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SAMMANDRAG  

Göteborgsposten och Västmanlands läns tidning har upprättat maktlistor med platserna 1–100 

av personer som anses ha makt i Göteborg och Västmanland. Syftet med uppsatsen är att 

utifrån Norman Faircloughs kritiska diskursanalys undersöka hur journalister får fram 

sanningseffekter till maktlistorna för att de ska accepteras som relevanta och sanna. Två 

maktdiskurser, liberal och radikal används för att se vilken av diskurserna som tar plats och 

vilken som inte tar plats i maktlistorna; även en del om journalistik och medias perspektiv 

kommer att analyseras. Resultatet är att journalister är skickliga på att få fram 

sanningseffekter och trovärdighet till listorna utifrån vad de väljer att belysa i artiklarna. Den 

maktdiskursen som lyser igenom mest är den liberala. Utifrån sociala praktiker så får 

journalisterna maktlistan till en nyhet utifrån att den är säljande, inte nyheten i sig. 
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1 INLEDNING 

Vad är makt och hur kan vi veta vad som menas med begreppet makt? Game of Thrones är en 

världskänd fiktiv serie uppbyggd på maktspel mellan olika familjer, och i serien kan den som 

känner till maktens olika ansikten, eller dimensioner som de också kallas, finna dessa in 

action. Jag citerar ett exempel: 

Power resides where men believe it resides. It’s a trick. A shadow on the wall. And a very 

small man can cast at large shadow. (Lord Varys, Game Of Thrones, S1 E3.) 

 

Citatet visar makten över tanken, maktens tredje dimension. Hur någon pratar om makt får 

andra att tro att den verkligen har makt, och ju fler gånger det blir sagt desto mer sätter sig 

just den tron om vem som har makten.  

 

Makt engagerar, det kan vi nog vara överens om. Ett flertal dagstidningar, kvällstidningar och 

lokaltidningar i Sverige har upprättat artiklar om makthavare i åratal, där individer från 

samhället har fått plats i nummerordning på en maktlista, där den som får plats ett är den som 

just det året anses ha mest makt. Denna uppsats riktar sig till Västmanlands läns tidnings 

maktlistor och Göteborgspostens maktlistor. Makt är någonting som generellt har en mening 

när vi pratar om makt, men vad menar tidningarna med begreppet makt som ges makthavare 

på listorna? Journalister ska leverera medborgare de nyheter och information som anses vara 

väsentlig samhällsinformation, och nyheterna sprids sedan genom internet men även 

traditionella media; som också anses vara maktens andra ansikte, makt över dagordningen. 

Makten kommer i många olika former i dimensionerna som ofta är omtalade. Det finns 

exempelvis makt som resurs som individer förfogar över, som är en liberal diskurs. Utifrån en 

radikal diskurs så är det dominansförhållande och strukturellt förtryck som styr hela 

samhället. 

 

Makt är vida diskuterat inom statsvetenskapen och finns överallt där vi befinner oss och det 

finns många maktdiskurser att använda sig av. Maktlistorna blir intressant att undersöka 

genom en tredimensionell diskursanalys  för se hur journalister får fram sanningseffekter 

kring maktlistan och hur journalisterna får fram legitimitet om att just dessa personer är 

makthavare och har en självklar plats på listan; för att inte tala om det intressanta i vilken av 

de två maktdiskurser som jag har valt, liberalt och radikalt, vilken av dessa dominerar och 

vilken som trängs undan. Utifrån den sociala praktiken så är det intressant att fundera över 

varför maktlistor, som undersökningen kommer att behandla, kommer till och vad kan 

bakomliggande orsaker vara. 
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1.1  Syfte och frågeställning 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att med kritisk diskursanalys bringa fram hur tidningarna tillskriver 

sanningseffekter och trovärdighet till makten och makthavarna i listorna; men även belysa 

vilken maktdiskurs tar mest plats, den liberala eller radikala. Sist kommer även en analys 

kring sociala praktiker om vad det är som gör att journalister väljer att skriva maktlistor som 

dessa. 

 

Frågeställning 

- Hur uppkommer sanningseffekt och trovärdighet till maktlistan?  

- Vilka typer av maktdiskurser framhävs i maktbeskrivningen? 

- Vilken typ av maktdiskurs lämnas utanför maktbeskrivningen?  

- Vad för slags sociala praktiker kan tidningsmediernas intresse för att publicera   

makthavarlistor förstås utifrån? 

 

 

2 TEORI OCH METOD 

Här presenteras socialkonstruktivismen som kommer att vara den vetenskapliga grunden för detta arbete. 

Detta är centralt för att kunna följa och förstå den kritiska diskursanalysen enligt Fairclough som också 

presenteras. Sedan kommer den liberala och den radikala maktdiskrusen att förklaras närmare 

tillsammans med medias och journalistikens roll i samhället. Teori och metod är en helhet i diskursanalys 

och därför beskrivs dessa under samma del i undersökningen.  

2.1 Socialkonstruktivismens och diskursanalysens grundpremisser  

Diskursanalys är både en metod och teori som hänger samman, men den kan inte stoppas in i 

vilken teoretisk ram som en behagar. Winther & Jørgensen (2017) poängterar att det som de 

presenterar som diskursanalytisk infallsvinkel inte endast är en metod för analys av data, utan 

det är en paketlösning som innehåller en teoretisk och metodisk helhet.  

 

Paketet innehåller för det första filosofiska (ontologiska och epistemologiska) premisser 

angående språkets roll i den sociala konstruktionen av världen; för det andra teoretiska 

modeller; för det tredje metodologiska riktlinjer för hur man griper sig an ett 

forskningsområde; och för det fjärde specifika tekniker för språkanalys.  (Winther & 

Jørgensen, 2017, s. 10) 
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Det finns ett mervärde i att använda information från andra håll än bara det som 

paketlösningen erbjuder; ju fler perspektiv, desto större förståelse får man. Dock bör det 

tilläggas att det inte bara går att hitta på en egen undersökning med vilka delar som helst, utan 

det hela ska skapa en teoretisk ram som i sin tur bildar och skapar nya perspektiv. Det finns 

både likheter skillnader inom det filosofiska, teoretiska och metodologiska angreppssättet, 

vilket man behöver veta innan man genomför en egen paketlösning (Winther, Jørgensen & 

Phillips 2000, s. 10). Som Winther, Jørgensen & Phillips (2000) beskriver så vilar 

diskursanalysen på socialkonstruktivistisk grund som erbjuder nutida teorier om kultur och 

samhälle, då diskursanalys endast är ett av flera socialkonstruktivistiska sätt men är väl 

nyttjad av många.  

 

Viven Burrs har en kortare förklaring om fyra centrala utgångspunkter då själva 

socialkonstruktionismen är bred, men de fyra utgångspunkterna drar till sig en generell helhet. 

En kritisk inställning till självklar kunskap, vilket betyder att det vi kan om vår omvärld är en 

objektiv sanning, utan en uppfattning om hur just vi upplever omvärlden. En historisk och 

kulturell specificitet, att vi utgår från det vi vet från historiskt och kulturellt, men de här två 

delarna är kontingenta; det kunde ha varit annorlunda och något kan komma att förändras 

övertid. Allting är konstruerat och kan med olika slags handlande förändras övertid. Samband 

mellan kunskap och sociala processer, det är hur vi uppfattar världen, det är så våra sociala 

processer upprätthålls, det är genom sociala samspel som vår uppfattning om omvärlden 

skapas. Samband mellan kunskap och social handling, den världsbild vi har, den leder till hur 

vi också handlar, vilket i sin tur leder till sociala konsekvenser (Winther Jørgensen, & 

Phillips, 2000, s. 11). 

 

 

Socialkonstruktivismen är alltså det centrala sättet att se på kunskap och hur den i sin tur leder 

till sociala handlingar och leder till konstruktion av verkligheten. Det är heller inte möjligt att 

komma med sanningar som är objektiva då vi alla är olika och kommer med subjektiva 

sanningar. Vad som är sanning kommer att få strida för sin sak då vissa sociala handlingar är 

helt naturliga medan vissa andra är otänkbara. Socialkonstruktivismen talar inte emot att det 

finns en verklighet utanför språket, men menar på att det är språket som bidrar till en 

verklighet (Winther, Jørgensen & Phillips 2000, s. 14). 
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2.2 Diskurs och diskursordning 

Eftersom min undersökning går ut på att undersöka sanningseffekter och vilken av den 

liberala och radikala maktdiskursen tar plats i artikelserierna som VLT och GP skrivit, så 

passar kritisk diskursanalys som metod. Kritisk diskursanalys utifrån Norman Faircloughs 

tredimensionella kritiska diskursanalys (CDA) är den jag kommer att använda mig av till min 

undersökning. Det som Fairclough poängterar är viktigt är att diskursanalys är både 

konstituerad och konstituerande. Jag citerar: 

 
Det är centralt i Faircloughs perspektiv att diskurs är en viktig form av social praktik, som 

både reproducerar och förändrar kunskap, identiteter och sociala relationer, inklusive 

maktrelationer, och samtidigt formas av andra sociala praktiker och strukturer (Winther, 

Jørgensen & Phillips 2000, s 71).   

 

Diskursanalys är inte ett begrepp för ett sätt genomföra en diskursanalys utan är en definition 

av fler diskursanalytiska metoder. Eftersom det finns flera sätt att genomföra en diskursanalys 

på, så är det viktigt att beskriva vilken diskursanalys som undersökningen kommer ha till 

grund. Fairclough använder begreppet diskurs på två vis, social praktik som omfattar samtliga 

språkbruk, det som är konstituerad och konstituerande och även genom ”...ett sätt att tala som 

ger betydelse åt upplevelser utifrån ett bestämt perspektiv...” (Winther, Jørgensen & Phillips 

2000, s. 72). Man kan säga att diskursen är bestämd när den kan skiljas från andra diskurser, 

exempelvis miljödiskurs eller nyliberal diskurs. Utifrån Fairclough så ska en analys av 

diskurser ha fokus på två saker: 

 

• den kommunikativa händelsen – ett fall av språkbruk – som till exempelvis en 

tidningsartikel, en film, en videoproduktion, en intervju eller politiskt tal 

• diskursordningen – summan av de diskurstyper som används inom en social 

institution eller social domän. Diskurstyper består av diskurser och genrer.  

(Winther, Jørgensen & Phillips 2000, s. 73). 

 

En genre är språkbruk som är kopplat till en del av en bestämd social praktik, exempelvis en 

nyhetsgenre; diskursordning kan vara exempelvis mediernas diskursordning och 

sjukvårdssystemets diskursordning. I diskursordningen finns flera diskursiva praktiker där det 

genom språket och texter produceras och konsumeras och tolkas. Det finns inom 

diskursordningen diskursiva praktiker på ett sjukhus som då är samtalet mellan läkaren och 

patienten och latin som är ett språk för sjukdomar. Kontentan är att i varje diskursiv praktik, 

alltså produktion och konsumtion av språk och text eller tal, används diskurstyper, genrer och 
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diskurser på ett bestämt sätt. I varje händelse av språkbruk är en kommunikativ händelse som 

har tre dimensioner, text, diskursiv praktik och social praktik. Texten som kan vara både tal 

och text, men även bilder. Diskursiv praktik är produktion och konsumtion av texter, och den 

i sin tur är en social praktik (Winther, Jørgensen & Phillips 2000, s. 73). 

2.3 Faircloughs tredimensionella modell (CDA) 

Faircloughs använder sig av tre byggstenar på tre olika nivåer och den första är textnivå, den 

andra är den diskursiva praktiken och den tredje är den sociala praktiken. Den som genomför 

en diskursanalys ska inte på något vis försöka nå en förståelse bakom diskurser utan analysera 

den text som finns och utifrån det dra slutsatser om vilka sociala konsekvenser det kan bli av 

det skrivna ordet (Winther Jörgensen & Phillips 2000, s. 28). 

 

 

Tabell 1, Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys 

 (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s 74) 

Textanalys 

Textanalysen inriktar sig på att se hur språkets sammansättning är (Winther Jörgensen, & 

Phillips, s71). Semiotik, eller läran om tecken är en definition av begreppet och ett annat sätt 

att se på texter. Det som är centralt i semiotik är att här ska den som undersöker texter försöka 

se det som är dolt i texter vid tolkning av texterna (Bryman, 2018, s. 680). Mitt syfte här är att 

läsa och fördjupa mig i texten för att se vilka mönster språket har för att få fram vad som 

framkommer tydligt i texten och vad som finns underförstått. Textnivån blir semiotisk då jag 

analyserar vad det är för budskap som blir outsagt men ändå ger budskap. Under läsandets 

gång ska jag kritiskt granska de texter jag läser, och med det sagt betyder det inte att leta efter 

fel i texter, utan som författarna beskriver: 
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Genom en kritisk textanalys vill forskaren ofta visa att en idé eller mening som kanske verkar 

helt naturlig och given i själva verket är historiskt specifik och en produkt av mänsklig 

tolkning. Sakernas tillstånd skulle alltså kunna vara annorlunda. (Esaiasson et al 2017:214–

215)  

 

Det finns flera sätt att analysera texter på. Genom vilka metaforer är ett sätt som används och 

hur personer genom metaforer framställs och får en identitet. I denna undersökning analyserar 

jag modalitet, vilket betyder att den som undersöker ska bedöma skribentens instämmande 

(”affinitet” med) i en sats. Det finns olika sätt att skilja på modalitet och dess affinitet och det 

är bland annat genom att se hur mycket skribenten väljer att hålla med om ett påstående. Som 

Winther, Jørgensen & Phillips (2000) nämner så finns det olika sätt att uttrycka sig på och det 

kan exempelvis vara:  jag tycker det är kallt, det kanske är lite kallt. Uttrycken i sin tur för 

vidare en effekt för själva diskursen. Modalitet finns i olika former och grader, och även i 

något som kallas för hierarkier (Winther, Jørgensen & Phillips, 2000, s.88). Tabellen på sidan 

12 kommer att förklara mer om hierarkierna. Hedges är också vanligt att använda sig av och 

det ger lägre affinitet då man använder sig av kanske, lite eller liksom eller kanske lite. Sen är 

det vanligt att modalitet ser annorlunda ut i de olika diskurser som finns, i tidningar och tv 

presenteras ofta sin nyhet som fakta genom att använda modaliteter som författarna beskriver 

som kategoriska och objektiva, på så vis så gynnar det dem i form av att de då ses som 

sakkunniga (Börjesson & Palmblad, 2007, s. 87–88) 

Diskursiv praktik 

När man analyserar den diskursiva praktiken är man intresserad av hur texten är producerad 

och hur den konsumeras. (Winther Jörgensen, & Phillips 2000, s 85). 

 

Intertextualitet är ett sätt att analysera texter och utforska vilket sätt de bygger på tidigare 

texter, och genom den analysen är det lättare att förstå hur diskurser reproduceras (Winther 

Jörgensen, & Phillips 2000, s 132). Enkelt uttryckt så kan man ta en redan skriven text och 

göra den dagsaktuell igen (Winther Jörgensen, & Phillips 2000, s 86). Texter är aldrig helt 

ensamma utan är sammanlänkade till tidigare texter. I detta fall så betyder det att de texter 

som finns i artiklarna är texter som finns utkommer på nytt eller att ämnet är synonymt med 

tidigare texter. I citatet så framkommer det även om hur texterna konsumeras men det 

kommer inte att genomföras i denna analys då tiden är begränsad. Enligt Foucault så är 

diskurser förstådda genom att kunskap är socialt konstruerat, som då ger begränsningar i form 

av vad som är möjligt att ens tänka, prata om eller skriva om. Kunskap är inte en sanning i sig 
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i sammanhanget, utan den ska mer förstås utifrån vad som finns i sanningen, vad accepteras 

som sanning, ”...and is understood to be a cultural product.” (Bacchi & Goodwin 2016 s 35).  

Social praktik 

I CDA-tabellen kan man se Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys. Innerst 

hamnar textanalys, sedan diskursiv praktik och ytterst social praktik. Som jag tidigare nämnt 

så skapas diskurser av strukturer och bidrar samtidigt till att genom reproduktion, forma och 

omforma diskurser. Diskursen är en social praktik som är konstituerad men som även är 

konstituerande, det som berättas i tal eller text, hur dessa har format texten genom andra 

strukturer och praktiker (Winther Jörgensen, & Phillips 2000, 67–68).  

 

Min uppgift blir utifrån den sociala praktiken att försöka tolka vad som påverkar diskursen 

makt i tidningarna. Den tolkningen jag genomför är ett av flera sätt att genomföra det på. 

Diskurser bidrar också till att fortsätta att upprätthålla maktrelationer genom att den fortsätter 

att konstruera ojämlika maktförhållanden, vilket gör att det får fortsatt liv. Men om fenomenet 

uppmärksammas, att diskurser är social praktik, då blir det ett verktyg att kunna använda och 

vara mer uppmärksam på språket. Det i sin tur bidrar till sist mer jämlika maktförhållanden 

och även social förändring (Winther, Jörgensen, & Phillips 2000, s. 92).  

2.4 Beskrivningar och trovärdighet 

 

Det finns flera olika sätt att lyfta upp en trovärdighet i det man skriver eller säger och här 

lyfter jag några av dem. När något beskrivs så är det centralt hur det beskrivs, då det blir en 

del av en verklighet där en viss aspekt lyfts fram i en diskurs och en annan blir utelämnad. 

När något ska beskrivas trovärdigt så försvagar andra delar av diskursen för att förstärka 

trovärdigheten i det som ska presenteras. Många gånger används empiriskt material i form av 

olika data för att inte ta ett eget ansvar när man ska lägga fram sin fakta (Börjesson & 

Palmblad, 2007, s.199). Det finns fler tillvägagångssätt för att framstå som neutral inför det 

man skriver, och det är bland annat att ta till vittnen, andra personer som beskriver samma 

sak; speciellt om vittnena kan framstå eller framställas som oberoende av varandra (Börjesson 

& Palmblad, 2007, s. 199–201). 
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2.4.1 Modalitet och modalitetsmarkörer 

Det finns olika ingångar på hur en text ska undersökas. Thomas Wahl lyfter en hierarkimodell 

där olika uttryck anger hur säker en text visar sig att vara. Det som man kan utläsa är att typ 1 

inte är helt pålitligt och kan rentav vara en lögn, medan typ 5 är fakta. Så modellen har typer 

från 1–5, där sanningshalten ökar ju högre siffrorna blir. En typ av modalitet är sanning, alltså 

om den som uttrycker sig är övertygad om att ha rätt i sak och talar därefter. En annan 

modalitet är tillåtelse, när någon uttrycker vad en får göra, exempelvis efter en operation av 

pacemaker så får man strax efter göra vissa saker som man inte får direkt efter (Börjesson & 

Palmblad, 2007, s. 87–88).  

 

Jonathan Potter är den som kom på idén om hierarki och Bruno Latour och Steve Woolgar,  

båda sociologer, är de som format typifiering och Wahl har genom deras hjälp fått ihop en 

uppställning över olika konstateranden. Det som Latour & Woolgar kunde se på typ 5 till 

skillnad från typ 1 var att i typ 5 (fakta) kunde man inte finna någon person som beskrev 

något eller en modalitetsmarkör som försvagade det uttalade (Börjesson & Palmblad, 2007, s. 

203). 

 

”...ingen av dessa markörer bär på några givna egenskaper när det gäller förmågan att höja eller sänka 

modalitetsgraden i en viss beskrivning. I stället måste varje markör värderas efter hur den används i ett 

specifikt sammanhang.” (Börjesson & Palmblad, 2007, s. 204). 
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Typ 1 X är möjligt Funderat 

Kan vara 

Har tankar 

Sannolikt 

Eller så 

Typ 2 Jag gissar X 

Jag tror X 

Min hypotes är X 

Jag föreställer mig X 

Troligt 

Misstanke 

Anta 

Tycker 

Tror 

Upplever 

Uppfattar 

Uppskatta 

Enligt 

Berättar 

Nämner 

Beskriver 

Anser 

Klar på 

Intryck 

Bild av 

Verkar 

Typ 3 Jag vet att X 

Jag hävdar X 

Framträder 

Ter sig 

Uppgift  

Noterat 

Framkom 

Bedömts 

Rapporterar 

Kommit fram till 

Hittat 

Uppfyller 

Typ 4 Resultatet var X 

Något är X 

Har  

Blir 

Kan 

Får  

Uppvisar 

Framgår 

Hamnar 

Syns 

Resultat 

Ligger 

Typ 5 X är fakta 

X 

Är 

... 

Tabell 2, Latour & Woolgars typifiering och Potters hierarki 

 (Börjesson & Palmblad, 2007, s. 205)  
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2.5 Kritisk diskursanalys; medias och journalistikens roll 

Det är centralt att undersöka hur media använder sig av sitt språkbruk då de har stor makt att 

påverka och kritisk diskursanalys passar då som metod. Media konstituerar verkligheten, 

vilket betyder att de inte endast speglar den. Journalisterna som skriver artiklar gör det utifrån 

deras egna intressen kan välja att lyfta en aspekt för att lämna något annat i skymundan 

(Fairclough, 1995, s. 104). Fairclough betonar att den kritiska diskursanalysen framförallt ska 

upplysa om:  

de ofta ogenomskinliga orsaks- och determinansförhållandena mellan (a) diskursiva praktiker, 

händelser och texter och (b) bredare sociala och kulturella strukturer, relationer och processer 

... hur sådana praktiker, händelser och texter frambringas och formas ideologiskt av 

maktrelationer och kampen om makt.  (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 69). 

Genom att blotta ojämlika maktförhållanden genom kritisk diskursanalys, så kan även mer 

jämlika maktförhållanden genom social förändring ske i samhället, vilket sker genom 

kommunikation som förändring och det är själva syftet med kritisk diskursanalys. Kritiken 

ska avslöja rollerna som en diskursiv praktik har för att ens kunna upprätthålla ojämlika 

maktförhållanden, och den kritiska diskursanalysen ska användas för att strida för social 

förändring (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 69–70). 

 

Syftet med media och journalistik är att de ska informera människor med relevanta nyheter. 

Med det sagt så har de inget formellt uppdrag, däremot så handlar om ett så kallat socialt 

kontrakt som de ska förhålla sig till, och det är att de ska först och främst vara en kanal för 

människor när det kommer till de själva ska kunna ta ställning till olika samhällsfrågor. 

(Strömbäck, 2003, s. 8)  

Journalistiken är beroende av demokratin för sin frihets och sitt oberoendes skull, och har 

därför vissa rättigheter som rör just den egna friheten samt tillgången till information om 

offentliga angelägenheter. Samtidigt är demokratin beroende av journalistiken för 

informationsspridningens, debattens och granskningens skull; därmed har journalistiken ett 

ansvar inte bara gentemot aktieägare eller annonsörer, utan också gentemot demokratin och 

medborgarna. (Strömbäck, 2003, s. 8) 

 

 

Utifrån detta synsätt så är journalistiken alltid kopplad till demokratin och politiken. Medier 

ska alltså producera för andra att konsumera (Strömbäck, 2003, s. 8). Poängen med 

journalistik är att ge människor den information de behöver för att kunna ta egna beslut i en 

demokrati (Strömbäck, 2003, s. 10). Journalistiken vilar på nio grunder, och några av dem är 

att journalister ska tala sanning, att deras lojalitet finns hos medborgarna, den ska 

tillhandahålla ett forum för kritik och kompromisser och att den ska även stå till tjänst med 
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oberoende observatör över makten. Journalistiken handlar också om att välja urval, och 

urvalet i sig behöver vara något som skapar intresse för människor att konsumera. Sist men 

inte minst ska även ett beslut tas om vilken del av innehållet ska lyftas och skapas och vilken 

del som inte kommer att ta plats i nyheten, som man avsiktligt lämnar utanför. Framing är ett 

känt begrepp inom journalistik, och det betyder helt enkelt att beroende på hur man paketerar 

nyheter så ger nyheterna vissa önskvärda effekter (Strömbäck, 2003, s. 11–13).  

2.6 Makten finns i olika former 

Makt är ett svårfångat begrepp, ungefär som begreppet kärlek eller älska, då det inte går att 

mäta och det är betydelselöst att säga att du älskar någon 3.6 gånger mer än någon annan. 

Kärlek existerar trots allt och det är något som vi känner av i vår vardag; kärleken har effekter 

även om det är omätbart (Nye, 2001, s.9). Makten är en strid om vad det är och hur den ter sig 

och vems maktdiskurs är den bästa. Meningsskiljaktigheter finns till det oändliga och flera 

diskurser om hur makt ska förstås. Nedan presenteras en liberal och radikal diskurs om makt. 

 

2.7 Liberalt perspektiv 

 

I den liberala maktdiskursen, där ses makten som en resurs (Ellen, 2016, s.2). När makt ses 

som resurs så ger den nödvändigtvis inte alltid den utgången som man önskar sig, då det inte 

alltid blir som man har tänkt sig i olika situationer. Med det sagt så betyder det inte att makt 

inte är viktigt och att makten är ibland konkret och ibland inte. Om du ser på makt som resurs 

i ett pokerspel och visar din hand av höga kort så kan andra kanske komma att lägga sig, men 

om du har samma hand av kort i ett bridgespel så vinner du inte då din hand är värdelös. Så 

oavsett om du har resurser så betyder det inte att utgången av dessa automatiskt blir en vinst, 

för om du spelar illa eller låter dig luras i spelet så förlorar du. När du har makt som resurs, 

och för att få den utgång som du önskar så beror utgången helt enkelt av hur skicklig du är på 

att komma på strategier för den utgången som du hade tänkt dig (Nye, 2011, s.12–13).  

 

Begreppet av makt som resurs startade i tidiga år och kan även ses i liberalfeministiska verk 

från 1970 talet. I verken belyses ojämlikheten, som exempelvis i familjer som är traditionell 

mellan man och kvinna. Iris Marion Young belyser problematiken om makt som resurs då 

hon menar på att makt är en relation (Ellen 2016, s. 4). Det behöver inte betyda att makten 

inte kan vara både resurs och relation, för i ett radikalt perspektiv ses makten som en relation. 
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Robert Dahls maktdiskurs kallas för det första ansiktet eller första dimensionen av makt, och 

den är att person A får person B att göra något denne annars inte gjort, och den makten är 

väldigt tydlig och konkret (Badersten & Gustafsson, 2010, s. 70). Dahl har också en teori om 

makt som inkluderar begreppet inflytande. Inflytande är någonting som sker mellan 

människor eller större grupper, eller med ett enklare uttryck, relation mellan aktörer; där en 

aktör få andra eller annan aktör att göra något denne annars inte hade gjort (Dahl 1969, s 63–

64). Om människor pratar generellt över att X har inflytande så är det ganska brett och talar 

inte helt för sig själv; inflytande behöver förtydligas då med att fråga ”Inflytelse över vad?” 

(Dahl, 1969, s. 72).  Ryktesvägen var också en metod som på 1950 talet användes i 

surveyundersökningar. Dahl genomförde också en surveystudie som är välkänd än idag, Who 

Governs? men han kom sedan fram till att ryktesmetoden inte var en bra metod då det inte 

fanns tydlighet i vilka som egentligen hade makten och det blev problematiskt utifrån att 

metoden då inte var tillförlitlig (Badersten & Gustafsson, 2010, s. 72).  

 

I det liberala perspektivet så lyfter Bachrach & Baratz att Dahls dimension inte räcker till och 

de ville lägga till en bredare aspekt, icke-beslut. Det är viktigt enligt Bachrach & Baratz att ta 

hänsyn till, då icke-beslut leder till frågan om vissa grupper inom det politiska får mer 

fördelar än andra genom att lyfta bort ärenden från agendan (Digeser, 1992, s 978). Nye 

(2011) lyfter Bachrach & Baratz liberala perspektiv och beskriver det som agenda framing. 

Han menar att Dahls perspektiv utelämnar är vem som sätter agendan och framing. Genom att 

påverka vad som hamnar på agendan, så påverkas även andra människors preferenser och det 

leder till att människor och grupper endast kan välja utifrån vad som är synligt efter att 

ärenden plockats bort. Genom agenda framing så kan de som har makt över agendan se till att 

andra inte får en möjlighet att komma med förslag eller synpunkter på vad som ska tas upp; 

och om de människor med mindre makt ändå, till synes, skulle få säga sitt om agendan, så har 

den redan blivit framead av de som var först på plats; det är det Bachrach & Baratz försöker 

lyfta som en central aspekt av makt (Nye, 2011, 14). De första två dimensionerna av makt är 

ett liberalt perspektiv av makt utifrån:  

Because the two faces represent the self–determined interests and conflict of individuals they 

together constitute what can be called the liberal conception of power. (Digeser, 2017, s.982) 

 

Den liberala diskursen anser också att makt inte kan ägas utan makt kan utövas av individer. 

Utifrån det liberala perspektivet så väcks frågan om avsikt; makten ska utövas avsiktligt och 

den som utövar makten, person A, ska förmedla intentionerna till person B. B i sin tur 

behöver förstå intentionen och även svara genom att agera, och genom att B lyder A:s önskan, 
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då har maktutövandet lyckats. Det som är själva poängen med denna typ av maktutövande är 

att person A får person B att göra något denne annars inte gjort. Det behöver finnas en 

konflikt för att man ska kunna säga att A har fått B att göra något denne annars inte gjort och 

det är då maktutövande kan ha ägt rum. (Digeser, 2017, s. 982).  

 

 

2.8 Radikalt perspektiv 

 

Till skillnad från de liberalas positiva syn på makt som resurs, så är det radikala synsättet ett 

relations- och dominansförhållande, ett strukturellt förtryck (Ellen, 2016, s.6). Den radikala 

maktdiskursen visar att människor har ett falskt medvetande, att människor har genom 

manipulering fått de intressen de har idag och inte för att de själva tycker så (Digeser,2017, s. 

982). Det radikala perspektivet lyfter att makten är ett resultat av människors uttryck för olika 

intressen; människorna tror på ett system som de tror vara sann, trots att det bara är något som 

man har fått till sig genom manipulation av olika slag. Det kan exempelvis vara media som 

har sått ett frö till en tanke och fått den att bli sann för den som läser, oavsett om de är det 

eller inte (Hoffman m.fl., 2015, s. 7).  

 

Enligt Lukes, som står för den tredje dimensionen av makt och har ett radikalt perspektiv, så 

argumenterar han för att de första två dimensionerna som är Dahls och Bachrach & Baratz, att 

de inte fångar centrala delar av hur makt kan utövas. Det behöver nödvändigtvis inte vara 

maktutövning om person B faktiskt tycker som person A och gör som A vill mer än gärna. 

Lukes problematiserar situationen och lyfter att även om det till synes inte verkar som att A 

behöver utöva makt på B då B gärna genomför något A vill; B:s preferenser kan har 

inkräktats på och blivit manipulerade till att tycka som A, och då har makt ändå utövats, men 

då väldigt subtilt (Digeser, 2017, s. 979). Lukes talar om att det finns en konflikt i den första 

dimensionen som är Dahls, då det från början finns spänningar mellan personernas intressen 

(Lukes, 2008, s. 37). Konflikten handlar om olikheterna mellan människors preferenser, eller 

intressen för att säga det med andra ord. Om det inte finns en konflikt så finns heller inte 

maktutövning (Lukes, 2008, s. 28). Det hela handlar om objektiva intressen och repression 

(Digeser, 1992, s. 984). När en grupp eller individ har förhindrat en konflikt från att synas helt 

öppet, då har den gruppen eller personen makt (Lukes, 2008, s. 29). 
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Den tredimensionella makten kan vara av den yttersta makten, då du genom att påverka andra 

människors preferenser att bli likt dina egna får människor att tro att det är vad de vill; fast de 

i själva verket blivit påverkade att tycka som du (Lukes, 2008, s. 35). Makt är inte att man ger 

kommando till någon för att utföra något, utan här finns nu en vilja för människor att göra 

något, då deras preferenser är förändrade genom manipulation. Stockholmssyndromet är ett 

bra exempel på att någons preferenser blivit manipulerade med. Nye (2011) poängterar att den 

andra och tredje dimensionen, det radikala perspektivet är strukturell makt där människor 

lever i kulturella och sociala strukturer som påverka och begränsar dem genom att något bara 

är så, oavsett vad du tycker om det eller hur vissa fenomen i samhället har kommit till (Nye, 

2011, s. 15). Det radikala perspektivet lyfter att intentionen att utövandet av makt inte 

behöver finnas och det är heller inte nödvändigt att person B:s intressen behöver motarbetas 

av person A. De som utövar makten utifrån ett radikalt perspektiv, de behöver inte avsiktligt 

vara till skada för någons intressen. Även om det finns intressekonflikter så behöver 

konflikten inte vara synlig eller ens vara förstådda av de som blir utsatt för maktutövandet. 

Intentionen spelar alltså inte den centrala rollen i den radikala diskursen utan det är själva idén 

om att det finns ett förtryck och falskt medvetande som är det centrala (Digeser,2017, s. 983).  

 

 

2.9 Skillnader mellan maktdiskurserna  

 

Skillnaderna mellan liberalt och radikalt perspektiv är att i det liberala perspektivet beskrivs 

makten som en resurs, men i den radikala diskursen så ses makten som ett förtryck och ett 

falskt medvetande. I den liberala diskursen så är makt inget som går att äga men något du kan 

använda dig av, men om du ska få en viss utgång så krävs även skicklighet för att använda de 

maktresurser man har på ett smart sätt.  I det radikala perspektivet så ligger makten i ett 

strukturellt förtyck som finns i samhället, exempelvis om media väljer att framställa en nyhet 

på ett visst sätt, en nyhet som till och med förvrängs för någons vinning, det är så det radikala 

perspektivet ser på makt. De liberala aktörerna är välinformerade individer som är rationella 

och tar väl genomtänkta beslut. Det liberala perspektivet beskriver även makten över agendan 

och vilka som får fram sina ärenden, vilket betyder att det liberala perspektivet också är 

kopplad till vissa beslutsprocesser. Utifrån det radikala perspektivet så är människor 

manipulerade av ett helt samhällssystem att tro sig vilja ha något de egentligen inte vill, men 

har blivit manipulerade att känna att de vill ha något och utifrån det så tar man beslut som 

egentligen inte har något med ens egna innersta värderingar att göra, utan mer en 



 18 

manipulation av preferenser. Digeser (2017) formulerat frågor som kan ställas var och en av 

dessa dimensioner, och utifrån frågorna så blir skillnaden tydlig:  

 

- Den första dimensionen: Vem, om ens någon, utövar makt? 

- Den andra dimensionen: Vilka ärenden har lyfts bort från agendan och av vem eller vilka? 

- Den tredje dimensionen: Vems objektiva intressen kommer till skada? 

 

I de tre dimensionerna så kan man också finna likheter dimensionerna emellan. Likheten är att 

man ser att A får B att göra någonting som strider mot B:s intressen, synligt eller manipulativt 

(Digeser, 2017, s. 980).  

 

 

3 MATERIAL OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Nedan beskriver jag mitt material, vilka begränsningar som har gjorts och tillvägagångssättet, även om jag 

redan har beskrivit mig av de verktyg jag använt för min analys tidigare.  

 

Den som ska genomföra en diskursanalys tar sig an texter, bilder och tal, för att sedan lägga 

upp en design för att kunna svara på sin frågeställning. Det finns inte något rätt eller fel kring 

val av design, för det som är av vikt är det teoretiska innehållet som ska vara intressant för en 

bra analys och att diskursanalytikerns roll är att tolka sammanhanget i de texter eller bilder 

som denne tar del av (Börjesson & Palmblad, 2007, s. 18). Diskursanalys är inte till för att ta 

reda på hur världen ser ut, utan syftet är att försöka få mer kunskap om hur vår värld blir till 

och byggs upp. Forskaren hjälper till att skapa genom sin egna design, urval av material och 

få ihop sammanhang som blir en del av nya diskurser (Börjesson & Palmblad, 2007, s. 20). 

 

Bara genom att hela tiden se på vilka möjligheter som stängs ute kan man få upp ögonen för 

vilka sociala konsekvenser som följer av konkreta diskursiva struktureringar.  (Winther, 

Jørgensen, Phillips, 2000, s. 45) 

3.1 Urval och avgränsning 

Efter att jag hade bestämt mig för att genomföra en undersökning om maktartiklar, som jag 

hade sett i Västmanlands läns tidning, började jag mitt sökande efter flera tidningar som 

skrivit sådana artikelserier. Jag fann ett flertal tidningar som hade maktartiklar om makthavare 

som exempelvis Expressen, Aftonbladet, Sölvesborgsposten, Dagens Nyheter, Länstidningen 

Södertälje, och Göteborgsposten, var aktuella från början. Jag valde Göteborgsposten (GP) 
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och Västmanlands läns tidning (VLT) till min undersökning; utifrån att GP har haft 

maktlistorna länge, vilket också kan betyda att GP kan ha varit både ledande och stilbildande 

kring maktlistor. VLT blev ett bra val utifrån aspekten att VLT lyfte makten i en annan form 

än GP, vilket är intressant utifrån hur de två på olika vis skulle kunna få fram sanningseffekter 

och trovärdighet. Materialet skulle från början hämtas från databasen Retriever men jag stötte 

på problem då det var svårt att veta exakt hur många artiklar som tidningarna hade skrivit, för 

det framgick inte när jag letade på internet. Här tog jag hjälp av en bibliotekarie för att få 

hjälp att söka, men även hon hade svårigheter att få fram de artiklar jag behövde, då det var 

som sagt svårt att veta hur många artiklar som fanns och vad som då kan missas vid 

sökningarna. Många artiklar var låsta när jag googlade på nätet för att få fram antalet, och jag 

visste inte heller vad som fanns bakom de låsta artiklarna; så risken att missa artiklar som 

skulle vara med i en artikelserie fanns.  

 

Eftersom jag är prenumerant på VLT så var det materialet där enkelt för mig att få tag på, 

däremot var det svårare att få fatt på artiklarna till GP. Jag försökte ringa vid ett flertal 

tillfällen men kom aldrig fram till rätt person när de kopplade runt mig, och när jag väl hade 

hamnat rätt så svarade inte personen i telefonen. Jag mailade också men fick aldrig svar. Jag 

öppnade upp en egen prenumeration på GP och hade då inte lika stora svårigheter med att få 

tag på maktlistans artikelserie som GP gjort, men fortfarande fanns problem med att få tag på 

artiklar då dessa inte var lika lättillgängliga som i VLT. I några veckors tid ringde jag till GP 

igen med samma resultat som tidigare, jag blev kopplad runt med samtal men aldrig hamnat 

rätt och till sist har ingen svarat i telefonen. Jag har mailat, fått direktnummer till olika 

personer, men ändå inte fått svar, så materialet som jag hade önskat från början fanns inte att 

få tag på.  

 

Från Västmanlands läns tidning har jag tittat på maktlistor från år 2017 och 2018 och från 

Göteborgsposten har jag tagit tre olika år att analysera maktlistorna de har och åren är 2016, 

2017 och 2018. Mängden artiklar blev 48 stycken allt som allt. Från VLT så valdes 

maktartiklar genomförda 2018 och 2019, då det är åren som artikelserien funnits. GP hade 

genomfört maktartiklarna en längre tid tillbaka och jag valde att begränsa mig till år 2015, 

2016, 2017 och 2018 års maktlista, men eftersom problem uppstod så kom inte 2015 med alls 

och den sista delen av 2016 års maktartikelserie med alla personerna på listan kom med, så 

just nu är svårigheten att ens förklara hur många artiklar som jag inte fått tag på då det kan 

handla om 6 artiklar likväl som 14.  
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3.2 Tillvägagångssätt vid analys 

Initialt börjades läsandet av VLT:s och GP:s artikelserier för att få en helhetsbild över 

texterna. Syftet med analysen var att få fram hur sanningseffekter och trovärdighet 

uppkommer och vad det är i texten som får läsaren att acceptera listan som relevant och sann. 

Latour & Woolgars typifiering och Potters hierarki, tabellen med de 5 olika typerna av 

modalitetsmarkörer, hade jag i åtanke när jag analyserade texten; för att ha någonting att luta 

mig mot för att finna sanningseffekter. Jag skrev massor av små notiser utifrån tabellen på 

vägen för att märka ut det som var relevant till min undersökning.  

 

4 RESULTATREDOVISNING OCH ANALYS 

Nedan presenteras olika kategorier för att presentera VLT:s och GP:s upplägg om hur makten är beskriven, 

vilka tabeller som finns med i maktartikelserierna, experten som beskriver sin syn på makt och hur en enkät 

genomfördes genom att fråga personer i olika åldrar om makt.  

 

 

4.1 Västmanlands läns tidning 

Jag läste igenom samtliga artiklar som VLT och GP hade skrivit för att kunna genom analys 

fånga upp hur artikelserierna var skrivna för att ge sanningseffekter om vilka personer som 

har mest makt i Västmanland och Göteborg. VLT har dessa två år ungefär samma sätt att 

beskriva både makt och makthavarna, och den första rubriken och ingressen under VLT:s 

första år 2018 löd: 

 

Lista: Här är de mäktigaste i Västmanland–Plats 51–100 

Vad innebär det att ha makt och hur tänker personerna i maktposition om de möjligheter – och 

risker – som finns? I dag inleder vi en artikelserie i åtta delar där vi listar de 100 mäktigaste i 

Västmanland. (Westberg, 2018a, 3 januari). 

 

VLT lyfter vilka andra tidningar i länet de har gjort maktlistan tillsammans och de tidningarna 

är; VLT, Sala Allehanda, Bärgslagsbladet, Arboga Tidning och Fagersta–Posten. Joakim 

Johansson presenteras som docent i statsvetenskap vid Mälardalens Högskola (MDH), att han 

också är med i artikelserien och ger sin syn på listan de båda åren (Westberg, 2018a.). Andra 

året fanns 22 artiklar där två av artiklarna var intervjuer av Joakim Johansson a.k.a experten, 

sedan hade 10 makthavare valts ut för intervjuer kring makt, deras syn på makt kring deras 

uppdrag och den position de har. Sedan har en ”Superenkät” med 49 personer i olika åldrar 

genomförts där alla har fått möjligheten att besvara frågan ”Vem är mäktigast i 

Västmanland?” (Vangbo m.fl., 2019). ”VLT har sonderat i maktens korridorer och tagit fram 

2018 års upplaga av listan över länet 100 mäktigaste personer” (Westberg, Öhlin 2019a).  
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Att VLT lyfter fem olika tidningar antyder att väldigt många har vilket ökar trovärdigheten. 

Joakim Johansson som är docent i statsvetenskap får ge sin syn på makt ger också mer 

trovärdighet till artikelserien. Förändringar beskrivs i listan i form av att 13 nya personer har 

fått ta plats men att 16 har och flera personer har tvingats att lämna listan, och förklaringen är 

att det är på grund av att personerna inte längre har något uppdrag i Västmanland eller för att 

andra personer anses ha mer makt. Men även en man fick lämna på grund av att han hade 

misstankar på sig om brott, så även om han inte blev fälld valdes han bort (Westberg, Öhlin 

2019d). 

 

Det är intressant att läsa att vissa inte verkar längre i Västmanland, för flera personer på listan, 

exempelvis idrottsprofiler eller influensers verkar inte heller i Västmanland, men de har påbrå 

härifrån, vilket kan skapa förvirring kring vad det egentligen är som gäller när det kommer till 

vilka som ska få en plats på listan, vilket gör att listan kan tappa trovärdighet.  

 

På platserna finner vi en hel del olika personer med olika uppdrag och de flesta är 

presenterade med en kort text om vad de har för titel och en liten bild. I listorna i VLT finner 

vi kommunalråd, kommunstyrelsens ordförande (KSO) varav Köpings KSO kallas för 

”Köpings starka kvinna”, regionråd, direktörer, vd:n för olika slags företag, 

riksdagsledamöter, idrottsprofiler även kallade ”sportstjärnor”, biskopar, journalister och 

programledare, influencers och Youtubeprofiler. Texterna kring personerna skiftar emellanåt 

även om de flesta är kort beskrivna. Det kan se ut på olika vis, exempelvis:  

 

31 Camilla Nilsson, Näringslivschef, Köping (Westberg, 2018f).  

 

2 (3) Minoo Akhtarzand Landshövding i Västmanland, Västerås” och andra får ” 37 (30) 

Catarina Pettersson Kommunstyrelsens ordförande i Hallstahammars kommun. Har 

övergripande ansvar för ekonomi, näringslivsutveckling och planeringsfrågor i kommunen. 

Hon ansvarar även för samverkan med andra kommuner samt med regionala och statliga 

organ (Johansson, 2019). 

 

30 Catarina Pettersson (S) Kommunstyrelsen ordförande i Hallstahammars kommun. Har 

övergripande ansvar för ekonomi, näringslivsutveckling och planeringsfrågor i kommunen. 

Hon ansvarar även för samverkan med andra kommuner samt med regionala och statliga 

organ. (Westberg, 2018c). 
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Förutom kort beskrivning om uppdrag och en mer utförlig beskrivning på uppdrag så finns 

även andra typer av beskrivningar om två personer då beskrivningen blir mer beskrivande om 

hur personen även är: 

 

20 Jesper Brandberg (L) Oppositionsråd, ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen 

och fastighetsnämnden, 2:e vice ordförande i individ- och familjenämnden i Västerås. Flitig 

debattör. (Westberg, 2018c). 

 

Roger Haddad (L) Riksdagsledamot och ledamot i justitieutskottet. Liberalernas rättspolitiska 

talesperson. Flitig debattör. Västerås. (Westberg, 2018c). 

 

På platserna finns flera olika personer med olika typer av uppdrag i former av, 

kommunstyrelsens ordförande från alla kommuner, kommunalråd, riksdagsledamöter, 

direktörer, oppositionsråd, journalister, författare, Vd:n inom flera kategorier, 

polisområdeschef, PR proffs, idrottsprofiler, chefer, chefredaktör, statsvetare som arbetar som 

journalist med flera (Westberg, 2018f). 

4.1.1 Makten beskriven i VLT 

 

 

 

Tabell, 3 Maktbeskrivning 
 (VLT 2018 a)  
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Det finns några olika förklaringar till makt, ”bestämma”, ”styra”, men också att det handlar 

om att en person får någon att göra nåt denne annars inte hade gjort, men att det är deras 

”...beslut, handlingar och sätt att agera på olika sätt påverkar medborgarna.” (Westberg, 

2018a) Sedan kommer en till beskrivning om makt för att göra makten tydligare; journalisten 

lyfter direkt och indirekt makt som politiker och tjänstemän har, för att sedan ta in finansiell- 

och relationell makt. Den andra pilen beskriver att journalisterna har pratat med väldigt 

många med ”god insikt och insyn i maktens korridorer” (Westberg, 2018a, 3 januari).  

 

Vid första pilen framgår det tydligt att det inte är så enkelt att beskriva makten, men att de 

ändå landar i att listan med makthavarna är personer som påverkar medborgare. Makten är 

väldigt generellt skrivet, vilket ger innehållet modalitet av ganska hög affinitet. En till 

beskrivning av makt så är det modalitet av hög affinitet genom att beskrivningen att många 

kommer till tals, då det tar avstamp från att det är journalistens egna åsikter vilket leder till att 

han blir neutral, vilket leder till högre trovärdighet som även Börjesson och Palmblad (2009) 

lyfter.  

 

Vilka menar de att de har pratat med i maktens korridorer? Maktens korridorer, det ger en 

övertygelse om att reportrarna har koll på vad de beskriver genom att ha pratat med viktiga 

personer. Vid läsning av VLT, utan att tänka sig för mer än att man tar del av nyheterna, så 

låter det väldigt bra, att de ändå tagit sig tiden att undersöka maktbegreppet och tagit reda på 

fakta; men eftersom det inte framgår hur många och vilka dessa personer är behöver det inte 

vara trovärdigt. Hade journalisterna beskrivit vilka de hade pratat med så hade det hela fått 

mer trovärdighet. Men som sagt, den som läser bara vanligt utan att tänka på språket, för den 

personen kan detta verka trovärdigt. Journalisten har också intervjuat Joakim Johansson, som 

är universitetslektor och docent i statsvetenskap vid akademin för ekonomi, samhälle och 

tekning vid MDH. Sist men inte minst nämner reportrarna själva att även de reportrar som är 

verksamma i länet har bidragit med sin kunskap (Westberg, 2018a, 3 januari).  

 

Här skriver journalisten in väldigt många ord som känns viktiga vid läsning för att det i sin tur 

ger sanningseffekter till att listan är relevant och sann. Det som blir intressant är att det aldrig 

tydligt nämns vilken kunskap reportrarna har om makt, utan här ger de sig själva en titel om 

att ha kunskaper om makt; men hur vet vi om de har kunskaper och är deras kontakter 

relevanta till maktbegreppet? Det andra året börjar beskrivningen med att förklara hur 

personer hamnar på listan där politiker med viktiga uppdrag, de var givna. Sedan 
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problematiserar de varför bloggare kan få plats på listan, för att sen beskriva ”...vad makt 

egentligen är och hur vi definierar begreppet.” Beskrivningen förklarar makten utifrån en 

dominansrelation, att den många gånger syns utifrån att någon har makt över en annan, men 

att makt även handlar om en relation mellan personer. Formell och informell makt tas upp och 

beskrivningen av det är att chefer och politiker har formell makt medan exempelvis 

influencers har inflytande och att de har fått en större makt nu än förr. Sedan kommer 

beskrivningen som fanns i förra maktartikelserien för att beskriva än mer om vad makt är 

(Grahn, 2019). 

 

Det andra året har beskrivningen av makt förstärkts genom att de använder begrepp som 

Joakim Johansson a.k.a experten använde sig av året innan; makt utifrån en dominansrelation 

och att influensers och bloggare fått makt (Grahn, 2019). Utifrån att Joakim Johansson som 

expert har beskrivit makt utifrån hur hans perspektiv, så har VLT tagit tillvara på den 

informationen och tagit med det året därpå. Det är sakligt skrivet och ur flera perspektiv, 

vilket ger modalitet av hög affinitet; inte bara utifrån att flera perspektiv fanns med, för de 

fick även med att flera personer med uppdrag som influensers eller de som har kanaler på 

sociala medier får makt i form av inflytande, det ger också trovärdighet då det är många som 

känner igen sig i det, vilket enligt Börjesson & Palmblad (2007) är också ett sätt att få 

trovärdighet till de texter journalisterna skriver. 

4.1.2 Tabeller om fördelningar i listan år 2018 

I artikelserien som VLT presenterar år 2018 finns tre olika tabeller med. En tabell som visar 

könsfördelningen mellan män och kvinnor där de flesta på maktlistan är män. Sedan finns en 

till tabell som beskriver medelåldern på makthavarna som är 49 år. Sist finns 

maktfördelningen presenterad i länet där Västerås tydligt tar täten med ca 53 makthavare, 

Köping kommer på andra plats och har ca 7 makthavare med i listan, vilket visar tydligt att 

det är skillnad på vart makten finns. Med det sagt så bor inte alla i Västerås utan kan vara 

skrivna någon annanstans (Svedberg, 2018c).  

 

Västerås beskrivs som en stad som dominerar i listan av personer med makt och att det är män 

som dominerar i listan, vilket inte är en nyhet i sig, utan mer att det är så det ser ut och det ger 

modalitet av hög affinitet då det är fakta som presenteras.   
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4.1.3 Experten kommer till tals 

Joakim Johansson a.k.a Experten kommer till tals vid ett flertal tillfällen båda åren i VLT och 

där det bland annat finns citat hur experten beskriver att kändisskap i sociala medier är av 

betydelse. Sedan fortsätter texten om bloggare som lyckats och kändisar på sociala medier, att 

de tar allt större plats enligt Johansson. Sedan citeras Johansson än en gång om att makten är 

”En väldigt angelägen samhällsfråga”. Artikeln lyfter olika slags personer som politiker, 

näringslivstoppar, idrottare med flera och frågan ställs vilken makt som är starkast. Johansson 

svarar på frågan och kommer fram till att den ekonomiska makten är starkast (Westberg, 

2018b).  

 

Här kommenterar experten igen om maktdiskursen och det ger trovärdighet till artikelserien. 

Ord som både väldigt och angelägen vill visa på att makten är av betydelse att lyfta, vilket ger 

modalitet av hög affinitet av den anledning att någonting är angeläget. Här är experten inte 

endast statsvetaren utan han är experten, vilket ökar trovärdigheten. Vad som menas med just 

stark är svårt att tyda men har oavsett modalitet av hög affinitet. Sedan kommer en fråga 

”Vad är makt egentligen, enligt dig som docent i statsvetenskap?” Svaret blir att det finns 

olika slags makt, och att makten å ena sidan uppfattas som en resurs som kan bli till reell 

makt, sen å andra sidan kan makt även vara en dominansrelation, makt över någon (Westberg, 

2018b). Den beskrivningen passar delvis till hur journalisterna själva har beskrivit makten, 

vilket ger journalisternas beskrivning hög sanningseffekt.  

 

En fråga om listans betydelse för invånarna ställs till experten och svaret blir att den 

engagerar många och att få en viss överblick av vilka som har makt för att sedan dra egna 

slutsatser kring det, att det är en viktig diskussion; sen kommer begrepp som demokrati och 

rättvisa, att det är det makt handlar om (Westberg, 2018b).  Hur frågan ställs och vad svaret 

blir så antyder experten att listan är viktig då makt behöver lyftas och samtals om. Sådana 

uttalanden ger i sin modalitet av hög affinitet.  

 

Frågan om vad som förändrats de senaste 20 åren ställs till Johansson, och svaret blir att 

bloggare har inflytande och det bir viktigare idag (Westberg, 2018b). På plats nummer 6–100, 

där Johansson kort får kommat till tals igen, där poängterar han ”Att vara känd i sociala 

medier blir en viktigare faktor idag” (Westberg, 2018c). Än en gång lyfts sociala medier upp 

och ger värde till den gruppen, då det är en expert som ger stöd och legitimitet för att det finns 
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både Youtubers och influensers med på listan, så det ger listan trovärdighet och journalisterna 

rätt i att ha placerat dem där.  

 

Johansson får komma till tals även i den sista delen av artikelserien där det nu är han blir 

intervjuad kring maktdiskursen. Johansson lägger tonvikt på att det är ekonomi och politik 

som ”dominerar maktlandskapet”. Experten nämner också att Sverige är unikt i 

sammanhanget inom den politiska och ekonomiska makten. Att kvotering finns inom det 

politiska kommer upp i artikelserien och det jämförs med näringslivet där kvinnor inte har 

lika mycket plats. Experten uttalar sig om män och kvinnor, att det är flest män på listan 

vilket också ger rättvis bild av vilka som styr enligt experten då han i efterhand förklarar att 

de flesta beslut i Sverige tas av män. Här kommer även människor med utländsk bakgrund in, 

som enligt Joakim har fått ta plats tack vare kvotering för större mångfald. Inom idrotten 

berättar experten att det är flest män som blir stora stjärnor, även här ligger kvinnor i lä när 

det kommer till makt på den arenan. Makt inom det politiska och näringslivet kommer med 

åldern till skillnad från idrotten. Ju äldre du är desto mer makt (Svedberg, 2018c). 

 

Johanssons hela namn och titel nämns i andra stycket igen vilket ger en påminnare om vem 

han faktiskt är och ger ett viktigt intryck, vilket ger legitimitet till listan. Att experten nämner 

Sverige som unikt inom den politiska och ekonomiska makten ger modalitet av hög affinitet. 

Genom att experten bekräftar listans sammansättning som en spegling av befolkningen så ger 

det legitimitet åt listan.  

 

Även det andra året får experten plats och den första artikeln handlar om statushöjning av de 

som funnits tidigare på listan. Sedan får Johansson uttala sig om vad makt är och han 

beskriver den som:  

 

Vad är makt egentligen, enligt dig som docent i statsvetenskap? – Det finns olika sätta att 

se på makt. Ett sätt är att uppfatta makt är att det är en form av resurs, och något som kan 

omvandlas till reell makt i vissa sammanhang. Alltså vilken maktresurs som är gångbar i 

vilket sammanhang. Det är väldigt kontextberoende. Sedan finns också ryktesmetoden, som 

också är en form av makt. Tror många att någon eller några har makt, även om de har fel, blir 

det en maktresurs. (Westberg, 2019a). 

Även makt som dominansrelation kommer upp och sedan hur idrottsprofiler, att deras makt är 

begränsad till just idrottens värld och inte längre. Personer som däremot arbetar med 

miljöfrågor har fått statushöjning då dessa tar allt större plats inom det politiska. Sist säger 

Johansson: 
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-Det är intressant och relevant att se en sådan lista, både att ta del av och se vem och vilka 

som har mest makt och fundera kring de frågorna. (Westberg, 2019a). 

Förutom intervjun ovan, så får han ta plats i en till intervju och VLT publicerade även ett svar 

som Johansson har skrivit till en debattartikel som en läsare hade skickat in till VLT 

(Westberg, 2019a). Eftersom Johansson än en gång kallas för experten och får utrymme i 

media ger det i sig sanningseffekter, särskilt då han förklarar även i år att listan är relevant 

och att det är bra att frågor om makt lyfts. Så att ta med honom även detta år ger människor 

som läst förra årets maktlista igenkänning över att experten är med igen, och genom de 

analyser som han beskriver i intervjun på så vis att det ger modalitet av hög affinitet.  

4.1.4 Intervjuer av personer på listorna 

 

År 2018 så intervjuades 5 personer från listan som hade topp 5 placeringarna och Joakim 

Johansson som en expert på makt. Alla makthavarna hade något att berätta om den position de 

har och vilken makt de besitter, hur de känner dig ödmjuka av den makten de har. Eva Lilja, 

som är näringslivsdirektör i Västerås stad, hon gillar inte att prata om sig själv i termer om att 

hon har makt då hon känner att begreppet makt har en negativ klang. Hon är noga med att 

förklara sin roll: 

 

– Sedan låter det kanske som att jag styr näringslivet i Västerås och så är det ju verkligen inte. Det styr 

i allra högsta grad sig självt. Min roll är att skapa goda förutsättningar för näringslivet. (Svedberg, 

2018a) 

 
 

Anders Teljebäck, som är kommunstyrelsens ordförande, han beskriver sig själv som 

prestigelös, att han har förmågan att både vilja och lyssna samtidigt och han blir otålig när 

vissa saker tar mer tid än han hade räknat med. Hur han ser på makten när journalisterna fråga 

är: 

 

 – Makt är något som man kan använda till att göra väldigt bra saker. Om man inte har makt, 

och då pratar jag om makten i helhet och för kollektivet, exempelvis den politiska makten i en 

kommun, kan man inte göra någonting för att förverkliga det som man vill åstadkomma. Makt 

kan också vara farligt, maktmänniskor är farliga anser jag. Men det finns också de som har 

makt för att göra något destruktivt som finns runt om i världen, men också om man får makt 

och inte vill någonting. Exempelvis om någon får politisk makt, och inte har en 

viljeinriktning, då kan andra ta makten. Och det kan mycket väl vara tjänstemän. (Westberg, 

2018e) 
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Detta år hade endast intervjuer genomförts av de personer som hade topp 5 platserna. Genom 

att de fick berätta om sina uppdrag som ansågs som både tuffa och tunga, så ger det 

journalisterna rätt att de placerar personerna på listan. I ingressen till en intervju så stod det, 

”Minoo Akhtarzand är en engagerad och erfaren ledare, väl medveten om den makt hon har 

som regeringens representant i länet.” (Svedberg, 2018b). Vilket ger modalitet med hög 

affinitet då det presenteras som fakta. År 2019 intervjuades 10 personer på maktlistan allt från 

plats 86 till förstaplatsen, och även en gemensam intervju av de topp fem på listan. Frågorna 

är få och personen berättar själv om sitt uppdrag, men de frågor som ställs handlar i de flesta 

fall om makt eller hur det känns att ha makt att påverka, eller hur personen är som exempelvis 

Vd. När makt kommer på tal så lät det så här under intervjuerna: 

 

Hade du väntat dig det här? –Nej verkligen inte. Det är inte så att det ingick i min 

årsplanering att komma med på listan, säger han. Han ser inte att han har makt i sin roll som 

vd och anser att ordet har en negativ klang. Makt däremot för att påverka och kunna ha 

inflytande se han som positivt. Intervju av Felix Fuchs, vd Steam Hotel. (Öhlin, 2019b) 

 

Men det här med makt då, hur ser du på det? – Först och främst förstår jag inte syftet med 

den här typen av listor. Hur definierar de ’makt’, de som sätter ihop en sådan lista? Makt är 

inget som den eller den personen har eller tar. –Politik handlar om lagspel. Det är laget som 

tar beslut, sedan är det några som företräder laget och det är min roll. Elizabeth Salomonsson, 

kommunalråd Köping (Brage 2019) 

 

Känner du att du har makt? –Verkligen inte. Jag tänker inte på det. Jag skulle säga att jag 

snarare har möjligheter. Makt har ju en negativ klang. Som ordförande i en av Västerås 

största och mest framgångsrika förening har du väl ändå makt? –Det handlar om ett 

förtroende och visst har jag mandat att påverka, att göra bra saker. Gisela Stockhaus, 

ordförande VSK-bandy. (Öhlin, 2019a,) 

 

Makt är förmågan att få sin vilja igenom. Jag ser det som min uppgift att för lärosätets räkning 

ta tillvara på det på bästa sätt... Paul Persson, rektor MDH (Westberg, 2019c) 

 

 

 

Flera av intervjuerna speglar likvärdiga frågor, frågor om just makten som journalisterna på 

VLT anser att personerna har, exempelvis som Aziz Dag fick frågan ” Hur utnyttjar du din 

makt, din roll som ledare?” (Westberg, 2018d). Genom att gång på gång ändå få fram svar att 

dessa personer har inflytande över andra och kan påverka en utveckling på olika vis framåt 

ger trovärdighet då de svara på det sätt som makten tidigare beskrevs i VLT. Vissa anser sig 

inte ha makt på så vis eller att makten känns främmande, då har man sett till att fråga en till 

fråga om makten till exempelvis Gisela Stockhaus, men med lite mer påtryckning kring 

maktdiskursen i form av’ Som ordförande i en av Västerås största och mest framgångsrika 

förening har du väl ändå makt?’. Här blir svaret att hon anser sig ha ett förtroende. Då blir det 

svårare att lyfta fram att hon har makt då hon och journalisten inte verkar vara överens om 
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vad diskursen makt betyder, vilket kan ge tvetydighet till läsarna; för att inte tala om de andra 

som också har svårt att associeras med att de har makt, utan väljer andra begrepp som 

förtroende, möjligheter att påverka och inflytande.  

 

Sedan finns det andra som klart och tydligt kan se makten i sin roll, som exempelvis rektorn 

på MDH. Han beskriver att makt är att få sin vilja igenom, och ordet jag som han använder i 

själva beskrivningen, är en beskrivning som ger modalitet av hög affinitet; då han först 

förklarar fakta, och meningen efter associerar makten med sig själv, att han har makt 

(Westberg 2019 b).    

 

De som blev intervjuade till en gemensam artikel var personerna på plats 1–5, och frågan som 

ställdes var hur reaktionerna blev efter att VLT visat vilka som hamnade på topp 5. Eva Lilja, 

direktör berättade om både positiva kommentar och ryggdunk, och att inte många blev särskilt 

överraskade över att hon fanns med på listan. Aziz dag, VD Westinghouse, han hade också 

fått positiva kommentarer, och Anders Teljebäck (KSO) beskrev att inte många hade direkt 

kommenterat men att flera hade sagt att artikeln var sympatisk. Journalisten beskriver att alla 

fem anser att ha makt inte är så enkelt, den positionen är svår. Journalisten ställer sedan en 

fråga om när det har varit obekvämt att använda sig av sin makt. Svaren är: 

 

– Om man känner att man tar beslut från hjärtat och som känns rätt, ska man inte känna att det 

känns obekvämt. Jag försöker tillämpa detta i alla beslut jag tar, även om det ibland kan vara 

svårt. Man måste stå för de beslut man tar, menar Aziz Dag. 

– Med vissa jobb följer stora ansvar och beslut. Självfallet är jag mån om att besluten alltid 

blir så bra som möjligt för människor och miljön, säger Johan Söderström. (VD ABB) 

Om makt används för att förbättra för människor, är makt bra, menar även Anders Teljebäck. 

– Jag arbetar tillsammans med de jag samarbetar med för att utveckla Västerås och göra det 

bättre för västeråsarna. Det har jag aldrig känt mig obekväm med.  

Eva Lilja menar att det kan vara obekvämt när man som chef måste fatta tuffa beslut. – Det är 

långt ifrån ’glassigt’ att ha makt. Det är också ansvar och ibland tungt. 

Minoo Akhtarzand: – Jag är noga med att använda min position som ställning som en 

dörröppnare i professionella sammanhang, enbart för att påverka och bidra till en hållbar 

samhällsutveckling. Därför har makten kopplad till min position inte varit obekväm för mig. 

(Westberg, 2019b) 
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Alla fem är medvetna om att de har makt och att det vilar ett ansvar över dem i deras olika 

uppdrag. Utifrån att frågan ställs utifrån ett maktperspektiv och svaren är utifrån uppdrag så 

innehåller citaten modalitet av högre affinitet, då en fråga om det faktum hur makt ter sig 

kommer med ett svar. 

4.1.5 Superenkäten  

”Mäktigast i Västmanland– Om läsarna får bestämma” Så står det i rubriken till 

supernekäten. Alla får frågan ”Vem är mäktigast i Västmanland?”. Både ålder, kön och 

bakgrund är blandad och de flesta ger svar på vem som är mäktigast av någon av de personer 

som redan finns på listan. Svaren skiftar med svar som:  

 

Kjell Fredriksson, 74, tränarprofil, boxning, Skälby: – Svårt att välja en person en bara så 

där. Tycker att både landshövdingen och Anders Teljebäck har stor makt och de verkar kunna 

samarbeta bra. 

 

Tara Jawad, 36 år, tolk, Önsta-Gryta: – Jag kan inga namn, eftersom jag är ganska 

nyinflyttad, men det är väl troligen kommunalråden som bestämmer mest. 

 

Per Widerberg, 51 år, Västerås, säkerhetskonsult på 2Secure, Västerås: – Daniel 

Nordström, varande chefredaktör, ansvarig utgivare för VLT. 

 

Gideon Rothnie, 50 år, köksarbetare på hotell, Surahammar: – Naturen är den som har 

den största makten. 

 

Anna Tjärnström, 22 år, studerande, Centrum: – Ingen aning, jag har precis flyttat hit. 

 

(Vangbo, C. Hudd, K. Forsman, Å. Fredriksson, Y. Wallgren, I. Backlund, I. m.fl.  2019)  
 

 

Först och främst är rubrikvalet skickligt skrivet, den ger en känsla av att något verkligen är 

riktigt bra. Att en superenkät är genomförd ger artikelserien bra trovärdighet då det inte 

endast blir journalisternas eget tyckande, utan nu frågar man invånarna i Västmanland vilket 

ger trovärdighet. De personer som de intervjuat har blandad ålder och bakgrund, och inom 

svarsalternativen finns lite olikheter, men flera svarar att Landshövdingen och KSO har mest 

makt, (14 personer svarar Minoo Akhtarzand och 10 svarar Anders Teljebäck). Flera av de 

intervjuade nämner kommunalråden då de inte har helt full koll, men även Stefan Löfvén och 

Gud finns också som svarsalternativ. Att en lista är genomförd och att flertalet svar ändå 

speglar listans personer ger sanningseffekter till maktlistan; även om svaren i sig inte har en 

modalitet av hög affinitet om vi tänker utifrån listan 1–5; men att flera personer, speciellt om 

personerna är oberoende av varandra, svarar och prickar rätt på personer i listan, det är också 
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ett sätt framstå som neutral som jag tidigare beskrivit. Superenkäten ger en känsla av att 

journalisten är neutral och objektiv, och flera av intervjupersonerna nämnde namn som fanns 

på listan, vilket leder till modalitet av hög affinitet.  

 

4.1.6 Debattartikel och svar 

Även en debattartikel fick ta plats i artikelserien om maktlistan. Skribenten skriver om hur 

denna lista är trolleri och ifrågasätter både metod och hur Johansson har valt att beskriva 

maktlistans trovärdighet och om personerna på listan är relevanta. Chefredaktören Daniel 

Nordström besvarar kort att listan engagerar, oavsett om man som läsare gillar den eller inte 

(Selin, 2019). MDH blir kritiserad i artikeln och Johansson väljer att svara till skribenten till 

debattartikeln. Han svarar med bland annat att förklara att:   

Utgångspunkten är då att flera olika slags aktörer har något att bidra med när det gäller att 

belysa och förstå ett visst fenomen, och att samverkan mellan olika aktörer – exempelvis 

journalister och forskare - ofta generar mer giltig och relevant kunskap. (Johansson, 2019) 

 

Att journalister tar med debattartiklar som dessa är en viktig del i journalistik, att våga ta in 

kritik. MDH blir bland annat kritiserat och där bemöts kritiken av Johansson, som genom att 

sakligt argumentera för varför listan inte alls är irrelevant eller att den inte skulle vara 

trovärdig ger modalitet av hög affinitet då han ändå beskriver svaret med vetenskap som 

grund.  

4.2 Göteborgsposten 

En rubrik lyder ”100 mäktigaste i Göteborg” och i ingressen står det: ”Makt kan handla om 

att skapa trender, opinion och om lokalt och informellt inflytande. 2016 kvalade Håkan in på 

GP:s topp 100 över stadens mäktigaste personer. Här är hela listan.” Sedan kommer listan 

med personer med mest makt i Göteborg nedan med nummer 100 och sedan går det neråt och 

slutar med nummer 1 (GP, 2016). Maktlistorna på personer är rangordnade mellan platserna 

1–100. Maktlistorna är presenterad lite olika men har en röd tråd och det är en bild på 

makthavarna och beskrivningar av deras uppdrag under bilderna genom alla åren. Ett år finns 

ett bildspel där man klickar på en pil och då kommer en bild på en makthavare, dennes 

nummer på listan och där en förklaring om personen finns skriven med mindre text under 

(GP, 2017). Ett annat år finns en större bild med en beskrivning under bilden och inte ett 
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bildspel som året innan, utan bilder fanns i den löpande texten och inte endast i början (GP, 

2018d). Några intervjuer av personer på listan finns också med. 

 

Genom att rakt av skriva 100 mäktigaste i Göteborg, blir det framställt som fakta utifrån 

tabellen, vilket ger hög trovärdighet till listan. Genom att det finns ett bildspel med förklaring 

om vad personen på listan har genomfört så ger det en bild till läsaren att dessa personer är 

verkliga, att de har gjort någonting särskilt för att hamna på listan. Genom värdeladdade ord 

kommer de igenom som personer med makt och inflytande.  

 

Personerna i maktlistan som finns med i listen över de mäktigaste i Göteborg är bloggare, 

modebloggare, komiker, Youtubeprofiler, Youtube-stjärnor, gamers, rektorer, idrottsledare, 

chefredaktörer, opinionsbildare, konstnärliga ledare, direktörer, ”alltid aktuell” (Glenn 

Hysén), Vd:n, chefer, krogägare, artister, konstnärer, professorer, designchef, eldsjäl, 

kommunalråd, SVT-profil, målvakt i New York Rangers, arkitekter, cupgeneral för Gothia 

Cup, start-up profiler, projektledare Västlänken, samordnare för  närverket ”Stoppa 

Västlänken nu”, ordföranden, regionpolischef, ministrar, filmstjärna, EU:s 

handelskommissionär, KSO, artister. (GP, 2016) Men även hashtags som #Metoo (GP, 2017e) 

#jagärhär (GP, 2017c) och #vistårinteut (GP, 2017d). Beskrivningar som finns om personerna 

på listorna har samma typ av upplägg för varje person och det är med namn, beskrivning på 

uppdrag och hur de nått sin framgång. Exempelvis  

 

93. Anna Mannheimer (ny), komiker, programledare, författare. Podden Skäringer & 

Mannheimer, som hon gör tillsammans med Mia Skäringer, blev en omedelbar succé. Tog 

därtill sin och makens föreställning om döden till huvudstaden och leder nu för tredje 

säsongen underhållningsprogrammet Tror du jag ljuger i SVT. (GP, 2017a) 

 

 Mia Skäringer, komiker (44) Fyllde Scandinavium tre kvällar i rad. Med föreställningen, 

tv-programmet Kroppshets och med över en halv miljon följare på Instagram har hon 

förkroppsligat Metoo-rörelsen och satt agendan i den svenska debatten. (GP, 2018b) 

 

Det som går som en röd tråd i listan 1–100 är de värdeladdade orden som finns i varje 

beskrivning, som omedelbar succé, ska vända krisdrabbade skolan, fyllde Scandinavium tre 

kvällar på rad och även hur många följare. I Mia Skäringers beskrivning finns inte Anna 

Mannheimer med då Skäringers beskrivning inte lyfter podden hon har tillsammans med 

Mannheimer, men Skäringer ger trovärdighet till Mannheimers plats, då folk har sett 

Skäringers show och där finns igenkänning, och om Skäringer även gör en podd som blir 
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succé så ger det trovärdighet och legitimitet till Mannheimers beskrivning och plats på listan. 

Allt skrivs dock inte i positiva ordalag i GP, det finns även beskrivningar i form av: 

 

64. Lena Andersson (15) Vd Älvstranden utveckling. Det planerade sjukhuset i Frihamnen 

ser ut att gå om intet och detaljplanen för den första etappen har ännu inte passerat 

byggnadsnämnden. Till det kommer återkommande bakslag på Skeppsbron. Har nog haft 

lugnare år. (GP, 2017b).  

 

En beskrivning av makt sker alltså inte varje gång med positiva och slagkraftiga meningar, 

utan beskrivningen tar också fram att även maktpositioner som Vd:n kan ha det tufft och att 

det inte alltid är så enkelt. Att något är tufft är återkommande vilket ger trovärdighet genom 

att visa att bara för att du har ett uppdrag som Vd så kommer framgången inte automatiskt, det 

är det tuffa som fått personen att hamna på listan. Från att bara ha sett verkliga personer på 

listorna hamna på plats ett så hittas år 2017 en hashtag; #Metoo. 

1. #Metoo (ny). I år tog kvinnorna makten genom ett kollektivt vrål. Och det var männens tur 

att lyssna. En rörelse så stark att den kommer att ändra vår historia. Många vill berätta om 

sextrakasserier och övergrepp. I Göteborg. Sverige. Världen. (GP, 2017e).  

 

 

Det som är anmärkningsvärt som ger listan sanningseffekter är att #jagstårinteut, #jagärhär 

och #Metoo, fanns med som rörelse och att #Metoo även knep första platsen! Det om något 

ger sanningseffekter då det är miljontals som det berör, och att göra det till en maktfaktor är 

smart. När någonting är mer specifikt beskrivet och när något känns bekant och nära för 

läsaren ger hög trovärdighet. Som tidigare beskrivet så fortsätter varje person på listan ha 

värdeladdade ord i sina beskrivningar, här nämner jag några: 

… tar det expanderade bioteknikföretaget världen med storm. (Karlén, 2018)  

Tuff uppgift. Har under året tvingats meddela att… (Karlén, 2018)  

Fortsätter sin framgångsrika resa… (Karlén, 2018) 

Som den första kvinnan på posten fortsätter hon ta stort ansvar… (GP, 2018a) ”Göteborgs 
första kvinnliga biskop.” (GP 2018a) 

Det som är utmärkande för att makthavarna på listan ska anses trovärdiga och ge 

sanningseffekter är att det finns många värdeladdade ord med i texterna, som någon som tar 

något med storm och någon som genomför en tuff uppgift och har tvingats att meddela eller en 

annan som fortsätter sin framgångsresa. Det är värdeladdade ord som har skrivits in för att 

visa kraften bakom vad alla olika personer göra vilket ger modaliteter av hög affinitet om vi 

tänker tillbaka till listan med typerna 1–5. Några andra intressanta meningar finns med, och 
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det är att vara den första kvinnan att genomföra ett uppdrag. Förutom att det finns ord som 

framgångsrik och att någon tar världen med storm så finns även annat se efter, och det är att 

som kvinna vara den första att ha en position som endast män tidigare har haft. Att du har 

varit tuff nog och petat ner en man från platsen är en bedrift.  

Zlatan nämns i en artikel där det finns en beskrivning om Bois (idrottsförening) ordförande 

Jocke Andersson, att Zlatan har delat ut ett stipendium på en miljon kronor till 

föreningen. Det finns också beskrivet om en person som hjälpte papperslösa och hur en annan 

stiftelse som stöttar maskrosbarn (GP, 2018a) 

Här läggs det värde i att Zlatan har gett ett pris, och det är ett tungt namn för särskilt 

idrottsföreningar, men även världen över känner till honom. Man hamnar på listan även 

genom medmänsklighet, och det som sker genom alla artiklarna är, som jag skrev ovan, 

värdeladdade ord och meningar som ger trovärdigheten på år 2018, men det är fortfarande 

flera som kniper en plast utan att egentligen ens den personen får en ordentlig förklaring om 

vad denne egentligen gör, jag citerar nedan:  

 

95 Glenn Hysén (90) opinionsbildare. Ingen fråga är för stor eller liten för Glenn Hysén att ge 

sig in i. Ständigt figurerande i mediebruset och lyckas gång på gång att tränga igenom. 

Personifierar ’en go’ gubbe’.  (GP, 2017a). 

 

Glenn Hysén hamnar på listan genom att, utan större förklaringar, tar han plats i media i de 

flesta frågor, men genom att han hela tiden lyckas med någonting gång på gång, ger modalitet 

av hög affinitet. Framgång i sociala medier beskrivs som en bedrift. 

4.2.1 Makten beskriven i GP 

Maktlistan har en kort beskrivning om de journalister som har gjort listan och att listan inte är 

en sanning utan den är mer till för att skapa debatt om makt. Varken mer eller mindre. 
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Tabell 4, Makten beskriven i GP 

(Göteborgsposten 2016) 

 

Däremot så har GP valt att i listorna beskriva de personer som finns med, vad de har 

genomfört i sina uppdrag. Exempel på beskrivningar om personer på maktlistan som har 

sociala medier som plattform:  

 

95 Kristina ’Keyyo’ Petrushina Youtube-profil (NY). En a Sveriges största Youtubers med 

närmare 60 miljoner videovisningar och med rötter i Göteborg. Har haft en egen humorserie i 

SVT Play och utsågs till Sveriges roligaste Youtuber. Snart aktuell som programledare i 

’Talang’ på TV4. (GP, 2016) 

 

81 Lisa ’Miss Lisibell’ Jonsson modebloggare (NY). Har närmare 400 000 prenumeranter på 

Youtube och 530 000 följare på Instagram. Började blogga om smink och mode när hon var 

10 år gammal. I dag är 15 åringen från Björlanda en av de mest inflytelserika videobloggarna 

bland unga tjejer. (GP, 2016) 

 

Genom att beskriva hur många följare som en person har så ger dessa meningar orsaker till att 

hamna på maktlistan. De når många människor med sina plattformar, vilket ger placering på 

en maktlista. Genom att med säkerhet beskriva ger trovärdighet, precis som listan 1–5 visar, 

då framställs informationen ovan om personerna som fakta och det ger modaliteten av hög 

affinitet. 

4.2.2 Intervjuer av personer på listan 

I en intervju är det Agnes Wold som står i centrum, en professor som är känd för att ”krossa 

myter och Göteborgs självbild” (Dorian, 2017). Hon blir intervjuad och beskriver om hur 

föräldraskap har blivit tuffare då det finns så mycket olika råd från många olika håll, och det 

försöker Agnes Wold avdramatisera och tona ner, vilket får henne att ofta hamna i blåsväder, 
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men hon verkar obrydd över det hela. Till intervjun finns det inte mer än en fråga, sedan talar 

Agnes Wold själv om sin egna roll (Dorian, 2017).  

 

I den andra intervjun är det en rektor som tar plats, han är rektor för en av Göteborgs mest 

utsatta skolor som tar plats på Twitter, skriver debattinlägg och är även med i tv. Han 

beskriver sin roll om att han har fått tagit krafttag och att det har också varit allvarligare 

situationer som han har hanterat. Rektorn talar om att han inte är rädd att ta tuffa tv-debatter 

eller annat som kräver skinn på näsan (Dorian, 2017). Även Mia Skäringer har blivit 

intervjuad och här framställs hennes röst om att ’jag vill visa för unga tjejer att allt är möjligt’ 

och sedan en förklaring om att när hon kliver upp på scen på Scandinavium så är publiken i 

extas. I intervjun beskrivs hennes berättelse om hur hon hamnat på toppen av sin karriär; sist 

får hon frågan om hur hon tänker kring det faktum att hon blivit utnämnd till Göteborgs 

mäktigaste. På det svarar hon att begreppet makt klingar illa, men att det ändå känns bra för 

att hon fått den platsen på grund av hur hon arbetar (Hagström, 2018). 

 

Personerna som blir intervjuade, de framhäver den styrka de besitter i deras roll och uppdrag, 

genom att berätta om de utmaningar de möter och tar sig an, vilket ger dem en bild av att vara 

tuffa; som i sin tur ger en bild att de gör något svårt, och genom värdeladdade ord, så upplevs 

de som personer som har makt över befolkningen på ett eller annat sätt. Genom att de 

beskriver sina roller som att de arbetar för andras välmående, som Agnes Wold som krossar 

myter för att föräldrar ska få känna att de kan pusta ut, så har journalisten fångat en stor grupp 

människor som i sin tur kan känna igenkänning, vilket ger trovärdighet.  

4.2.3 Pressetik GP 

I slutet av artiklarna så finns en länk om man är intresserad att läsa GP:s etiska regler kring 

vad de själva kallar för ”kvalitetsjournalistik” Här beskrivs trovärdigheten direkt i början och 

det är vad som ska genomsyra tidningen, att de som skrivs är sant. Sedan kommer en kortare 

förklaring om att GP har förtjänat sitt rykte om att vara hederliga. Även pressombudsmannen 

nämns som ett stöd till det dokument som de har tagit fram. Sedan står det om det regler som 

de har följt som har funnits sedan 1953. Ännu en förklaring kommer om att etiken är något 

som de lyfter på dagsbasis och att de har ett eget dokument, ”Om Göteborgs-Postens etik” 

som de uppdaterar med jämna mellanrum.  
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All pressetik bygger på en avvägning mellan allmänhetens intresse och behov av information 

och enskildas rätt till integritet Hans Schöier, före detta ordförande i Tidningsutgivarna, 

formulerade en kort sentens som ger en bra grund för alla pressetiska bedömningar:  

’Är det sant? Kom ihåg att du hanterar människor!’. (Ahlqvist, u.å.). 

 

Den som läser nätversionen har etiken väldigt lättillgänglig då den finns under varje artikel 

När något finns lättillgängligt betyder förmodligen också att det är något de på GP vill ska 

läsas. Den som klickar på denna länk kommer att känna sig trygg med den information som 

finns skriven i GP; det finns tydligt beskrivet om hur viktigt det är för GP att de skriver 

sanning och har en trovärdighet för sina läsare som de alltid haft, vilket har gett dem den 

respekt de har av läsarna idag. Hur man får reda på att det i sig är sant är en annan historia. 

Genom att vi backar tillbaka till listan av modalitetsmarkörer så ser det väldigt bra ut då 

beskrivningen hamnar väldigt högt i trovärdighet.  

 

4.3 Diskurser av liberal och radikal makt  

 

När det kommer till den diskursiva praktiken så tycker jag mig ha funnit den liberala 

maktdiskursen komma till uttryck, medan den radikala maktdiskursen inte tar plats lika 

tydligt. Jag ska förklara hur jag analyserar och ser diskurserna ta plats. 

 

VLT beskriver vad makt är väldigt tydligt. Journalisten beskriver att makt är bland annat när 

någon får en person att göra något denne annars inte hade gjort. Det är ett uttryck för den 

liberala maktdiskursen där person A får person B att göra något denne annars inte gjort. 

Genom att VLT också beskriver makten i ganska vanliga termer som att någon härskar, eller 

att det finns människor som genom makt får andra personer att göra saker som de annars inte 

hade gjort, så blir det tydligt hur den liberala diskursen uppmärksammas i maktartiklarna och 

hur en person utövar makt över en annan person eller grupp.  

 

De uppdrag som dominerade på listorna var stereotypiska makthavare som det talas om i 

dagligt tal som chefer, Vd:n, direktörer, landshövding, kommunstyrelsens ordförande med 

flera. Uppdragen belyser den liberala definitionen av makt om vi utgår ifrån att människorna 

på toppositioner måste ta beslut som är tuffa, även om deras underställda inte alltid gillar att 

göra och genomföra det cheferna sagt. Det som beskrivs är den liberala diskursen som belyser 

just den rationella individen som tar rationella och genomtänkta beslut med de maktresurser 

som finns i en exempelvis en chefsposition. När Joakim Johansson a.k.a experten får frågan 

om vad makt är så beskriver han makten i termer som att det finns olika slags makt; bland 
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annat makt som resurs och makt som dominansrelation. Han beskriver både ett radikalt och 

liberalt perspektiv. Joakim Johansson belyser att bloggare och sociala medier i allmänhet 

kommer att bli en större del av inflytandet och det märks även i GP som lyfter bloggare och 

personer inom sociala medier utifrån att de har många följare. Inflytande är också det som den 

liberala maktdiskursen tar upp att det också är makt som i sin tur påverkar andra. Influensers 

är det nyare begreppet och det betyder att influensers har inflytande och att de influerar, och 

de kan då mycket väl få B att göra något denne annars inte hade gjort, och då ser vi den 

liberala diskursen komma fram i ljuset än en gång. Utifrån att en person har många följare i 

sina sociala medier skulle kunna kopplas till den liberala diskursen. Sociala medier är en 

plattform tillgänglig för alla, men det är de som är skickliga som når ut och får många följare, 

det är en typsikt välinformerad rationell individ som då på genomtänkt sätt har fått 

genomslag. 

 

I GP har de valt att porträttera personerna på listan med längre beskrivningar med 

värdeladdade ord som att någon tar ’världen med storm’ och att en kvinna som har ’fyllt 

Scandinavium’, eller ’den första kvinnan’. Makten som finns beskriven i GP finns det ingen 

större förklaring för, det finns ingen tydlighet i varför personerna på listorna anses ha makt. 

Mia Skäringer lyfts som den första kvinnan att ha fyllt scandinvium och #Metoo visar också 

på att det finns kvinnliga rörelser som är trötta på de patriarkala strukturerna i samhället och 

belyser de radikala strukturerna i samhället som  kanske mer en radikalfeministisk diskurs, 

men det är inte det arbetet berör, så jag lämnar det därhän. Ett förtryck i samhället belyses i 

GP vilket är den radikala maktdiskursen som tar plats. 

 

Det som GP:s porträttering av makthavarna också visar är det finns fler män än kvinnor på 

listorna, vilket ger bäring till den radikala diskursen om strukturellt förtryck, då det enligt den 

radikala diskursen är en dominansrelation, och det är männen i detta fall i samhället som tar 

mer plats än kvinnorna, som skulle kunna handla om patriarkala strukutrer som 

dominansförhållande. Även om GP också framställer kvinnor som mäktiga och lyfter fram 

egenskaper som den första kvinnan på posten, en tolkning av det kan göras att normer har 

brytits från de samhällsstrukturer som funnits, men att det fortfarande finns och kvinnor 

behöver fortfarande strida för sin plats i samhället.  

 

GP har valt färre personligheter som har tydliga uppdrag som Vd:n och chefer. De har istället 

tagit med flera personer som kallas för konstnärliga ledare, krögare och start-up profil. Det 
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som blir tydligt när man undersöker uppdragen närmare, vad de går ut på bakom titlarna, så är 

uppdragen ändå någon slags chefsposition. Ta exempelvis start-up profilen som med andra 

ord är en entreprenör. Entreprenörer är personer som är chefer i sina företag, det blir tydligt 

att även att sådana uppdrag har den liberala diskursen, att A får B att göra något denne annars 

inte gjort, så som det ofta är när chefer ska ta beslut och bestämma vad som ska göras.  

 

De maktartiklar som GP och VLT gjort medverkar till att upprätthålla och konstituera den 

liberala maktdiskursen, men medverkar också till att upprätthålla den radikala maktdiskursen 

om strukturellt förtyck. Eftersom den liberala maktdiskursen har haft bäring länge och 

fortsätter att få fokus, så verkar det ändå att den kommer att hålla sig kvar rampljuset; då 

samhället är ofta byggt i en hierarki där beslut tas av någon och besluten måste genomföras av 

någon annan som annars självmant inte hade genomfört. Även radikala maktdiskursen, utifrån 

strukturellt förtyck och falskt medvetande, genomsyrar samhället är något som syns med en 

enkel översyn av maktartiklarna då männen har flest platser och något som även förtydligas 

av Joakim Johansson är att listorna speglar samhället.   

 

Det som är lite av en trendbrytare är att Joakim Johansson nämner vid ett flertal tillfällen att 

sociala medier och influensers kan komma att ta mer plats i maktdiskurser och börja 

konkurrera om vilka de egentliga makthavarna är. Profiler från sociala medier finns även i 

GP, så han verkar vara rätt ute i sin teori. Ju mer sociala medier och influenser belyses för 

människor, desto mer uppmärksammas den förändringen och kan komma att i verklighet; för 

diskurser är enligt Fairclough föränderliga, det är bara språket som står emellan, och Joakim 

Johansson belyser förändringar och i och med det så är hans uttalanden en del av en 

förändring. Men även om andra makthavare som profiler från sociala medier tar plats i 

maktdiskursen i framtiden, så är det fortfarande den liberala diskursen som det handlar om. 

 

Den radikala maktdiskursen hamnar i skuggan av den liberala diskursen i VLT och GP. Även 

om GP belyser och sätter #Metoo på första plats, så är det fortfarande inte den diskursen som 

dominerar även om den finns. VLT och GP har flera personer på maktlistorna som har tydliga 

maktpositioner utifrån den liberala maktidskursen. Det är inte enkelt att i undersökningen i 

VLT eller GP få fram om någon kontrollerar eller manipulerar och att det finns ett strukturellt 

förtyck, mer än att fler män än kvinnor tar plats på listan.  Det kan också vara det outsagda 

som gör att den radikala diskursen inte existerar så synligt av den anledningen att man inte 

ska prata om att man manipulerar andra människor. Så den radikala maktdiskursen finns, men 
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den är svårare att fånga i en maktlista i VLT, till skillnad från GP som väljer att ha #Metoo på 

första plats, vilket tydligt visar det strukturella förtrycket i samhället som särskilt kvinnor har 

fått utstå, även om den inte tar lika stor plats.  

 

 

4.4 Social praktik 

 

Ett flertal medier har i flera år valt att skriva maktlistor om personer de anser ha makt, 

nationellt som regionalt. Utan empiri, men i ett övergripande sammanhang så ska jag göra ett 

försök att lyfta aspekter som kan vara en orsak till varför denna typ av maktlistor genomförs 

år efter år i tidningsbranschen, och vad det är som får oss att vilja läsa maktlistor år efter år är 

också en sak man kan ta en tankeställare över. Vad det är som får tidningar att publicera 

maktlistor kan handla om ett flertal olika orsaker förstås. Begreppet makt har en speciell kraft 

som väcker uppmärksamhet och intresse hos människor, vilket i sin tur är bra för de tidningar 

som skriver maktlistor då makt har intresserat och fascinerat människor i alla tider; men även 

media som är i förändring kan vara en orsak.  

 

Det finns olika sätt att få information i dagens samhälle, och det är inte ofta som man själv 

kan uppleva allt här i världen rent fysiskt, som glassen vi äter eller karusellen vi åker, utan 

den större delen av vad vi vet, har vi fått reda på rent symboliskt av någon vi känner som har 

berättat något för oss. Så större delen av den information vi vet något om har vi alltså själva 

inte upplevt utan att någon har förmedlat informationen till oss (Ott & Mack, 2014, s. 1–2). 

Medier har tagit över en stor del av våra vardagliga liv. Först kom tryckt media som är 

tidningarna; den marknaden växte fort på 1800-och 1900-talet. År 1973 hade 

tidningsbranschen nått en topp i USA där 92% av amerikanernas hushåll prenumererade på en 

dagstidning. Men sen dess har siffrorna varit fallande och år 2011 var det mindre än 40% av 

amerikanernas hushåll som hade en dagstidning. Även om det verkar som att läsandet faller så 

stämmer det inte, för nu sker läsandet på andra vis än endast genom traditionell 

papperstidning och den förändringen sker dramatiskt fort, och den stora förändringen är e-

böcker och tidningar som publiceras internetbaserat (Ott & Mack, 2014, s 4–5). Det finns 

något som nu kallas new media, vilken inte är helt enkel att förklara mer än att det är media 

som konsumeras genom datorer, men frågan blir om new media är något som till slut allting 

kommer att kallas för? Men den skiljer sig i alla fall från bland annat traditionell 

papperstidning i sitt uttryck, så just nu är den användbar då internetmedia behöver särskiljas 
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från traditionell. Och på tal om internet så har användandet av den öka drastiskt. År 1995 hade 

10% av de vuxna amerikanerna internet, och år 2011 hade 78% av de vuxna internet och 95% 

av tonåringarna internet i USA (Ott & Mack, 2014, s. 8). 

 

Tidningsbranschen har, som Ott & Mack (2014) beskriver, kraftigt gått ner i antal när det 

kommer till hur många tryckta tidningar som idag säljs till skillnad från förr, och även 

internetanvändandet som kraftigt har ökat bidrar till att fler väljer att läsa sina tidningar och 

mycket annat genom internet, new media. Det finns ett flertal nyhetskanaler på nätet som är 

gratis för läsarna, och ett flertal där läsarna behöver betala för att läsa de så kallade större och 

smaskigare nyheterna. Orsaker till varför maktlistorna existerar i tidningarna kan vara att 

tidningarna behöver hitta strategier för att hävda sig i konkurrens i förhållande till andra 

tidningar och nyhetsförmedlare; en tolkning kan då vara att tidningarna då måste man bli mer 

säljande och det kan vara en orsak till varför maktlistorna kommer till.  

 

Eftersom VLT inte haft sina listor lika länge som GP så finns det ändå en chans att GP har 

kommit med bra resultat i form av många läsare av sina listor och VLT kan har tagit efter, 

eller om det nu var någon annan tidning som haft maktlistor länge. Oavsett vad så har VLT nu 

haft maktlistor i två år och GP desto flera år, så listorna verkar visa sig vara ett vinnande 

koncept av säkerligen flera anledningar. Detta skulle lika gärna vara ytlig 

sensationsjournalistik för att locka läsare mer än en sann lista i sig, men eftersom listorna 

kommer år efter år, och i reviderad form som i VLT med flera aspekter med än året innan, så 

kan det vara så att maktlistorna får människor att vilja köpa tidningarna för att läsa artiklarna. 

 

Vi som läsare kan tro att de nyheter vi läser i tidningar är till för att informera oss om vad som 

sker. Men den som kritiskt granskar media närmare så är det mer komplext än så. Förutom att 

någon måste fylla ut sin tid som journalist för att få lön för mödan, så behöver det som skrivs 

även vara så pass intressant att många vill läsa det som har skrivits; det är dessa orsaker som 

till sist kommer att visa vad som egentligen blir nyheter för oss och inte nyheten i sig (Ott & 

Mack, 2014, s. 16). Journalistiken kommer alltså med villkor att uppfylla. Förutom att få sina 

läsare att läsa deras nyheter, så är det även journalisterna som bestämmer vad som hamnar hos 

läsarna. Maktlistorna är så kallade låsta artiklar som du behöver vara prenumerant för att läsa; 

maktartiklarna är säljande eller så är taktiken att göra dess låsta som får människorna att vilja 

köpa en prenumeration även om maktlistorna inte i sig är säljande, men låsta artiklar är ett 

knep att också väcka nyfikenhet, vilket kan få en att vilja påbörja en prenumeration, som 
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många lockas att göra för 1 krona den första månaden, för att sedan ha en löpande 

prenumeration för en större peng. 

 

Ju fler maktlistor som kommer till i media av olika slag, desto större fäste får dem i samhället 

hos läsarna, och det i sin tur bidrar till upprätthållandet av de maktdiskurser som har funnits 

och kommer att fortsätta att finnas i den reproduktion om makt i samhället i stort som smått. 

Den produktionen bidrar till framtida förväntningar om att listorna kommer i början av varje 

år eller kanske slutet, vilket även bidrar till att dessa blir alltmer trovärdiga och ger även 

pondus till de som faktiskt år efter några år får plats på listorna, vilket ger mer legitimitet åt 

platsen ju fler gånger listan görs och läses. Vilket till sist bidrar till att listorna blir ett säkert 

kort för en journalist att skriva om i framtiden då listan drar till sig läsare och har då fyllt 

tidningens syfte, att få så många som möjligt att vilja läsa det som skrivs, samtidigt som 

läsarna läser om och om igen och maktlistan blir en sanning om makten.  

 

 

5 SLUTSATSER OCH AVSLUTANDE DISKUSSION 

 

Undersökningen har handlat om att kunna få fram hur VLT och GP får fram sanningseffekter 

utifrån Faircloughs tredimensionella diskursanalys som innehåller textnivå, diskursiv praktik 

och social praktik. I textnivån analyserades texten utifrån modalitet tillsammans med 

modalitetsmarkörer. Den diskursiva praktiken beskrev vad som skrevs om makt i både VLT 

och GP och vilken diskurs av makt som belystes och vilken som hamnade i skymundan. Det 

var fyra frågor som skulle besvaras i min uppsats och jag tror mig ha kommit fram till ett svar 

på varje del. Frågorna som ställdes var: 

 

- Hur uppkommer sanningseffekt och trovärdighet till maktlistan? 

- Vilken av maktdiskurserna framhävs i maktbeskrivningen? 

- Vilken av maktdiskurserna lämnas utanför maktbeskrivningen? 

- Vad för slags sociala praktiker kan tidningsmediernas intresse för att publicera 

makthavarlistor förstås utifrån? 

 

Det jag fann var hög trovärdighet och modalitet av hög affinitet i både VLT och GP, även om 

tidningarna hade skrivit maktlistorna med olika metoder för att få fram sanningseffekter; vilket 

leder till att maktlistorna får mer och mer relevans för läsarna ju längre de finns, särskilt när 
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sanningseffekten är hög i både VLT och GP. I VLT och GP hade makthavarna uppdrag som 

tydligt gick att koppla till en liberal maktdiskurs, även om GP hade fler annorlunda 

formuleringar för uppdragen. Den liberala maktdiskursen är enkel att sätta fingret på utifrån att 

A får B att göra något denne annars inte gjort, till skillnad från den radikala som inte är synlig 

på det viset.  

 

Den radikala maktdiskursen hamnade tydligt utanför om man jämför med den liberala diskursen 

som framhävdes. Utifrån att många i VLT och GP har tydliga positioner i sina uppdrag som går 

att koppla till den liberala diskursen, som bland annat chefer eller förtroendevalda, så finns inte 

uppdrag som lika tydligt belyser en radikal maktdiskurs, utan den hamnar mer i det dunkla, 

även om radikal maktdiskurs syntes lite tunnare i GP som lyfte bland annat #Metoo och Mia 

Skäringer och hennes show; men de flesta placeringarna på listorna hamnar på personer med 

särskilda positioner, vilket inte går att koppla till en radikal diskurs i denna undersökning. Den 

radikala maktdiskursen finns i minimal utsträckning på listan, även om rörelsen #Metoo i sig 

är stor. Men då det inte är så enkelt att peka ut om någon eller några blir manipulerade av andra, 

vilket är det centrala i den radikala diskursen, så hamnar den automatiskt i skuggan av den 

liberala diskursen. 

 

Genom att granska maktlistorna så belystes även ojämlika maktförhållanden, precis som arbetet 

förutspådde, att genom en kritisk diskursanalys så kommer dessa förhållanden synas tydligare. 

Det bekräftades också av Joakim Johansson då han nämnde att listorna har en rättvis spegling 

av makt som då landade i att män har mer makt än kvinnor, där rollerna talar sitt tydliga språk. 

Journalisterna är skickliga på att skriva för att få fram sanningseffekter i artiklarna. Sedan som 

jag skrev i början ”makt engagerar”, det kan vi också dra en slutsats nu om att den gör, för 

annars skulle maktlistor inte finnas så länge och att så många tidningar har dem. Sociala 

praktiker, där hamnade blickfånget på hur det kommer sig att maktlistor som dessa kommer till 

år efter år. Som jag skrev tidigare så finns det säkerligen flera orsaker, men om man tittar lite 

mer kritiskt på media så kanske inte en nyhet blir en nyhet för att den är en nyhet, utan för att 

journalister anser att just maktlistor drar läsare, så genom deras egenintresse av att vara mer 

säljande så blir maktlistorna nyheter för läsarna.  

 

Tack vare att jag använde mig av den tredimensionella diskursanalysen, två olika 

maktdiskurser och även delar av vad journalistik- och mediadiskurs innebär, så har jag fått 

med mig en större kunskap om makt, media och framförallt hur språket påverkar oss i 
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vardagen i hemmet, arbetsplatsen och över hela samhället; helt enkelt där människor befinner 

sig. Att få uppmärksamheten riktad på hur något beskrivs och skrivs om, har fått mig som 

blivande statsvetare att lära mig att vara ännu mer kritisk och ännu mer analytisk än vad jag 

hade förståelse för att vara innan uppsatsens början. Med denna medvetenhet om olika 

maktdiskurser och hur språket ändå är viktig, så är det enklare nu att ta in texter och snabbt 

skänka en tanke till hur texten är producerad, hur ser sanningseffekterna ut och vad vill 

journalisten säga, egentligen. Jag kan själv förstå att människor anser att begreppet makt har 

en negativ klang. Om jag endast utgår ifrån ett liberalt perspektiv på makt, då får man någon 

annan att göra något den annars inte hade gjort. Radikalt kan kännas än värre då människor är 

manipulerade till att tro sig vilja ha något som de egentligen inte vill, och då är makten inte så 

positiv då heller.  

 

Då jag endast lyft två maktdiskurser och funnit dessa i tidningarna, så betyder det inte att 

artiklarna nu är låsta enbart till de två maktdiskurser jag använt mig av. Utifrån mitt 

perspektiv på listan och den metod jag använde mig av så landade jag i slutsatserna ovan. Den 

kritiska diskursanalysen ger många ingångar till hur man kan undersöka maktlistor och då 

komma med många andra perspektiv till arbetet som inte kom med denna gång. Allting i livet 

är en tolkningsfråga och resultatet av denna uppsats är min tolkning av sanningseffekter, 

maktdiskurser och den sociala praktiken, möjligheterna är oändliga vilket gör kritisk 

diskursanalys till en väldigt spännande metod att använda sig av. Sist men inte minst så kom 

jag att tänka på framtida uppsatser utifrån mitt egna arbete som kan vara intressant att 

undersöka. 

5.1 Framtida uppsatser  

1. Det skulle det kunna vara intressant att titta på likvärdiga maktlistor, men då genom 

feministiska glasögon. Samhället utifrån listan speglar verkligheten och en verklighet 

då är att det fortfarande är flest män som tar plats på olika maktpositioner, och det i sin 

tur är ett strukturellt förtryck som feminismen har genom tiderna lyft, och gör än idag 

för att få samma villkor som män i samhället. 

 

2. Journalister sätter agendan för vad som blir nyheter, och här har vi också med en 

maktdimension som media äger, och det är makt över dagordningen; så ett kritisk 

mediaperspektiv skulle kunna vara en uppsatsidé.  
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