson, Petersson, 2001, sid 128.
22 Nordmark, Johannesson, Petersson, 2001, sid 305



frågorna. Det gör också att tidningarna riktade sig till något olika läsare vilket skapade skillnader 

eftersom den fiktiva läsaren är den tänkta läsaren som tidningarna har i åtanke när de skriver något, 

den läsare de riktar sig till. NDA vände sig till de övre skikten och ämbetsmän23, DN lästes av den 

borgerliga medelklassen och SN av folket24. Detta visas bland annat genom tidningarnas olika 

priser, SN kostade 3kr/år, medan NDA kostade ca 7.50 kr/år.25  Alla tre var bland de största 

Stockholmsbaserade rikstidningarna under undersökningstiden, SN var störst i Stockholm.26

Det allmänt lika i tidningarna

Även om uppsatsen är koncentrerad på skillnader mellan tidningarna fanns det likheter också. En 

viss del av tidningarnas innehåll var den sortens händelser det skrevs om varje dag. Inte riktigt 

nyheter, mer uppdateringar om vad som pågick på olika områden. Vad som skrevs om detta var 

ganska lika i de olika tidningarna. Denna sortens händelser var utnämningar för olika högt uppsatta 

yrken, nyheter om hovet och kungligheters göranden, riksdagens göranden och sammanträden, 

teaterprogrammet för dagen, föreläsningar som skulle hållas eller hade hållits, och följetonger, men 

följetongernas handlingar var olika i de olika tidningarna. Detta var alltså saker både hög och låg 

ansågs borde hålla sig underrättad om, något som var en del av den fiktiva läsaridentiteten i alla tre 

tidningar. Detta visar att den fiktiva läsaren ansågs vara en del av samhället och var hölls 

underrättad om vad som pågick i samhället. 

Men det fanns också andra sorters händelser som var allmänt lika i DN och NDA men som inte 

fanns med i SN. Dessa var handelsunderrättelser, minneslistor, obligationer, examen från 

universiteten i Uppsala och Lund, vädret, sammankomster, och predikoturer, men predikoturerna  

fanns under nedslagsveckan bara med på lördagarna. Sammankomster fanns ibland med i SN också,

men inte lika ofta som i de andra två. Flest hade DN. Detta var alltså områden som SN, men inte de 

andra, såg som tillräckligt försumbara för att inte ha med, till och med vädret. En möjlig förklaring 

är att SNs fiktiva läsare klassmässigt placerades bland de bredare folklagren och arbetarna, som inte

ansågs ha behov av att veta hur obligationerna såg ut för dagen eller vem som hade tagit examen 

varifrån. Dessa skillnader visar delar av hur de fiktiva läsarna såg ut, vilka som var tänka att läsa en 

viss tidning och vilken information de var intresserade av. Eftersom den fiktiva läsaren hade rätt 

attityd för att bedöma texten så som författaren menade den hade den fiktiva läsaren till exempel 

samma politiska åsikter som tidningen. Om man betraktar vilken fiktiv läsare som den här sortens 

nyheter skapade så uppstår bilden av en aktiv samhällsmedborgare, som i DN och NDAs fall också 

var ekonomiskt aktiv med obligationer och som var intresserad av hur handeln gick. Det intressanta 

23 Nordmark, Johannesson, Petersson, 2001, sid 138
24 Nordmark, Johannesson, Petersson, 2001, sid 305
25 Nordmark, Johannesson, Petersson, 2001, sid 305, 258.
26 Nya Dagligt Allehanda 3/2 1890



ligger mest i skillnaderna mellan tidningarna eftersom det utmärker tydligare vilken fiktiv läsare en 

viss tidning skapade i jämförelse med de andra tidningarna. 

En jämförelse av generella skillnader mellan tidningarna

Det första som står ut vid en översiktlig jämförelse mellan tidningarna är att NDA har många 

artiklar som är längre och behandlar ämnen utförligare medan DN och SN har nästan bara notiser, 

med undantag för en eller två längre artiklar per nummer. Detta beror troligtvis på att NDAs fiktiva 

läsare förväntades lägga ner mer tid på att läsa tidningen och vilja ha utförligare rapporteringar. De 

ämnen som artiklarna handlade om var ofta utlandspolitik eller om riksdagens göranden, alltså 

politik. NDA skrev mer om händelserna, vilket skapade en fiktiv läsare med grundligare insikt i de 

ämnen som behandlades och med ett intresse för politik. Den fiktiva läsaren förväntades tycka att 

politik var viktigt eftersom politiken gavs en plats som viktig.

Att NDA skrev utförligare artiklar visas till exempel den 3/2 då alla tre tidningarna skrev om vad

stadsfullmäktige hade beslutat på sitt möte. Men medan DN och SN hade spridda notiser om olika 

beslut som tagits hade NDA en längre artikel med allting samlat. Där skrevs också om vissa beslut 

som DN och SN inte skrev om, till exempel om de egendomsköp som stadsfullmäktige hade gjort 

och vilka revisorer som utsätts.27 Artiklarna behandlade också politiken mer utförligt och återgav 

delar av riksdagsdebatter. Tidningen försvarade oftast vad regeringen gjorde och sade och var 

kritisk mot andra tidningar som kritiserade regeringen. Detta är förståeligt då NDA, enligt SN, var 

det protektionistiska partiets ledande organ.28 NDAs syn på socialdemokrati är mycket kritisk och 

ser den som ett hot för samhällets ordning, både i Sverige och utomlands.29 

NDA skriver mer och längre om utrikesnyheter än de andra tidningarna. Av veckans 35 artiklar 

handlar 20 om nyheter i utlandet. Det fanns ett stort intresse för vad som hände utanför Sveriges 

gränser och uttrycktes starka åsikter om det. Under veckan följdes särskilt riksdagsvalet i Tyskland 

och den tyska kejsarens politiska idéer.

När det rapporterades om debatter eller frågor redogjordes ofta för båda sidor, inte bara den 

NDA höll med. Detta känns logiskt nu med tanke på dagens press men under det sena 1800-talet var

pressen inte lika objektiv och det var därför inte självklart att motståndarens röst gavs rum, utom 

om den användes för att debattera mot och kritisera. Till exempel skrev NDA i en artikel om den 

franska tullfrågan den 1/2 både vad de för och de emot tull hade sagt i debatten och vilka problem 

som fanns med de föreslagna lösningarna. Det stod att artikeln inte ville ”fälla något omdöme” men 

det är ändå tydligt att artikeln stödjer protektionismen så den försöker inte vara objektiv.30

27 Nya Dagligt Allehanda 3/2 1890, Dagens Nyheter 3/2 1890, Stockholms Nyheter 3/2 1890.
28 Stockholms Nyheter 5/2 1890.
29 Nya Dagligt Allehanda 3/2 1890.
30 Nya Dagligt Allehanda 1/2 1890



NDA skrev också mer om affärer, hur det stod till på olika marknader både i Sverige och 

utomlands, till exempel smörmarknaderna. Den hade också en del för ekonomi i slutet av varje 

tidning. DN skrev kortfattat om handel och sjöfart men SN skrev inte om något sådant. 

SN var den mer folkliga tidningen då den var billigare än de andra och rapporterade om fler 

nyheter, men till största delen i kortare notiser. SN hade inte lika mycket nyheter om utlandet som 

de andra två utan koncentrerade sig mest på Sverige och Stockholm. Under veckan handlade bara 

en artikel om utlandet och bland notiserna handlade också flertalet om Sverige. De nyheter som stod

om utlandet var inte alltid samma som de DN och särskilt NDA följde under veckan. Till exempel 

skrev SN mindre om händelserna i Tyskland, både valet och strejkerna, än de andra två.

Det mesta SN skriver om är nyheter liknande de i DN och NDA, men det finns en större del 

nyheter om sådant som rörde eller handlade om vanligt folk, arbetare, hantverkare, och liknande. 

Det handlade om olyckor som folk råkade ut för, ett nytt postkontor, eller folk som hade gjort något 

tillräckligt intressant för att skrivas i tidningen om, till exempel ärvt en mängd kringlor.31 Detta 

fanns inte med i DN eller NDA till så stor del. SN har inte heller lika mycket notiser om 

sammanträden som har varit och vad som hände där.

Något som stod ut i SNs innehåll var att den ofta var kritisk till vad den skrev om, och tidningen 

var inte rädd för skapa ordalag. Notiserna var ofta, men inte alltid, för korta för att innehålla någon 

bedömning men i varje nummer fanns en längre artikel som kallades Utan rubrik och den 

kritiserade alltid något. Ofta användes ett ironiskt eller sarkastiskt språk, troligen för att undvika 

stämningar. Ett exempel på detta kan man se i följande citat: 

Det är ju mycket älskvärt av hr generaldirektören att tvinga den stackars >utredningen> till så trevliga och välkoma

förelag! Blott för att den store representative herr generaldirektören, som intet egentligt arbete uträttar, skall få  

svänga sig i sin eleganta tjugurumsvåning, skola tjenstemännen fösas ihop i mörka källareskrubbar och staten få en 

extra utgift på 12000 kr. pr år.32

Stadsfullmäktige, regeringen, NDA, poliskåren, alla får smaka på SNs skarpa tunga. I dessa artiklar 

stod nyheter, men till formen och stilen var det mera som krönikor än nyhetsartiklar och ingenting 

liknande fanns i DN eller NDA. Kritiken riktades oftast mot överheten vilket förstärker intrycket att

det var en tidning för de bland samhällets nedre skikt. Utan rubrik artiklarna kommer att studeras 

närmare senare i undersökningen.

DN är till stilen mer lik NDA än SN är, fast med fler notiser och inte så många artiklar. DNs och 

NDAs politiska inriktning är olika men det märks mest i artiklar som behandlar såna ämnen. De 

båda skriver också om de auktioner som hålls under veckan och vad som ska säljas eller har sålts 

31 Stockholms Nyheter 3/2 1890.
32 Stockholms Nyheter 1/2 1890.



vilket SN inte gör. Den svenska pressens historia II menar att DN var arbetarvänlig,33 men vissa 

artiklar är kritiska till strejker och ser ingen god anledning till strejk, så det var inte utan förbehåll.34 

DN var en liberal tidning, vilket märks i innehållet, bland annat i artiklarna som behandlar 

tullfrågan eller församlingsrätten, eller vad de skriver om välgörenhet. DN har under veckan fem 

artiklar som behandlar tullfrågan. Två av dessa behandlar tullar i utlandet och hur frågan diskuteras 

där, medan en kritiserar den höga tullen på majs och kli och förklarar varför det är dåligt. De andra 

två artiklarna kritiserar dock att tullfrågan får så stor uppmärksamhet i riksdagen och anser att den 

blivit ” uppblåst”.35 Detta trots att tidningen ger den ganska stor uppmärksamhet själv. Möjligtvis 

menas att frågan har blivit mer komplicerad än den behöver vara. 

Något annat som behandlades i flera artiklar var församlingsrätten vilket skrevs om i tre artiklar. 

Församlingsrätten var en lag om rätten att samlas för olika ändamål, till exempel allmänna 

föreläsningar. Alla artiklar uttryckte kritik över riksdagen eller regeringen för att de försökte 

begränsa eller bryta mot församlingsrätten. DNs fiktiva läsare förväntades dela deras politiska syn 

och åsikt om vad som var viktigt. Det var det som gavs plats i tidningen. Att det skrevs mycket om 

de ämnena visade att de var viktiga. DNs artiklar var generellt mer politiska än NDAs var, särskilt 

vad det gällde Sverige. 

DN skrev mer om utlandsnyheter än SN men inte lika mycket som NDA. Det var också oftast i 

notisform, medan många av NDAs artiklar handlade om utlandet. DN var den enda tidningen som 

hade flera insända brev från läsarna. Detta tyder på att läsarna var mer aktiva i nyhetsförmedlingen 

och tidningsinnehållet, eller mer troliga att ha en åsikt. Breven och insändarna behandlade olika 

ämnen. Den 8/2 publicerades ett långt brev om det dagliga livet på en Atlantångare, den 1/2 ett brev 

om en mordutredning i Paris och den 4/2 en insändare med kritik mot landsortspressen för att ha 

publicerat rykten vilket riskerar att så splittring mellan regeringen och grupper i riksdagen. Det 

fanns alltså både brev av mer underhållande syfte och de som hade samhällskritik. Läsarna blev en 

del av tidningen genom att kunna bidra med innehåll på det här sättet. De läsare som skickade in 

brev var de faktiska läsarna som läste tidningen, men det påverkade också de fiktiva läsarna som 

skapades genom att de förväntades vara delaktiga i tidningen. De förväntades observera saker om 

den värld de levde i, det samhälle de levde i och rapportera det till tidningen. De förväntades vara 

delaktiga i den samhällsskapande process som tidningen var en del av. 

DN skrev mer om sammankomster än de andra. Det fanns en egen avdelning för det. SN och 

NDA verkar ha varit mer selektiva kring vilka sammankomster de skrev om. Politiska möten var 

viktigt för den liberala rörelsen så den liberala pressen skrev mycket om dem. Det var en del av 

33 Nordmark, Johannesson, Petersson, 2001, sid 276.
34 Dagens Nyheter 8/2 1890.
35 Dagens Nyheter 4/2 1890.



skapandet av den allmänna opinionen, från liberalernas sida.36

Ganska mycket av innehållet i tidningarna var händelser som bara en tidning skrev om, men det 

fanns ingen viss nyhetssort eller händelsesort som stack ut och bara skrevs om i en tidning, förutom 

utrikesnyheter. I både DN och NDA märktes deras politiska ställning tydligt i innehållet, men 

eftersom SN var politiskt neutral blir den lite mindre förutsägbar. Även om den också uttryckte 

starka åsikter var de inte partipolitiska. Dessa skillnader mellan tidningarna visar vilka skillnader 

det fanns mellan de fiktiva läsare som tidningarna skapade. 

Dessa skillnader mellan tidningarna som har beskrivits ovan skapade olika fiktiva läsare i de

olika tidningarna. NDAs fiktiva läsare förväntades intressera sig för politik och satte in sig i 

händelser och skeenden genom artiklar som förklarade dem. Vad som hände i utlandet var viktigt, 

det var en del av den fiktiva läsarens värld. Den fiktiva läsaren hölls underrättad om hur ekonomin 

stod till, hur handeln såg ut och hur riksdagens debatter gick. Också handeln i utlandet var viktig. 

Alla medborgare hade enligt NDAs fiktiva läsare en skyldighet till staten och kronan vilka handlade

för landets bästa. Den fiktiva läsaren var protektionist och hade en tydlig ståndpunkt i tidens politik.

Nyheter och recensioner av kultur och teater var också av intresse.

DNs fiktiva läsare intresserade sig också för politik, men oftare politiska ämnen och frågor än 

vad som diskuterades i riksdagen. Tullfrågan och församlingsrätten var särskilt viktiga ämnen som 

gavs stort utrymme och det debatterades mer än i NDA. I debatterna kritiserades ofta de som 

försökte arbeta mot läsarens åsikter. Den fiktiva läsaren identifierades som välvilligt inställd till 

välgörenhet.

SNs fiktiva läsare hade mindre pengar än NDAs och DNs och köpte därför en billigare tidning. 

Tidningen hade mest kortare notiser, vilket gjorde att den fiktiva läsarens kunskap var ytlig i de 

flesta ämnen, och den fiktiva läsaren förväntades att inte vara intresserad av kultur. Utlandet var inte

särskilt viktigt vilket gjorde världen mindre än för de andra två tidningarnas fiktiva läsare. Dock 

fanns det ett större intresse för vanligt folks göranden, arbetare, hantverkare, bönder osv. Den 

fiktiva läsaren valde inte ett politiskt parti att höra till, men hade gott om åsikter varav de flesta var 

kritiska mot överheten. 

En jämförelse av skildrandet av strejker i tidningarna

Ett ämne som alla tidningar skrev om under veckan var strejker. Tiden 1879-1909 var det många 

strejker som pågick och dessa följdes noggrant av tidningarna eftersom det sågs som tecken på att 

Sveriges arbetarklass började hävda sig.37 Det pågick också flera strejker under nedslagsveckan så 

tidningarna skrev mycket om det. Inte lika mycket dock. SN skrev ett fåtal kortfattade notiser, NDA

36 Harvard, Jonas & Lundell, Patrik (red.), 1800-talets mediesystem, Kungliga biblioteket, Stockholm, 2010, sid 
125-126.

37 Nordmark, Johannesson, Petersson, 2001, sid 237, 239.



fler notiser och mer utförliga artiklar och DN ett fåtal artiklar, som det oftast var. Ingen av 

tidningarna har en ställning för arbetare, inte ens SN vars fiktiva läsare identifierades bland 

samhället lägre skikt. DN sägs vara arbetarvänlig38 men vad de skriver om strejker och anledningar 

till strejker är ibland positivt och ibland negativt. SN är neutral och ger bara fakta. Man skulle 

kunna tro att NDA var mera kritisk än DN, men detta var inte alltid fallet. I en artikel skriver NDA 

att arbetarna som strejkar tjänar mindre än andra, vilket skulle kunna ses om att strejken är 

berättigad.39 Under veckan bröt en gruvstrejk i Dalarna ut vilken både DN och NDA skrev om. Båda

menade att arbetarna tjänar lite, men DN skriver samtidigt att den egentliga orsaken till strejken är 

okänd.40 Strejken utbröt den 4/2, NDA rapporterar om den den 6/2 och den 8/2, och DN den 8/2. 

NDA skriver att arbetarna vid en gruva hotade dem vid en annan för att de också skulle strejka och 

att strejken tvingar arbetarna som vill jobba att sluta.41 Detta nämner inte DN. I en notis om en 

annan strejk skriver DN att strejken kan lyckas om arbetarna står eniga och att ”kuva” arbetarna är 

”ett vägblock för socialismen”.42 Liberalerna var ibland bundsförvanter med socialdemokraterna, 

vilket märks på dessa uttalanden även om DN vid andra tillfällen hade en mer negativ inställning. 

Vad som skrivs om strejker kan belysa hur olika tidningar kan framställa samma händelse. DN 

skriver 8/2 att strejken i Eskilstuna fortsätter eftersom ägaren inte vill gå med på arbetarnas 

villkor.43 I NDA står det däremot samma dag att strejken kan ”anses avslutad” då de strejkande 

arbetarna blev avskedade.44 I detta fall står NDA mera på arbetsgivarens sida. Vad de har för åsikt 

om strejker färgar vad de skriver om dem och hur de fiktiva läsarna ser strejker. Detta skiljer sig 

mellan de fiktiva läsarna så som det skiljer sig mellan tidningarna.  

Vad tidningarna skrev om strejker är intressant att studera eftersom det är ett av de ämnen som 

alla tidningarna följde under veckan. Det är lättare att se skillnader mellan tidningarna och deras 

fiktiva läsare om man jämför vad de skriver om samma ämne. Här märks tydligt att tidningarnas 

skildring skilde sig åt, även om det var samma händelse de skrev om. 

Användningen av kritik i tidningarna

Det är intressant att studera hur kritik användes i tidningarna. Alla tidningar kritiserade olika 

händelser och personer flera gånger under veckan. De som kritiserades utmärktes som en annan 

grupp än den fiktiva läsaren, som meningsmotståndare. SNs artiklar kritiserade alltid något och 

detta var oftast överklassen eller staten. DN och NDA var också kritiska mot andras handlingar och 

dessa var oftast inte heller de som den fiktiva läsaren förväntades identifiera sig med. DN kritiserar 

38 Nordmark, Johannesson, Petersson, 2001, sid 276.
39 Nya Dagligt Allehanda 6/2 1890.
40 Dagens Nyheter 8/2 1890.
41 Nya Dagligt Allehanda 6/2 1890.
42 Dagens Nyheter 3/2 1890.
43 Dagens Nyheter 8/2 1890.
44 Nya Dagligt Allehanda 8/2 1890.



regeringen, NDA och de protektionistiska medan NDA kritiserar socialdemokrater, 

frihandelsförespråkare och Aftonbladet (under tidpunkten en starkt liberal tidning). Kritiken visar 

vilka som inte tillhör tidningens 'vi' som den fiktive läsaren identifierades med och förstärker 

därigenom gränserna mellan dem. Låt oss börja med artiklarna Utan rubrik från SN.

Även om SN säger sig vara politiskt neutral kritiseras ett antal gånger de konservativa och staten,

frihandeln behandlas mer positivt. Dock uttalas det i allmänhet ganska negativt om de två politiska 

partier som fanns i riksdagen. I en artikel 7/2 om stadsfullmäktiges val och göranden undras om en 

politisk ”kameleont” hör till de ”protektionistiska fåren eller till frihandelsgetterna”45. Dessa 

djurliknelser framställer inget av partierna i särskilt god dager. Det driver med de båda politiska 

partierna. En kameleont kan välja vardera sida allt efter situationen. Till skillnad från NDA 

förutsätts SNs fiktiva läsare att inte vara intresserad av den sortens politik, riksdagspolitik. I dessa 

formuleringar finns ett outtalat förakt för riksdagspolitik. Den fiktiva läsaren som skapades i SN 

hade andra utgångspunkter än politiska partier och uttalade politiska riktningar. Hen identifierades 

mer utifrån arbete, samhällsställning, ogillande av överheten och delade åsikter i politiska frågor.

Samma artikel förvissar läsarna om att den ”pålitligt konservativa” första kammaren inte 

kommer tillåta ”något ohälsosamt liberalt korsdrag, som på ett obehagligt sätt skulle kunna röra upp

det tjugofyraåriga dammet kring våra vördnadsvärde <pärer<.”46 Detta kan låta som stöd för de 

konservativa, men är egentligen sarkastiskt. Detta märks på det överdrivna språket och att en 

liknelse om att politiken är dammig används. Vad kritiken riktas mot är egentligen staten, vilket är 

fallet också i flera andra artiklar. Detta skapade en fiktiv läsare som också förväntades vara kritisk 

mot staten. En annan anledning till att det är intressant att politiken i första kammaren beskrivs som 

dammig är eftersom det är kritik sätts den fiktiva läsaren i en motsatsposition. Dammig politik är 

negativt. I kritiken mot de konservativa märks ibland kritik mot deras enligt SN bakåtsträvande 

tänkande. Den fiktive läsaren identifieras med ett annat tänkande, att förändring är positivt. 

Eftersom det är sarkasm kan också det liberala korsdraget uppfattas som något önskvärt. Det som är

gemensamt för kritiken är att den eller de kritiserade alltid utmärks som en särskilt grupp, 

annorlunda från den fiktiva läsaren. Förutom staten och de politiska partierna var det polisen,47 en 

bankdirektör,48 eller det dekadenta, skuldsatta gamla Europa.49 Hur dessa såg ut, vilka egenskaper de

hade, beskrevs aldrig noga i texten, den fiktiva läsaren förväntades veta det. I fallet med Europa 

beskrevs återigen det gamla som negativt, dekadent. Artikeln menar att Europa lånar för mycket, 

USA skulle kunna köpa upp alla länder genom lån. Denna kritik mot det gamla Europas sätt att 

sköta sina finanser och valet av USA som gott exempel visar också på att den fiktiva läsaren som 
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skapades förväntades vara positivt inställd till förändring. SNs kritik av överklassen kommer 

studeras närmare i uppsatsens andra del.

Som sagt används kritik också i de andra två tidningarna för att urskilja det vi den fiktiva läsaren 

förväntas identifiera sig med från andra. I DN kritiserades regeringen i en artikel den 6/2 för att den 

ville förhindra och begränsa församlingsrätten genom att lägga till polisförordningar och ge mera 

makt till polisen.50 Detta beskrivs som en ” sorgligt bekant historia”51 och som att det förhindrar 

utvecklingen. Utvecklingen beskrivs som något positivt. Både DN och SN har det här mer 

förändringsvänliga perspektivet, förståeligt eftersom DN var liberal och SN inte heller konservativ. 

Båda placeras i motsats till NDA. I DN kritiseras regeringen återigen i en senare artikel med 

rubriken Polisrätt upphäfver lag.52 Regeringen gav polismyndigheten tillstånd att förbjuda föredrag,

fast riksdagen upprättat en lag som tillät föredrag. Här används kritiken för att visa hur både 

regeringen och polisen hade orätt som försökte förhindra församlingsrätten, till och med avslutat 

med en varning till riksdagen och de maktägande att ”ofärd” är nära om lagen döms orätt. 

Tidningens liberala inriktning märks också i formuleringen ”de för dagen maktegande klasserna”. 

Den tycker sig se en förändring i det politiska systemet.53  DNs fiktiva läsare var alltså liberal, 

utvecklingsvänlig och kritisk mot de konservativa i regeringen. 

Ibland är det inte en klar politisk grupp som kritiseras utan ett visst beteende. Det som beskrivs 

som dåligt utmärker hur den fiktiva läsaren inte ska bete sig. Detta kan man se exempel på i ett brev

som har sänts till DN om ett uppmärksammat mord i Frankrike. Mördarens älskarinna har berättat 

allt som hände och får således en del av uppmärksamheten. Hon kritiseras starkt för att vara 

ärelysten och att hon ”vill synas i bästa dager och går derför kring sanningen på allehanda 

smygvägar”.54 Detta inringar ett beteende som är olämpligt och implicerar vad som är lämpligt. Det 

var inte bara den fiktiva läsarens politiska åsikter som skapades av tidningen utan också sådant som 

moral och beteende. Exempel som det här brevet visar den fiktiva läsaren hur den ska bete sig, inte 

vara ärelysten, tala sanning, och så vidare.  

Vad det gäller NDA var den, som nämnts tidigare och kommer gås mer in på senare, ofta kritisk 

mot socialdemokrater och deras meningsfränder. Dessa utmärktes som motståndare. Men det är inte

bara socialdemokrater som kritiserades. I artikeln Politiska feberkänningar 3/2 kritiseras Vårt Land,

en annan konservativ tidning, för att ”inom det protektionistiska partiet utså misstroende till 

regeringen”.55 NDA menar att Vårt Land glömt ”hvad man är skyldig”.56 Vårt Land ligger nära NDA
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politiskt. Den kallas i artikeln ”vår ärade kollega”.57 Denna polemik används inte först och främst 

för att visa meningsmotståndare, utan som kritik för att VL glömt sin skyldighet mot staten, vilket 

den liberala pressen har dragit nytta av. Den liberala pressen  är den egentliga motståndaren. Detta 

märks bland annat genom att vad den liberala pressen skriver om kungen och regeringen beskrivs 

som ”hugg”, vilket refererar till en attack. Den liberala pressen kritiseras mera senare när NDA den 

8/2 vill korrigera en ”vrängd föreställning”58 som Aftonbladet har uttryckt. Aftonbladet har enligt 

NDA förvridit sanningen och beskrivit frihandelstiden som en gyllene tid fast den egentligen var 

dålig.59 Den fiktiva läsaren som skapades i NDA förväntades alltså vara emot den liberala pressen. 

För den fiktiva läsaren var det som stod i den egna tidningen sant. För NDAs fiktiva läsare var 

NDAs tolkning av vad som hänt den enda och rätta. Också i NDAs uttalanden om VL märks att 

tidningen vill hävda sin egen version av vad som är sant och menar att VL har missuppfattat 

situationen och skriver fel. Detta är det som Ekecrantz och Olsson beskriver som tidningarnas 

beskrivningsmakt, makten att beskriva en händelse på ett visst sätt. Eftersom den fiktiva läsaren 

förväntades tycka att den egna tidningen skrev det som verkligen hände var de olika tidningarnas 

fiktiva läsares uppfattning om de ämnen som behandlades i tidningarna olika. Detta visas genom 

kritiken i tidningarna men också i annat, som vilka nyheter som tidningen skrev eller inte skrev om. 

Till exempel att tidningarnas rapportering om utlandet skiljde sig åt, vilket behandlas mer nedan.

Övriga skillnader mellan tidningarna

Vad gäller de händelsesorter som var olika i tidningarna finns det en som utmärker sig, 

utrikesnyheterna. Eftersom NDA skrev mer om utrikesnyheter hade dess fiktiva läsare en utförligare

bild av vad som hände i utlandet. Detta gjorde att utlandet blev mer aktuellt, vad som hände där var 

viktigt och påverkade Sverige. Världen blir större för dem som har mer kännedom om den. NDAs 

fiktiva läsare var alltså en person som tyckte att utlandet var viktigt och var intresserad av det. 

Eftersom SN inte skrev så mycket om detta fanns det en skillnad i informationen om utlandet som 

de fiktiva läsarna identifierades med, SNs fiktiva läsares värld var mindre eftersom utlandet var 

oviktigt. NDAs fiktiva läsare utmärktes av att hen brydde sig om vad som hände i utlandet, främst 

politiskt. Det var viktigt. DN skrev också en del om utlandet, men de artiklarna uttryckte inte lika 

mycket åsikter som artiklarna om svenska ämnen gjorde. DN:s fiktiva läsarposition identifierades 

som informerad men passiv. Passiv eftersom den fiktiva läsaren inte förväntades ha en ståndpunkt i 

utlandspolitiken, till skillnad från inrikespolitiken. 

En intressant skillnad är också hur tidningarna beskriver stadsdelen Södermalm i Stockholm. 

NDA skrev 8/2 en artikel om en promenad på söder för att besöka ett barnhem där. Stadsdelen 
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beskrevs mycket lantligt och idylliskt fast invånarna är ”andligt och lekamligt utfattiga” och att 

promenera där rekommenderas.60 SN däremot skriver i Utan rubrik 7/2 en mycket kritisk artikel om 

stadsfullmäktiges behandling av Söder.61 Det är fattigt, utan kloaker och fullt av prostituerade. 

Kritiken är dock inte rättfram utan sarkastisk, antagligen på grund av rädsla för stämning vilket inte 

var ovanligt under den här tiden. I de här artiklarna framställs två olika världar, fast det är samma 

stadsdel. Detta visar på det olika perspektiv tidningarna hade, och de fiktiva läsarna förväntades ha, 

då NDA var skriven från ett överklassperspektiv och SN från ett underifrånperspektiv. De fiktiva 

läsarna hade den bild av söder som de gavs av tidningen. NDAs fiktiva läsares söder var fattigt, 

men i stort sätt problemfritt, medan SNs fiktiva läsares söder hade gott om problem. Den 

uppfattning som SNs fiktiva läsare identifierades med var att Stockholms stadsfullmäktiges 

ledamöter struntade i Söder eftersom de inte behövde bo där själva, vilket följande citat 

demonstrerar.

Ej heller lönar det mödan att t.ex för husegaren och stadsfullmäktigen Westermark, som förmodligen aldrig varit på 

Söder, tala om att man der handlar alldeles i motsats till hvad man gör hemma hos honom i hans kära Wasastad[...] 

der gör man <stadsplaner> […] men på Söder, - der få husen stå ännu i hundradetals år och menniskorna bo i lika 

många generationer framåt – tror inte Östermalms faderlige vän det?62

Dessa formuleringar visar, att enligt SN förstod inte stadsfullmäktiges ledamöter hur det var att bo 

på Söder, Westermark i citatet hade aldrig ens varit där, ändå bestämde de över vad som skulle 

hända där. Wasastaden och Östermalm pekas ut som stadsdelar som är annorlunda än Söder, där 

man planerar hur man ska bygga. Eftersom stadsfullmäktiges ledamöter lever under andra 

omständigheter förstår de inte hur livet är på Söder. Här är återigen en kritik mot överheten och det 

skapas en vi mot dem känsla. De är stadsfullmäktiges ledamöter som inte förstår hur Söder är, mot 

det 'vi' som SNs fiktiva läsare förutsätts identifiera sig med, som kritiserar detta. Precis som fallet 

med kritik i tidningarna skapar detta hos SN en fiktiv läsare som förväntas vara kritisk mot 

överheten och de som bestämmer. 

Vad det gäller tidningarnas medvetenhet om varandra nämner DN och NDA varandra ibland,

DN kritiserar på flera ställen på NDA och de hänvisar viss information till varandra. DN tar upp när

andra tidningar debatterar med varandra och både den och NDA nämner vid flera tillfällen den 

konservativa tidningen Vårt Land. Ingen av dem nämner dock SN. SN å andra sidan kritiserar NDA 

för att stödja regeringen i två artiklar. Eftersom SN under tiden var den största tidningen i 

Stockholm skulle man kunna tro att DN och NDA skulle ta med den i sina tidningsdebatter, men så 

är inte fallet. Vad beror det på? Möjligtvis såg de SNs innehåll som under deras värdighet eftersom 
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det var en folklig billighetstidning. SN var officiellt politisk neutral, vilket också kan ha gjort att 

vad den skrev uteslöts ur diskussioner eftersom dessa ofta grundades i politiska ställningstaganden. 

Samtidigt sänkte de priserna för att kunna tävla med SN så på det området erkändes den som en 

rival. Tidningarna erkände alltså SN som en konkurrent om läsarna, men ignorerade den i vad de 

skrev. Den fiktiva läsaren förväntades att inte veta något om SN, eller SNs åsikter och ståndpunkter.

Undersökning del två, djupanalys

Notiserna i de olika tidningarna är oftast liknande, med undantag för att vissa nyheter bara 

rapporteras i en tidning. Det är mycket fler notiser än artiklar i varje tidning. I artiklarna går det att 

se en tydligare skillnad. Det är där det uttrycks mer direkta åsikter. Därför kommer den språkliga 

analysen vara fokuserad på ett utvalt antal artiklar. Artiklarna är utvalda för att vara representativa, 

innehållet är sådant som tidningen skriver mycket om. Eftersom språket inte förändras i olika 

artiklar är det tillräckligt att undersöka ett begränsat antal. Tre kommer djupanalyseras, en från varje

tidning, men exempel tas upp från fler artiklar. 

DN- En märklig reservation

Artikeln En märklig reservation från den 5/2 i DN handlar om en debatt i riksdagen om 

församlingsrätten. Två herrar hade avgivit en reservation kring ”utskottets utlåtande om 

förvaltningen av justitieombudsmannens ämbete”.63 I utlåtandet berättas att justitieombudsmannen 

har åtalat magistraten i Linköping och borgmästaren i Jönköping då de hade förbjudit ett antal 

föredrag och fester, trotts att dessa var anmälda i förväg. Enligt lagen var förbud av anmälda 

föredrag inte tillåtet, om de inte hade hållits förut och behandlade förbjudna ämnen. Artikeln 

utmärker redan i rubriken denna reservation som märklig och de som har gjort den nämns bara i den

första meningen. Reservationen citeras i sin helhet i artikeln. I slutet framkommer att anledningen 

till reservationen är, att anledningarna till åtalet borde omnämnas i utskottets utlåtande. Polischefen 

som förbjudit föredragen hade missuppfattat reglerna kring församlingsrätten, och trodde därför att 

föredragsgivarna behövde tillstånd, inte att de bara behövde anmäla föredraget vilket egentligen var 

fallet. Åtalet ses som berättigat av artikeln, ”då här var fråga om en så vigtig medborgerlig rättighet 

som församlingsrätten havfa vi ansett att giltigt skäl varit för handen med åtalet för de i afseende å 

dessa anmälningar meddelade resolutioner”.64 

Rubriken är det första i artikeln som möter läsaren. Här utmärks reservationen som märklig, hur 
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reservationen förväntas uppfattas utmärks alltså redan tidigt. Att DN stödjer församlingsrätten, och 

därigenom åtalet mot förbuden, blir tydligt eftersom den beskrivs som ”den för en nations lif så 

utomordentligt vigtiga men i vårt land så jemmerligt medfarna församlingsrätten”.65 

Församlingsrätten försvaras också i en lång artikel den 6/2 som redogör för olika lagprocesser för 

att förhindra uppror och som senare tillät församling.66 Reservationen är direkt citerad, inte 

återberättad av den som skrev artikeln. Det gör att de herrar som skrev den, troligtvis verksamma 

inom lagutskottet, får berätta med sina egna ord och artikeln använder inte den beskrivningsmakt 

som den skulle kunna ta bruk av. Reservationen och DN står på samma sida i förhållande till 

församlingsrätten, men den utmärks ändå som märklig. Varför tydliggörs inte i artikeln. 

De grupper som uttrycks i artikeln är först och främst föredragsgivarna, polisen/de åtalade och 

justitieombudsmannen. Föredragsgivarna beskrivs som en grupp genom att de alltid är i motsättning

till polisen, de är en av två sidor i en konflikt. De som har makten är genomgående de två andra 

grupperna. I polisens fall märks det genom att det är de som förbjuder, som bestämmer vilka som 

får ha föredrag. Ordet ”förbjudit”,67 vilket har mycket pondus, används upprepade gånger för 

magistratens och polisens handlingar. DNs fiktiva läsare fick alltså budskapet att det var polisen 

som hade makten, inte föredragsgivarna som förespråkade församlingsrätten. Föredragsgivarna 

hade istället ”anmält”68 sina föredrag, vilket visar att de är i underläge. Detta är logiskt i praktiken 

eftersom de följer lagen, men det gör att artikeln klart visar var makten ligger, även fast de kritiserar

den. Den högsta makten ges dock till justitieombudsmannen, som försvarar församlingsrätten. 

Denna kan åtala polismyndigheten och uttala sig om vad de inte har rätt att göra. Hos denna ligger 

också artikelns medhåll, vilket visas genom formuleringar så som att ”justitieombudsmannen 

framhöll med rätta”.69 Här används justitieombudsmannen för att visa att den högsta makten stod på

församlingsrättens sida. Den fiktiva läsaren som förväntades dela tidningens åsikter såg då att de 

hade stöd av den högsta makten. De som artikeln sätter i motsats till den fiktiva läsaren är 

magistraten, polisen och borgmästaren, vilka alla var emot församlingsrätten. Ytterligare ett 

exempel på hur den fiktiva läsarens identitet förstärktes i motsättning till de med andra åsikter. 

NDA- Valrörelsen och socialdemokratin i Tyskland

NDAs artikel Valrörelsen och socialdemokratin i Tyskland från den 4/2 diskuterar det tyska 

uppkommande valet och omständigheterna däromkring. Det är mycket som pågår men ”valkampens

böljor -anmärker en tysk tidning- gå icke så högt i Tyskland, som man hade väntat”.70 NDA tror att 
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detta beror på att det politiska landskapet har förändrats mycket eftersom socialistlagen har blivit 

förkastad och socialism tillåtet igen. Den uttrycker sig, som brukligt i NDA, mycket kritiskt om 

socialdemokratin. Socialdemokratin hade växt de senaste åren i Tyskland och detta sågs som 

problematiskt. Två anledningar till varför socialdemokratin blivit populär tas upp. Den första anges 

vara att utvecklingen har förändrat vår värld så mycket och folk vet inte hur de ska hantera dessa 

förändringar. Den andra är att många intelligenta och lärda arbetar för att ”sätta socialdemokratin i 

ett system”.71 Artikeln är också kritisk mot dem som socialdemokratin vänder sig till, arbetarna och 

talar nedlåtande om dessa som om de blir lurade att tro att socialdemokratin är bra. Arbetarna 

beskrivs till exempel som att de gör dåliga val med den nya frihet utvecklingen har skapat, de 

försvinner i ”ett lif af njutningar, vid vilka de icke äro vana”.72 När det senare går dåligt och de står 

utan arbete ”[...] tänka icke på, att de sjelfva användt den frihet, de haft till att välja sin 

förvärfsverksamhet, på det allra olyckligaste och mest obetänksamma sätt. De tro sig då öfvergifna 

af Gud och hela verlden.”73 Artikeln behandlar arbetarna som dem, en annan grupp än den egna 

fiktiva läsaren och talar om dem som annorlunda. Deras handlingar och åsikter skiljer dem från den 

fiktiva läsarens. Artikeln beklagar också att det konservativa partiet och regeringen inte vill erkänna

att nationalliberalerna ”bekämpa det socialdemokratiska kätteriet”74 på rätt sätt. Att ett så starkt ord 

som kätteri används visar hur illa NDA tyckte om socialdemokratin. NDA skapade en fiktiv läsare 

som var emot socialdemokratin och som var medveten om vilka faror för samhällets ordning som 

socialdemokratin innebar. 

De som artikeln identifierar sig med är de som motarbetar socialdemokratin, den tyska 

regeringen, de konservativa och till viss del till och med de nationalliberala eftersom de har en 

gemensam fiende. Kort sagt de som har liknande politisk inriktning. Liberalerna kritiseras i andra 

artiklar under veckan, men här är huvudfokus att bekämpa socialdemokratin. Detta var en av NDAs 

huvudfrågor och därav också viktigt för den fiktiva läsaren. NDAs fiktiva läsare förväntades tycka 

att förenade arbetare som arbetade politiskt var ett hot mot samhället, och att samhället var bäst 

ordnat som det var i dagsläget utan vidare förändring.   

SN- Utan rubrik

Alla SNs längre, krönikeliknande artiklar kallas Utan rubrik. Det finns en per dag. Att den är döpt 

till Utan rubrik är intressant i sig eftersom rubriken var en viktig del av artikeln för att fästa läsarens

uppmärksamhet på ett speciellt ämne. Artikeln Utan rubrik den 4/2 inleder med att behandla ämnet 

prinsar. Prinsar är födda som ”universalsnille”75 som kan naturligt allt det som vanliga människor 
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behöver lära sig. Som exempel tas prins Eugen upp, som Konstakademin valt in i statens 

inköpsnämnd. Dock är artikeln sarkastisk i sin beskrivning av prinsar, vilket tydliggörs till exempel 

i följande formulering om att prinsar får ta kommando över folk med större erfarenhet: ”hvilket 

naturligtvis icke kan förklaras på något annat sätt, än att han är de andra överlägsen i alla stycken.”76

Det märks också när artikeln fortsätter med en misstanke om att Eugen inte skulle ha fått 

konstakademins förtroendeuppdrag om han inte varit prins. Detta kritiseras i starka ordalag, 

förvånansvärt starka för en tidning som säger sig vara politiskt neutral. 

Man kan således på goda skäl säga, att detta konstbesynnerliga val är ingenting annat än ett äckligt fjäsk – 

det är den store afguden HUMBUG, som återigen sticker fram sina öron under lejonhuden.

Men så länge det fins människor, som krypa för börd, höghet och rikedom, så länge skola också 

sådana underligheter passera.77

Detta pekar ut fjäsk och att krypa för överheten som något negativt. Det är kompetens och 

erfarenhet som borde räknas som meriterande. Även om SN har frånsagt sig en politisk inriktning 

för att kunna passa en bredare läsgrupp finns här onekligen åsikter och en viss världssyn som 

uttrycks. Denna världssyn kritiserar överheten, till och med kungafamiljen och utskiljer dem som en

grupp som förtjänar kritik, åtskild den egna. SNs fiktiva läsare förväntas hålla med om tidningens 

åsikter, förväntas att också ogilla överheten. De värden artikeln uttrycker pekas ut som de värden 

och den världssyn den fiktiva läsaren identifieras med. Det förtydligar hur det 'vi' den fiktiva läsaren

identifierars med ser ut, i motsats till de som kryper för överheten. Att tidningen kritiserar i så starka

ordalag berättigar att den fiktiva läsaren också får göra det. Det visar att det är acceptabelt att 

kritisera överheten. Det till och med uppmuntras. 

Att den fiktiva läsaren ställs i motsats till överheten märks också i artikelns kritik mot det 

Psykiska sällskapet, som sysslade med andlighet och spiritism. De sökte svar på själens gåtor, men 

huvudsaken för sällskapet menar artikeln vara att ”odla den moderna spiritistiska humbugen […] 

som kan intressera den del af den blaserade öfverklassen...”78 Här pekas överklassen ut specifikt 

som blaserade och senare världsfrånvända. Kritiken följs av en uppfordring att bry sig om levande 

människor, de hemlösa och de utan mat, istället för andar. Spiritualism uttrycks som ett negativt 

överklassintresse och ingenting som den fiktiva läsaren skulle intressera sig för. Den materiella 

världen var den som var viktig för SNs fiktiva läsare.

Överklassen ställs i kontrast till ”småfolket” återigen den 6/2 när kritiken riktas mot Stockholms 

”förnäma spelhelveten” där många har gått förlorade.79 Artikeln menar att de ”högstälda 
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samhällsmedlemmar, som utvecklat en sån nit för sedlighetens skyddande”80 skulle göra bättre att 

åtgärda detta område än polisens, som de tidigare gjort. ”Men de anses kanske allt för förnäma och 

inflytelserika för att man skulle våga sig på dem. Det är bara småfolket, som man anser behöfva 

förmynderskap och polistillsyn.”81Artikeln fortsätter med hur en rik herre kom ur en spelskuld 

endast för att han hade rika, högt uppsatta, vänner som ingrep. Dessa citat visar att artikeln kritiserar

att högt uppsatta samhällsmedlemmar lever under andra förutsättningar än småfolket, som behöver 

polistillsyn. Här används återigen kritik för att sätta en annan samhällsgrupp isär från den egna. Det 

pekas tydligt ut som en annan grupp, texten kursiverar ordet ”de” för att lägga tyngd därvid. Även 

om SN sa sig vara politiskt neutral, och inte band sig till något speciellt parti, hade tidningen gott 

om åsikter som den fiktiva läsaren förväntades dela. Den fiktiva läsaren ville inte att överklassen 

skulle bestämma allt eftersom de inte förstod hur livet var för de som inte var rika. 

Den fiktiva läsarens plats i samhället

Det dessa artiklar har gemensamt är att alla berör politik på något sätt. DN diskuterar en 

medborgerlig rättighet, NDA vilka som borde och inte borde styra ett land och SN en kritik 

underifrån och upp. Alla tar ställning för en viss sida, en viss världssyn, en uppfattning om vad som 

är ett bra samhälle. Detta ringar in vilken värld som hör till den fiktiva läsaren som skapas i 

tidningarna. Den fiktiva läsaren ges en viss plats i samhället, en viss roll. Denna plats skapas genom

vissa åsikter, utpekandet av en motståndare och att tidningen skriver till ett vi, en grupp som den 

fiktiva läsaren hör till. Det finns ett flertal exempel på detta. I Utan rubrik skriver författaren vid 

flera tillfällen vi när det handlar om hur något uppfattas. ”Vi misstänka”, ”då kunna vi”, ”vi ha oss 

bekanta flera fall”.82 Eftersom dessa adresseras till läsaren talar artikeln till dem som en grupp vilka 

alla misstänka, kunna, osv. När det handlar om herrarna i psykiska samfundet används ett tydligt ni. 

I DN skapas gruppen genom 'vi som bryr oss om församlingsrätten'. Detta skrivs inte rakt ut men 

visas genom att församlingsrätten beskrivs som väldigt viktig och att det finns de som inte tycker 

det. NDAs artikel skriver inte heller vi, men däremot finns det ett tydligt dem, socialdemokraterna 

och arbetarna, vilka är annorlunda än tidningens läsare. Vi skapas i relation till dem. Författaren till 

artikeln omnämner sig själv som jag när det handlar om vad hen tror för framtiden, men som att de 

värden som uttrycks är allmängiltiga. Till exempel menas att de lärdas arbete med att sätta 

socialdemokratin i system och göra den till ett program ”innehåller en inre omöjlighet och står i 

strid med den menskliga naturen”,83 de lärda som försöker har bara inte insett det än. 

Alla tre tidningarna uttrycker mycket åsikter, vilket djupanalysen har visat. Dessa åsikter bidrar 
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till att forma den fiktiva läsaren. Grupperna som skapas ställs i motsatts till andra grupper med 

andra åsikter och det tydliggörs därav vilka som de fiktiva läsarna identifieras med, vilka som är i 

samma grupp. Det visar vilken plats i samhället den fiktiva läsaren har. För SN är det i opposition 

till överheten, för DN med den liberala medelklassen och för NDA med den politiskt och 

ekonomiskt intresserade överklassen. 

Avslutning

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka skapandet av en fiktiv läsare i tidningarna Dagens 

Nyheter, Nya Dagligt Allehanda och Stockholms Nyheter. Tidningarna skapade genom innehållet en

viss fiktiv läsare. Hen identifierades med en viss samhällsgrupp som sammanhölls av den delade 

världssyn som fanns i tidningarna. 

Frågeställningen som uppsatsen har ämnat besvara är: Vilka fiktiva läsare skapades i tidningarna 

Dagens Nyheter, Nya Dagligt Allehanda och Stockholms Nyheter under 1-8 februari 1890? 

Undersökningens första del visade hur skillnaderna i tidningarnas innehåll skapade olika fiktiva 

läsare och vad dessa läsare utmärktes av. NDAs fiktiva läsare hade en större värld som inkluderade 

utlandet och visste vad som pågick utanför Sveriges gränser, särskilt i övriga Europa. Hen följde 

riksdagspolitiken, var trogen mot staten och stödde en konservativ riksdag. DNs fiktiva läsare 

intresserade sig för politiska frågor och debatter med fokus på tullfrågan och församlingsrätten. Hen

var medveten om resten av de västeuropeiska länderna, men brydde sig mest om Sveriges göranden.

SNs fiktiva läsare valde ingen politisk inriktning, men var mest kritisk mot överheten och de 

protektionistiska och var inte intresserad av ekonomi. Hens värld var mindre då utlandet var 

oviktigt och hen uttryckte starka åsikter om vad hen inte gillade. 

Undersökningens andra del gav specifika exempel på hur grupper skapades i tidningarna och hur

de fiktiva läsarna identifierades med eller mot dessa grupper beroende på deras åsikter och var i 

samhället de befann sig. Detta tydliggjorde var i samhället de fiktiva läsarna placerades. De 

samhällsgrupper som har hittats i undersökningen är till stor del politiska, särskilt i DN och NDA. 

Samhällsgrupperna består av dem som delar politiska åsikter. Tidningarna skapade politiskt 

intresserade läsare. Detta är intressant att relatera till undersökningstiden, 1890, eftersom det sena 

1800-talet var en tid när så mycket hände, samhället var under stor förändring. Tidningarna var med

och skapade denna förändring. Men samhällsgrupperna beror också på ekonomiska omständigheter.

NDAs och DNs fiktiva läsare är intresserade av handel och obligationer vilket SNs inte är. 

Kritik användes genomgående av tidningarna för att urskilja både åsikter och grupper som hörde 



till den fiktiva läsaren respektive motståndarna. Det var tydligt vilka de fiktiva läsarnas 

meningsmotståndare var. Tidningarna skrev om vad den andra gruppen gjorde eller sa på ett sådant 

sätt att det framgick att den fiktiva läsaren inte skulle hålla med. Den fiktiva läsaren förväntades 

hålla med tidningen. När andras handlingar kritiserades fanns ett tillfälle att visa tidningens egna 

åsikter och världssyn som den fiktiva läsaren förväntades dela. Även i de artiklar där kritik inte var 

ändamålet tydliggjordes vilka åsikter som tidningen höll med och vilka som tillhörde de andra. 

Olika grupper tydliggjordes genom deras politiska åsikter, liberala, konservativa, socialdemokrater, 

frihandelsförespråkare, protektionister. Men människor som tidningarna skrev om placerades också 

in i en viss grupp baserat på arbete eller roll i samhället, statsanställda tjänstemän, poliser, 

strejkande arbetare, arbetsgivare, de som kröp för överheten, och så vidare. DN kritiserade 

regeringen, NDA och de protektionistiska, NDA kritiserade socialdemokrater, 

frihandelsförespråkare och liberala tidningar, SN kritiserade överheten och de konservativa. 

Vilka fiktiva läsare som skapades påverkades också av vilka händelser tidningen skrev eller inte 

skrev om, till exempel ekonomi, handel eller utrikesnyheter, som NDA hade mer av än de andra. De

händelser som var tillräckligt viktiga för att skriva i tidningen om, förväntades vara viktiga för den 

fiktiva läsaren. Den fiktiva läsarens intressen var vad det stod i tidningen om. Vilka ämnen det 

skrevs om visar också var i samhället tidningens fokus lades, i utlandet, i Stockholm, mest politik  

eller mest vardag. NDAs fokus var lika mycket i utlandet som i Sverige och på politisk och 

ekonomi. DNs fokus var mest i Sverige, om politik och olika föreningars och organisationers 

göranden. SNs fokus var helt i Sverige men mer på vanligt folks göranden än politik, samhällskritik 

var också viktigt. Hur tidningen skrev om och beskrev något var också viktigt. Detta märks bland 

annat i språket i SNs artiklar Utan rubrik vilka använde gott om värdeladdade ord för att beskriva en

händelse. Dessa värdeladdade ord visade vilka åsikter som den fiktiva läsaren identifierades med 

och vilka grupper som var meningsmotståndare. Ett annat exempel på detta är hur negativt 

socialdemokratin beskrivs i NDA. Eftersom den fiktiva läsaren delade tidningens åsikter var hen 

också emot socialdemokratin. Den grupp som den fiktiva läsaren identifierades med var emot 

socialdemokrati. Den grupp den fiktiva läsarens motståndare identifierades med av den fiktiva 

läsaren var socialdemokratisk.

När tidningarna genom innehållet skapar fiktiva läsare är det med medvetna strategier, en metod 

tidningarna använder. Vilka fiktiva läsare som skapas beror på innehållet. Det är tidningarnas val. 
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