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Sammanfattning 

Medieklimatet i Sverige har blivit allt hårdare under de senaste tio till femton åren. Allt fler 

aktörer spelar på mediemarknaden och konkurrerar om konsumenterna. För lösnummersålda 

papperstidningar är både löpsedeln och förstasidan på tidningen reklampelare som ska sälja 

tidningen till konsumenterna. Och innehållet på dessa väsentligt för upplagesiffrorna. 

I vår studie har vi undersökt om den ökade konkurrensen medfört att förstasidorna på  

Sveriges upplagemässigt största tidning, Aftonbladet, förändrats. Detta har vi gjort genom att 

i en kvantitativ innehållsanalys jämföra förstasidor från 1987, 1997 och 2007.  

I studien presenterar vi skillnader och likheter på förstasidor de tre åren sinsemellan.  

Vi har kommit fram till att Aftonbladet 2007 använde sig av andra grepp för att locka läsare 

att köpa tidningen än vad de gjorde 1987 och 1997. Tendenser kan urskiljas att tidningen på 

2000-talet anpassat sig till konkurrensen främst genom att erbjuda fler tilläggsprodukter, 

bland annat bilagor och filmer som konsumenten får köpa tillsammans med tidningen.  

Samtidigt använde Aftonbladet andra marknadsföringsknep på förstasidan 1987, som  

sedan sakta tycks ha dött ut, exempelvis egna tävlingar där den som köper tidningen kan vara 

med och vinna priser.  

Studien omfattar också huvudnyheten på förstasidan och vi har jämfört  

nyhetsvärderingen 1987, 1997 respektive 2007. Vi kunde dock inte konstatera någon märkbar 

skillnad i vilken typ av nyhet som publiceras på förstasidan. Däremot visar resultatet av 

studien att Aftonbladet 2007 hårdare vinklade de nyheter som publicerades på förstasidan, 

dels genom personifiering och dels genom att göra nyheterna till mer sensationsinriktade. 

Resultatet tyder på att tidningen använder sig av de ovan nämnda greppen för att ytterligare 

attrahera läsare och sticka ut från andra medier de konkurrerar med.  
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1. Inledning   
1.1 Problembakgrund 

”Sex säljer inte”. Så sa en av Aftonbladets editionschefer, Leif Kasvi, till tidningen 

Journalisten 27 maj 2008. Han menar att sex på löpsedlar snarare stöter bort läsare i stället för 

att locka dem att köpa tidningen.1 Men vad är det då som säljer?  

I dagens förändrande medielandskap måste papperstidningar kämpa för sin överlevnad. Vi 

vill ta reda på hur en lösnummersåld tidning, Aftonbladet, gör för att sälja sin produkt i dag 

jämfört med tio år och tjugo år tillbaka.  

Kvällstidningar använder sig, bland annat av, löpsedlar och förstasidor för att locka publik. 

Vi är intresserade av vad Aftonbladet sätter på förstasidan för att locka läsare att köpa 

tidningen.  

I det allt större mediebruset tävlar allt fler medier och kanaler om publikens uppmärksamhet. 

Amerikanske forskaren Robert Picard skriver att dagens medieföretag därför måste producera 

innehåll och en innehållsform som är tilltalande för publiken och erbjuda den till ett skäligt 

pris.2 Den nya informationsteknologin har förändrat samhället de senaste 20 till 30 åren.3 

Konsumenterna möts av information från alla håll och att fånga och hålla kvar publiken är i 

dag ett problem för medier.4  

 
”Löpsedlarna når alla, även den som inte regelbundet tar del av tidningarna. Särskilt 

kvällspressen är exponerad för allmänheten på detta sätt. Kvällstidningarna är 

lösnummerförsålda och måste stimulera fram ett nytt köpbeslut varje dag”. 5 

 

Löpsedlar, främst kvällstidningarnas, är ofta i hetluften. Kvällstidningar anklagas för att 

hårddra icke-nyheter i jätterubriker för att sälja så mycket som möjligt. Men, förstasidan 

fungerar också som en sorts löpsedel.6 För kvällstidningar är förstasidan direkt relaterad till 

försäljning och upplagornas storlek.7 Förstasidan skiljer sig också från andra tidningssidor, 

den fungerar som ett sätt att locka läsare in i tidningen och har därför en särskild redigering.8 

                                                
1 http://www.journalisten.se/artikel/16153/sex-saeljer-inte-pa-loepet, 081029 
2 Picard, Robert G. (2005) sid. 59 
3 Nygren, Gunnar (2008) sid. 28  
4 Hvitfelt, Håkan (2005) sid. 39   
5 Elliot, Maria (1997) sid. 184 
6 Edfeldt, Åke, W. (1992) sid. 136 
7 Ghersetti, Marina och Hvitfelt, Håkan (2000) sid.49 
8 Lundgren et al (1999) sid. 10 



 

”Den främsta anledningen till att förstasidorna och huvudartiklarna på dessa sidor valts 

som undersökningsobjekt, är att de nyhetsartiklar som placerats där i genomsnitt 

passerat flest moment i nyhetsvärderingsprocessen. De har därmed bedömts hårdast 

vilket innebär att de egenskaper som utmärker nyhetsvärderingens slutresultat bör 

synas tydligast.”9 

 

Så skrev medieforskaren Håkan Hvitfelt i sin studie av förstasidor från 1985. Han undersökte 

de sex största dagstidningarna i Sverige (Sydsvenska Dagbladet, Göteborgs- Posten, Dagens 

Nyheter, Aftonbladet, Expressen och Svenska Dagbladet).10 Utifrån denna undersökning har 

han senare sammanställt en lista med tio punkter för vilken typ av nyheter som med störst 

sannolikhet hamnar på förstasidan. Politik, ekonomi, brott och olyckor toppar listan. 11 

Hvitfelts lista är välanvänd i journaliststudier och på universitet, men den är nästan 25 år 

gammal. Trots att andra forskare vidareutvecklat begreppen och kommit med tillägg, är 

Hvitfelts forskning den mest återkommande i litteraturen och det mycket av den nyare 

forskningen utgår ifrån. Därför anser vi att vårt forskningsfält är av intresse också i ett större 

sammanhang.  

 

1.2 Syfte: Vi vill undersöka om och i så fall hur Aftonbladets förstasidor förändrats i den allt 

mer marknadsinriktade medievärlden genom att analysera hur de såg ut vid tre nedslag under 

de senaste 3 decennierna: 1987, 1997 och 2007.  

 

1.3 Frågeställning: 

 Märks det på Aftonbladets förstasidor att medieklimatet har hårdnat under tre nedslag 

i den senaste 20-årsperioden, och i så fall på vilket sätt?  

 Vad var den mest förekommande kategorin av nyheter på banderollen (huvudnyheten 

på förstasidan) 1987, 1997 respektive 2007? 

 Vilka skillnader finns på förstasidorna 1987, 1997 respektive 2007? 

 Vilka likheter finns på förstasidorna 1987, 1997 respektive 2007? 

                                                
9 Hvitfelt, Håkan (1985) sid. 119 
10 ibid sid. 131 
11 Hvitfelt, Håkan (1989) sid. 64 



1.4 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss till tre nedslag, 1987, 1997 och 2007. Tidningen har möjligtvis 

förändrat sitt uttryckssätt 2008 men eftersom året inte var slut när vi gjorde vår studie valde 

vi att analysera 2007, för att få resultat som så nära som möjligt kan spegla dagens 

förstasidor. Vi har valt att enbart undersöka Stockholmseditionens förstasidor. Detta främst 

för att tidningens förstasidor sällan ser annorlunda ut i de olika editionerna, det är i stället 

löpen som särskilt trycks upp i åtskilliga editioner. Aftonbladets trycks för närvarande på sex 

orter: Södertälje, Norrtälje, Göteborg, Västerås, Växjö och Örnsköldsvik.12 

Vi har också valt Stockholmseditionen eftersom det är denna edition som oftast trycks i 

extraupplagor och vi ville vara säkra på att få med stora händelser, även om de skett under 

tidningens sista timme innan tryck.  

1.5 Disposition 

Uppsatsens andra kapitel tar upp empirisk bakgrund som är relevant för vår undersökning. 

Där gör vi en återblick över mediernas historia då detta påverkar hur medielandskapet ser ut i 

dag. Vi presenterar även hur medielandskapet såg ut under de tre nedslag i vårt urval, 1987, 

1997 och 2007.  

I kapitel tre tar vi upp de teoretiska utgångspunkterna vi har valt att fokusera vår studie på. 

Den utgår från tre huvudområden. Eftersom vår undersökning omfattar hur en kvällstidning 

presenterar sitt innehåll och hur detta har förändrats över tid tar vi upp tidigare forskning om 

medielandskap i förändring. Vidare redogör vi för nyhetsvärderingsteorier, medielogik och 

marknadslogik.  

I kapitel fyra presenterar vi hur vi valt att genomföra studien, vilka metoder vi valt och 

varför. Vi resonerar kring metodproblem och hur väl studien är genomförd.  

I kapitel fem presenterar vi resultatet för studien och analyserar detta under samma punkt.   

I kapitel sex presenterar vi de slutsatser vi kommit fram till kopplat till resultatet av vår 

undersökning.  

I kapitel sju för vi en diskussion och ger förslag på vidare forskning av ämnet. 

 
                                                
12 http://koncernen.aftonbladet.se/fragor_svar/ 081202 



2. Empirisk bakgrund 
2.1 Mediernas historia 

2.1.1 Dagspress  

När de första tidningarna gavs ut i Sverige sågs det som ett sätt att snabbare och till fler få ut 

propaganda än genom förflyttning av människor.13  

Det första steget mot en modern svensk press togs i samband med att Aftonbladet etablerades 

på 1830-talet. I början av 1900-talet fanns tidningar både i större och mindre städer och orter. 

Tabloidformatet, där tidningar satsar på att vara lättillgängliga, kom redan på 1930-talet med 

Aftonbladet och Expressen och Kvällsposten följde efter i mitten av nästa årtionde.14  

Under den senare delen av 1900-talet ökade inte antalet tidningar i Sverige nämnvärt. 

Däremot har den sammanlagda upplagan stigit under perioden. Framförallt stod kvällspressen 

och landsortspressen för ökningen.  

Efter tv:s genombrott har man också sett att pressens villkor förändrats efter den. Jan 

Svensson skriver att en stor del tidningar då bland annat började skriva om tv-program, ha 

speciella tv-bilagor och att programtablåerna för tv blivit en viktig del i tidningar.15  

 

2.1.2 Radio 

I Sverige gjordes den första radiosändningen 1921 från Boden till Luleå med anledning av att 

Luleå stad firade 300-årsjubileum. 1924 bildades AB Radiotjänst och redan på nyårsdagen 

året efter började reguljära sändningar som föll inom ramen för ett nytt avtal med 

Telegrafstyrelsen.16 

Länge fanns bara en radiokanal i Sverige men 1955 infördes en andra. Den tredje 

radiokanalen startades 1964. Fortfarande fanns ett monopol på radiosändningar och när 

piratradiokanaler började sända radioprogram med populärmusik och sina tio-i-topplistor, 

men också nyheter, blev dessa oerhört populära. Den sista piratradiokanalen slutade sända 

1965 efter att en ny lagstiftning införts för att hindra sändningarna.17 

1982 antog Sveriges riksdag den så kallade närradiolagen. Under mitten av 1980-talet kom 

det stora genombrottet för närradion och 1986 fanns över 1 500 sändande föreningar i 

                                                
13 Hadenius et al (2008) sid. 80f 
14 Svensson, Jan (1988) sid. 114ff 
15 ibid sid. 146f 
16 Hadenius et al (2008) sid. 84f 
17 ibid sid. 94f 



Sverige. Hadenius med flera skriver att Sveriges Radios monopol på sändningar börjat 

luckrats upp i och med närradion och att monopolet till slut bröts helt i och med tillkomsten 

av den privata lokalradion på 1990-talet.18  

 

2.1.3 Tv 

På 1950-talet kom det stora genombrottet för tv som massmedium. 1956 började AB 

Radiotjänst (Sveriges Radio AB, 1957) sända tv reguljärt i Sverige. 1957 hade 10 000 

svenskar mottagare och 1958, lagom till fotbolls-VM i Stockholm, ökade antalet tv-apparater 

drastiskt: 120 000 såldes i rekordfart.19 Tv expanderade snabbt i Sverige och 1969 kom en 

andra tv-kanal.20 Nästa förändring kom på 1980-talet då satellit-tv-kanalerna nådde Sverige 

via satelliter, paraboler och kabelnät.21 På nyårsdagen 1987 startade Jan Stenbeck tv3 som en 

underhållningskanal. Tv3 sändes från London och kunde därför gå runt den svenska 

lagstiftningen. Kanalen finansierades genom att sända reklam. Det dröjde fem år efter att tv3 

kom innan Sverige fick en fjärde kanal. Tv4 startades 1991 och sedan dess har expansionen 

av tv-kanaler exploderat.22 

 

2.1.4 Internet 

Den borgerliga regeringen som satt vid makten i Sverige från 1991 till 1994 var väldigt 

intresserad av frågor kring internet.23 Under åren 1993 och 1994 öppnades det i praktiken upp 

för allmänheten.24 1994 inrättade också den första IT-kommissionen, som hade till uppdrag 

att vara regeringens rådgivare i IT-frågor. Det dröjde dock till början av 2000-talet innan det 

började pratas mycket om elektronisk infrastruktur och bredband började byggas ut i landet.25  

Det tog tretton år för tv:n att nå 50 miljoner användare och sexton år för persondatorerna. 

Internet nådde samma spridning efter sex år.26 I dag kan internet användas som traditionella 

medier som tv, radio och tidning, men är också en sorts kommunikationsform. 27 

 
                                                
18 Hadenius et al (2008) sid. 96ff 
19 http://www.ur.se/television/templates/Page.aspx?id=15246 081116 
20 Hadenius et al (2008) sid. 99ff 
21 ibid sid. 84f 
22 ibid sid. 108 
23 ibid sid. 117ff 
24 Olsson et al (2007) sid. 11 
25 Hadenius et al (2008) sid. 117ff 
26 Alström et al (2001) sid. 19 
27 Hvitfelt, Håkan (2005) sid. 27 



Webbjournalistiken är drygt tio år gammal och till en början begränsades webbsatsningarna 

till internetversioner av papperstidningen. Nu är webben, för många tidningsföretag, ett sätt 

att förstärka sitt varumärke.28 Ständigt uppdaterade webbplatser gör att mediekonsumenterna 

i dag kan följa nyhetshändelser i stort sett i realtid. Olsson med flera frågar sig om internet 

betyder en revolution på massmedieområdet och svarar sedan att den gör det.29 I dag 2008, 

har tre av fyra svenska hushåll uppkoppling till internet.30  

 

2.2 Aftonbladet – Från Hierta till Globen 

Sjätte december 1830 startade Lars Johan Hierta tidningen Aftonbladet som blir Sveriges 

största och mest inflytelserika tidning. Dåvarande kungen försöker stoppa tidningen men 

Hierta går segrande ur striden. 1844 avskaffas indragningsmakten och Sverige får fri press.31 

Sedan 1910 är Aftonbladet en sjudagarstidning.32 

I november 1944 dök en ny konkurrent upp på marknaden: Expressen. Den slog igenom och 

växte snabbt och tog över marknadsandelar, särskilt utanför Stockholm. Fyra år efter att den 

startats gick familjen Bonniers tidning Expressen förbi Aftonbladet i upplaga utanför 

Stockholm. Aftonbladet dominerade dock Stockholmsmarkanden och dess ledning tog det 

lugnt eftersom man ansåg att Stockholmsmarknaden var den strategiska marknaden. 

Ytterligare fyra år senare, 1952, passerade Expressen Aftonbladet och blev Sveriges största 

tidning med en upplaga på 181 400 exemplar mot Aftonbladets 162 200 exemplar. 

Alsing skriver att det var en briserande sensation när Aftonbladet och Stockholms-Tidningen 

i oktober 1956 köptes av LO.33 Åren efter ägarbytet hade den tidigare liberala tidningen en 

vag politisk profil men i slutet av 1960-talet var Aftonbladet  

s-märkt. Upplagan sköt samtidigt i höjden, tidningen tog revansch och hade medvind. 1970 

hade Aftonbladet den största genomsnittliga upplagan genom tiderna – 500 542 exemplar. 

Problemet var dock att Expressens upplaga också ökat och de kunde stoltsera med en upplaga 

på 608 000 exemplar. 34  

                                                
28 Weibull, Lennart (2007) sid. 80 
29 Olsson et al (2007) sid. 20ff 
30 http://pts.se/sv/Internet/ 081117 
31 http://koncernen.aftonbladet.se/tidningen/tidningen_historik/ 081109 
32 Alsing, Rolf (2005) sid. 38 
33 ibid sid. 45ff 
34 Alsing, Rolf (2005) sid. 64ff 



1996 köpte den norska mediekoncernen Schibsted 49,9 procent av Aftonbladet. Den 17 

oktober samma år går Aftonbladet efter 44 år om Expressen och blir återigen Sveriges största 

dagstidning.35 I dag är Aftonbladet fortfarande Sveriges största tidning och redaktionen ligger 

i Globens köpcentrum i centrala Stockholm. 36 

 

2.3 Aftonbladets bilagor 

I ett tuffare medielandskap där många kanaler konkurrerar om annonser och konsumenter så 

krävs nya strategier. Kvällstidningar konkurrerar hårt med tv. Kvällstidningar försöker 

erbjuda konsumenterna precis det tv kan, men vissa saker går inte att komma ifrån: tv sänder 

med rörliga bilder och röster och kan dessutom sända direkt. Ett sätt för kvällstidningar att 

möta konkurrensen och locka konsumenter är att erbjuda extrabilagor i stort sett varje dag.37 

Aftonbladet började under tidigt 1900-tal med ”Brokiga Blad”. Kung Oscar II prydde 

omslaget till provnumret av söndagsbilagan i december 1907. Tidningen kom sedan ut mellan 

1908 och1932. Bilagan innehöll allt från rebusar, frågespalter till romantiska noveller.38  

 

Under 1987 gav Aftonbladet ut fem periodiska bilagor som återkom vecka för vecka under 

året, (utgivningsdag inom parantes): ”Sportbladet” (måndagar), ”Spelbladet” (tisdagar), ”Tv-

bladet” (torsdagar), ”Äntligen fredag!” (fredagar) och ”Söndagsbladet” (söndagar).39 ”Hälsa” 

(onsdagar) presenterades som ny bilaga i november 1987. 40 

Under 1997 gav Aftonbladet ut nio periodiska bilagor: ”SPORT” (måndagar) och ”SPEL” 

(tisdagar), ”Kvinna” (onsdagar), ”Tv” (torsdagar), ”PULS” (fredagar), ”Spelextra” (fredagar), 

”Hälsa” (lördagar), ”Nytt hem” (lördagar) och ”Söndag” (söndagar).41  

I januari 2007 gav Aftonbladet ut tio periodiska bilagor: ”Macho”(1-2 ggr/mån fredagar), 

”Söndag” (söndagar), Sportbladet (7 dagar/vecka), ”Aftonbladet TV” (onsdagar), ”Kryss & 

Suduko” (måndagar), ”Kropp & hälsa” (9 ggr/år), ”Klick” (fredagar), ”Resa” (1 gång/månad 

tisdagar), ”Bil” (1-3 gånger/månad) och ”Allsvenskan” (lördagar). 42 

 
                                                
35 http://koncernen.aftonbladet.se/tidningen/tidningen_historik/ 081109 
36 http://www.tu.se/document/Svensk_dagspress_2008.pdf 081029 sid. 5 
37 Hvitfelt, Håkan (2005) sid. 37 
38 Alsing, Rolf (2005) sid. 30 
39 Mikrofilm, Kalmarsundsgruppen, Reprograficentralen för Kungliga biblioteket 870102-0131 
40 ibid 871101-1115 
41 ibid 970101-0110 
42 Mikrofilm, Kalmarsundsgruppen, Reprograficentralen för Kungliga biblioteket 070101-0110 



2.4 Mediemarknaden i Sverige under tre decennier 

Då vi valt att jämföra hur Aftonbladet säljer sin papperstidning genom förstasidorna 1987, 

1997 och 2007, anser vi att det är viktigt både för vår undersökning och för den som läser 

detta att klargöra mediestrukturen i Sverige under dessa år. Vi har utgått från boken 

”Sensationella berättelser – en studie av nyheter från Angola 1987 och om prinsessan Diana 

1997 i dagstidningar, radio & TV” av medieforskaren Marina Ghersetti där hon jämför två 

fall av uppmärksammade nyheter och även medieforskaren Gunnar Nygrens bok ”Yrke på 

glid – om journalistrollens de-professionalisering”.  

 

2.4.1 1980-talet – fokus 1987 

Enligt Ghersetti kännetecknades de svenska nyhetsmedierna i slutet av 80-talet av ”en relativt 

stabil och etablerad struktur”.43 Etermedierna var fortfarande statligt ägda och Stenbeck hade 

på nyårsdagen 1987 startat tv3, den första allvarliga konkurrenten till public 

servicemedierna.44 Det rådde konkurrens inom medie-Sverige, men främst inom olika 

mediegrupper. Morgontidningarna mätte sig med varandra och i viss utsträckning i 

storstäderna även med kvällspressen. Aftonbladet kämpade för att komma i kapp Expressen. 

Aktuellt och Rapport konkurrerade inom samma bolag och Sveriges radios Ekot hade 

egentligen ingen konkurrent att mäta sig med. Under denna tid var också var nyhetsdygnet 

också i praktiken uppdelat mellan medierna. Morgontidningarna kom först, kvällstidningarna 

någon gång under förmiddagen, Ekoredaktionens kanske viktigaste huvudsändning låg vid 

middagstid och tv-nyheterna kom på kvällen. Ghersetti skriver dock att det under slutet av 

80-talet var tydligt att den svenska mediestrukturen stod inför en radikal förändring där 

konkurrensen om publiken allt mer skulle styra utveckling och utbud.45  

 

2.4.2 1990-talet – fokus 1997 

Tio år senare, i slutet av 90-talet ingick de svenska medierna i en struktur med nya 

ekonomiska förutsättningar, nya ägarförhållanden och delvis nytt utbud. Dagspressläsningen 

hade under 1990-talet varit stabil och drygt åtta av tio svenskar läste antingen en morgon- 

eller en kvällstidning en genomsnittlig dag. Ungefär tio procent av Sveriges befolkning läste 
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bara en kvällstidning och tog inte del av någon morgontidning.46 Som en naturlig följd av det 

utökade utbudet blev tittandet och lyssnandet allt mer fragmentiserat. Public-servicemedierna 

var fortfarande dominerande på sina respektive marknader, men de nya radio- och tv-

kanalerna lockade tillsammans tillräckligt stor publik för att tvinga de gamla 

monopolföretagen till besparingar, omprövningar och nytänkande. I slutet av 90-talet var 

konkurrensen hård, både mellan likartade medier och mellan kategorier av medier. Ghersetti 

hänvisar tillbaka till tidpunkten för prinsessan Dianas död, 1997, och skriver att kampen om 

tittare, läsare och lyssnare då var avgörande för om vissa medier skulle finnas kvar, i 

åtminstone samma form och under samma ägare, inför det då stundande sekelskiftet.47 

 

2.4.3 2000-talet – fokus 2007 

Nygren skriver att om den andra industriella revolutionen för drygt hundra år sedan byggde 

på enkel tillgång till billig energi som bygger den tredje revolutionen, det 

informationsteknologiska samhället, på ständig tillgång till snabb och billig information. Han 

menar att information i dag blivit en råvara som kan omvandlas till produkter och att 

informationsteknologin genomsyrar alla led i produktionen.48 

En genomsnittlig dag år 2007 såg 85 procent av Sveriges befolkning mellan nio och 79 år på 

tv. 80 procent läste någon dagstidning, 77 procent lyssnade på radio och 64 procent använde 

internet.49 Den totala andelen tv-tittare en genomsnittlig dag ökade fram till slutet av 1990-

talet men har sedan dess varit på i stort sett samma nivå.50 Svenskarna läser dock i större 

utsträckning en dagstidning en genomsnittlig dag än medborgare i de flesta andra länder. 

Högsta andelen läsare av dagspressen fanns 2007 bland medelålders och äldre personer. 

Under det då senaste decenniet hade man dock på marknaden sett en svag nedgång i 

dagstidningsläsandet i Sverige.51 Sedan 1980-talet har kvällspressen tappat läsare, men det 

man då trodde var en långsiktigt vikande trend bröts då läget sedan mitten av 1990-talet har 

stabiliserats. Under 2000-talet har man till och med sett en viss uppgång i 

dagstidningsläsandet.52 
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3. Teorier och tidigare forskning   
3.1 Medielogik  

De amerikanska medieforskarna David Altheide och Robert Snow myntade begreppet 

medielogik 1979. Medielogik avser de normer och rutiner som styr medieproduktionen och 

som i sin tur bestämmer medieinnehållet. Medielogiken utgår från de format som medierna 

använder vid förmedling och presentation av information.53 

 
”In general terms, media logic consists of a form of communication: the process 

through which media present and transmit information. Elements of this form include 

the various media and the formats used by these media. Formats consists, in part, of 

how material is organized, the style which it is presented, the focus or emphasis on 

particular characteristics of behaviour, and the grammar of media communication.” 54 

 

Medielogik bygger alltså på rutiner, mönster och mallar för hur journalistiskt innehåll väljs 

ut, bearbetas och presenteras för att anpassas till publikens behov och förväntningar.55 Med 

detta menas att medier anpassar sitt format för att nå ut till sin publik. Exempelvis använder 

sig tidningar av olika sorters språkliga angreppssätt, olika tidningar har olika sorts samspel 

mellan bild och text.56 

Altheide och Snow gick några steg längre än tidigare 1991 och hävdade att ”Journalistiken är 

död”. Forskarna menade alltså att medierna anpassat sig så pass mycket att den riktiga 

journalistiken försvagats.57 Detta på grund av att medieformaten är konstruerade så att mycket 

av det som faktiskt borde rapporteras om lämnas ute och formatet som publicerar artiklar 

eller sänder nyhetsinslag tar över. Med andra ord: vissa händelser blir nyheter på grund av att 

de passar mediernas arbetslogik och inte för att händelsen i sig har högt nyhetsvärde. På 

samma sätt kan händelser med högt nyhetsvärde få stå tillbaka då nyheten i sig inte passar 

medielogiken.58  Om en nyhet hamnar på förstasidan på Dagens Nyheter, finns en risk att 

samma nyhet får mindre plats i Aftonbladet. Tidningarna har helt enkelt olika medieformat 

och därmed presenterar de nyheter på olika sätt. Medielogiken omfattar uttrycksmöjligheter 
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och tillgänglighet. En viss produkt måste ta hänsyn till sin målgrupps kunskaper och attityder 

och därför skapas en logik. Men, inget medium kan helt återskapa verkligheten. Däremot så 

bestämmer mediet hur verkligheten ska beskrivas. Aftonbladet använder sig av ett grepp som 

passar tidningens format och som avgör hur världen omkring ska beskrivas för att passa in i 

tidningen. I och med att nyheterna, innehållet, omarbetas och bearbetas skapas en bild av 

verkligheten som passar mediets logik.59  

Begreppet medielogik har sedan det presenterades av Altheide och Snow utvecklats 

ytterligare. Medieforskaren Kent Asp talar om fyra delar av medielogiken: mediernas format, 

rutiner, arbetsmetoder och dramaturgi. Två av dessa är relevanta för vår studie: 

mediedramaturgi och mediernas format. 60  

 

3.1.1 Mediedramaturgi  

En samling beslutsregler och överväganden som existerar för att fånga och behålla publikens 

uppmärksamhet. Ghersetti skriver att det finns fyra delar av mediedramaturgin: förändring, 

grundhandling, konflikt och personifiering. När dessa verkar tillsammans blir en berättelse 

fängslande och meningsfull.61 I dagens medielandskap blir journalistiska produkter allt mer 

dramaturgiskt drivna. Svensk public-service har kritiserats för att sända program där gränsen 

för vad som är fakta och vad som är fiktion är allt luddigare.62 Eftersom journalistiken blivit 

mer marknadsstyrd i en konkurrerande medievärld så får beprövade dramaturgiska grepp allt 

större effekt. Underhållande nyheter lyfts fram medan traditionella nyhetskriterier som 

saklighet och relevans får kliva åt sidan. Det handlar om att göra underhållning av 

verkligheten.63 

 

3.1.2 Personifiering 

Forskaren och författaren Gudmund Hernes skriver i en artikel från 1984 om begreppet 

medievridning där han tar upp tekniker medier använder för att fånga publikens 
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uppmärksamhet. Ett av dessa angreppssätt är personifiering.64 Så här beskriver Hernes 

tekniken: 

 
”En konflikt illustreres best ved duellantene (Gro og Kåre), en sak ved partene i den 

(Willoch fikk penger fra Industriforbundet). 65 

 

Begreppet avser att enskilda personer förekommer i artiklar eller inslag i medierna. Den 

enskilde personen kan i dessa fall vara orsak till att något hänt, vara medelpunkt i händelsen 

eller stå i förgrunden till något journalisten vill berätta. Hvitfelt skriver att det till och med 

står i tabloidernas redaktionella policy att artiklarna i så stor utsträckning som möjligt ska 

handla om enskilda personer. Detta eftersom man vet att personifiering lockar läsare och att 

det ökar läsvärdet i en artikel.66 Vi ser ofta i olika medier hur kollektiva händelser och 

skeenden beskrivs och presenteras med utgång från enskilda individer. Hvitfelt går också så 

långt som att säga att personifiering är ”ett av de mest grundläggande dragen hos den 

journalistiska formen”.67 

Man ska dock komma ihåg att det finns olika kategorier av enskilda personer, för det första 

elitpersoner, som exempelvis högt uppsatta politiker och företagsledare. För det andra: kända 

personer, som inte har någon ledande ställning i samhället men som ändå förekommer ofta i 

medierna, exempelvis sångerskor och idrottsmän, och för det tredje: vanliga människor. 

Vanliga Svenssons som inte faller in i någon av de två första kategorierna.68 Ofta handlar 

artiklar med vanliga personer om att de varit med om något ovanligt, detta leder till att läsare 

kan känna sorg, sympati eller kanske beundran för personen eller personerna artikeln handlar 

om. Också hjältehistorier där en vanlig person övermannat tjuvar, till exempel, är vanliga.69  

Hvitfelt skriver:   

 
”De mäktiga finns i medierna på grund av sina normala roller. De vanliga och maktlösa 

människorna finns i medierna när de befinner sig i onormala roller”.70 
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När en känd person förekommer i ett händelseförlopp medierna vanligtvis inte skulle ta upp, 

blir oftast detta en nyhet ändå enbart på grund av att det handlar just om en känd person. 

Ghersetti tar som exempel prinsessan Dianas död. Att någon okänd person dör i en bilolycka 

skulle inte riksmedier nödvändigtvis ta upp, men just faktorn att det var prinsessan Diana, en 

världskändis, gjorde att bilolyckan blev oerhört uppmärksammad.71 

Ofta kan en artikel personifieras redan i rubriken, detta som ett grepp att fånga upp läsaren 

och skapa ett intresse för artikeln. I Hvitfelts studie av förstasidor framkom att kvällspressens 

förstasidor innehåller betydligt fler personifierade artiklar än morgontidningarna och att 

personifierade artiklar i genomsnitt förekommer oftare som huvudartiklar än som 

förstasideartiklar.72 

Medieforskaren Herbert Gans skriver att viktiga berättelser är nödvändigheter i medier. 

Intressanta berättelser, däremot, krävs för att balansera de viktiga nyheterna främst för att de 

ofta rapporterar om negativa händelser. Intressanta berättelser fokuserar oftast på människan 

och är enkla för folk att relatera till.73  

Han skriver att det finns olika sorters berättelser: 

1. Personberättelser: Här fokuserar berättelsen på privatpersoner i ovanliga situationer, eller 

statliga tjänstemän i privata situationer.  

2. Utbytta roller: Denna typ av berättelser är ofta lustiga och skämtsamma men kan ha en 

seriös underton. Tyngdpunkten ligger på hur en person ändrat sitt liv. Till exempel om hur en 

kriminell människa bytt sida i livet och börjar jobba för kyrkan. En berättelse om 

statsministerns familjeliv är intressant för läsare då de kan relatera till honom och känna att 

han är lika vanlig som alla andra.  

3. Mänskliga berättelser: Berättelser om människor som går igenom ovanliga händelser som 

gör att läsaren känner sympati, medlidande eller beundran. Till exempel skildringar av offer 

för tragiska sjukdomar, eller personer som har begått hjältedåd vid katastrofer. Dessa 

berättelser blir ofta nyheter eftersom läsarna anses relatera och identifiera sig med offer och 

hjältar.  
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4. Hjälteberättelser: Vanliga människor som segrar över skurkar är självklara föremål för 

intressanta historier: det är också amatörer eller proffs som gör något fascinerande, till 

exempel bestiger ett berg ingen gjort förut eller klarar ett uthållighetstest. 

5. Kuriosaberättelser: Överblivna berättelser som väcker uppmärksamhet. Historier om 

sekter, karaktäristiska böjelser och kulter är typiska kuriosaberättelser. Gans skriver att 

genren innehåller extraordinära, ovanliga, men inte särskilt viktiga berättelser. 74 

3.1.3 Medieformat  

Medieformat är en samling beslutsregler och överväganden som existerar för passningen till 

det enskilda mediets uttrycksformer. Hvitfelt menar att begreppet medieformat utgår från att 

allt innehåll i medier tilldelas ett visst utrymme. Nyhetstidningars förstasidor är 

komprimerade till formen och naturligt får då endast de mest viktiga eller intressanta 

nyheterna plats. Kvällstidningarnas tabloidformat gör dock att urval och form är annorlunda 

än morgontidningarnas. Kvällstidningarna förenklar och vinklar gärna sensationellt och 

dramatiskt.75  

3.1.4 Tabloidisering 

Pressen har under åren förändrats och anpassats till förändrade villkor. Ett sådant exempel, 

skriver forskarna Stig Hadenius, Lennart Weibull och Ingela Wadbring, är tidningarnas 

format.  

För dagspressen på 1950-talet var det självklara formatet den så kallade broadsheeten, eller 

fullformatet. Detta format var fortfarande under 1970-talet det dominerande. Under 1980-

talet skedde sedan en påtaglig förändring och i mitten av årtiondet hade drygt hälften av 

landets tidningar gått över till berliner- eller tabloidformat. Sedan hösten 2004 utkommer 

också storstädernas morgontidningar, som till exempel Dagens Nyheter, i tabloidformat. I år, 

2008, är bara ett fåtal svenska morgontidningar fortfarande i fullformat. Tabloidformatet är i 

dag helt dominerande.76 När formatet slog igenom i den svenska dagspressen beskrevs det 

som en mirakelmedicin mot de krympande upplagesifforna: fler unga läsare lockades av det 

nya formatet.77 
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Tabloidisering syftade till en början endast på formatet tabloid, som är hälften så stort som de 

traditionella morgontidningarna. Senare har ordet också fått en annan betydelse. Forskaren 

Jostein Gripsrud skriver:78 

 
”Numera står det också för en viss typ av material och vinkling, som egentligen inte 

finns i alla tidningar av tabloidformat men som i gengäld breder ut sig i TV och radio. 

Tabloida medier i denna senare betydelse vänder sig inte främst till publiken som 

aktiva samhällsmedborgare utan som upplevelsekonsumenter.”79 

 

Hadenius med flera har en liknande förklaring och skriver:  

 
Den populära tabloidpressen kom att komplettera de allmänna nyhetstidningarna 

genom satsning på ett lättsammare innehåll inriktat på underhållning, sport och tv samt 

har i sin journalistik en inriktning på det mänskliga.80 

 

I tabloider förekommer också vinkling av nyheter oftare än i övrig press. Kampvinkeln och 

den personliga kampen mot något är de två vanligaste formerna av vinkling. Att medier 

vinklar händelser och liknande gör att verkligheten förvrängs, men samtidigt väcker man 

intresse och gör händelser mer levande och lättillgängliga för läsarna. Genom att vinkla på en 

svensk som varit med om en stor händelse utomlands väcker man ett större intresse hos sina 

läsare som bättre kan identifiera sig med händelsen. Att bara redogöra för händelseförloppet 

lockar inte läsare på samma sätt. Också personifiering, politisering och negativitet är former 

av vinkling.81 

 

3.1.5 Sensationsjournalistik 

Redan på 1930-talet introducerade Aftonbladet en mjukare sorts journalistik och ett ökat 

underhållningsinslag i tidningen. Detta ledde till en stigande upplaga. Det som kallas 

sensationsjournalistik ingick inte till en början i redaktionskonceptet, men det gjorde däremot 

personjournalistiken. Hadenius med flera skriver att avsaknaden av sensationsjournalistik var 
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något som länge skilde både Expressen och Aftonbladet från samtidens många 

lösnummersålda tidningar ute i Europa.  

Men genren sensationsjournalistik har dock även i Sverige gamla anor, vid sidan av den 

partipolitiska och den nyhetsinriktade journalistiken. Bakgrunden till den kan kopplas till en 

ökad rapportering om brott och olyckor i tidningar redan under slutet av 1800-talet.82 

Expressens första redaktionschef, Carl-Adam Nycop, hade ett recept för tidningens 

framgång: 

 
 Uppseendeväckande typografisk utstyrsel 

 Stoff och rubriker som bygger på identifikation 

 Hårda och djärva bilder 

 Feature med praktiskt nyttig information 

 Krav på realism och fakticitet83 

 

Hvitfelt tar i sin undersökning av förstasidor på Sveriges sex största tidningar upp några 

praktexempel av sensationsjournalistiken, genom rubriker i kvällspressen: 

 
 ”Johan blev Jenny. I kväll berättar ETC:s chefredaktör om sitt könsbyte” (Expressen 831124)   

 ”Pappan dödade sin lilla dotter. Mamman fick böta! Jagad av fogden för att hon inte lät 

fadern/mördaren träffa dottern” (Aftonbladet 831202) 

 ”Bildextra. Räddningen. Ralf låg begravd under 3000 ton sten” (Expressen 831212)84 

 

I sin undersökning har Hvitfelt definierat begreppet sensation i anknytning till artiklar; 

artikeln ska innehålla någon skandal eller rättsröta, att någon har brutit mot någon lag eller 

moralkoder, att det handlar om en kamp där två eller fler personer ställs mot varandra, att det 

skett någon form av kris eller olycka och kuriosa-artiklar. För att artikeln ska vara av 

sensationsartad karaktär ska något eller flera av ovanstående kriterier uppfyllas.85 En sida av 

sensationen som nyhet är att den också ska överraska läsaren. Det kan röra sig om händelser 

som är oväntade, att läsaren inte får veta var eller när de ägde rum. Däremot kan händelsen 

vara relativt vanlig om än överraskande. Andra typer av överraskande nyheter är händelser 

där förloppet är svårt eller omöjligt att förutse eller att upplösningen av händelsen är det 
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samma och ovanliga händelser. Med ovanliga händelser menas sådana som förekommer 

sällan eller att utgången av händelsen är ovanlig.86 

 

3.2 Nyhetsvärdering 

Verkligheten är full av händelser, förhållanden och skeenden, men bara en bråkdel av dessa 

rapporteras det om i medierna. Urvalet av händelser som blir nyheter, nyhetsvärdering, är, 

enligt Ghersetti, vad journalistik alltid handlar om.87 Hon menar också att de flesta 

journalister och läsare känner igen vad som är en nyhet ”utan att närmare kunna precisera hur 

eller varför”.88 

Hvitfelt har undersökt vad som blir en nyhet. Under mitten av 1980-talet gjorde han en 

studie, som redan nämnts, av Sveriges sex upplagemässigt största dagstidningar. Flera 

utländska forskare hade tidigare observerat urvalsprocessen av nyheter och vad som faktiskt 

till slut hamnar i tidningen samt försökt hitta förklaringar till de händelser som blir nyheter, 

detta utgick Hvitfelt ifrån i sin studie.89 Hvitfelt kom fram till tio egenskaper, där 

”sannolikheten för att en nyhetsartikel ska produceras, publiceras och placeras på första sidan 

samt bli huvudartikel ökar ju mer den behandlar”:90  

 
1. politik, ekonomi samt brott och olyckor 

2. och om det är kort geografiskt eller kulturellt avstånd 

3. till händelser och förhållanden 

4. som är sensationella eller överraskande, 

5. handlar om enskilda elitpersoner 

6. och beskrivs tillräckligt enkelt 

7. som är viktiga och relevanta 

8. utspelas under kort tid men som del av ett tema, 

9. har negativa inslag 

10. och har elitpersoner som källor.91 
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Men Hvitfelt menar dock att ingen av dessa tio egenskaper ensam kan motivera att en artikel 

produceras eller publiceras och att egenskaperna är mer eller mindre viktiga jämfört med 

varandra.92  

Lars Nord, professor i politisk kommunikation, skriver att det finns anledning till att 

komplettera Hvitfelts lista. Nord lägger till åtta punkter som han anser krävs för att en nyhet 

ska ha chans att få stor uppmärksamhet. Stora nyheter blir alltså de som förutom att de 

uppfyller Hvitfelts kriterier även: 

 
1. är lätta att följa upp med reaktioner, bakgrunder, analyser och kommentarer  

2. går att illustrera med bra bilder och grafik   

3. fungerar bra med resten av dagens nyhetsproduktion  

4. behövs för att fylla ”nyhetshålet”  

5. klarar den redaktionella nyhetsförhandlingsprocessen  

6. gör reklam för andra verksamheter i medieföretaget  

7. redaktionen tro sig vara ensam om  

8. och tror att publiken kommer att uppskatta att ta del av 93  

 

Men nyhetsvärdet för en händelse, som exempel, blir högre ju fler av dessa egenskaper 

nyheten har.94 Teknik- och kulturnyheter är typiska exempel på nyheter med lågt 

nyhetsvärde.95 Ghersetti menar att dramatik, spänning och sensation alla är faktorer som 

påverkar om en händelse har högt nyhetsvärde och blir nyheter och publiceras.96  

Om en händelse rör en så kallad elitperson är sannolikheten stor att det kommer att skrivas 

om händelsen, att den kommer med i tidningen och dessutom på bra nyhetsplats (förstasidan 

eller som huvudartikel på en sida). Hvitfelt skriver att mycket av detta beror på att 

elitpersoner har makt över någon eller flera delar av samhället och att dennes handlingar, och 

händelser denne är med om, ofta då får konsekvenser för andra människor. Därför ägnar 

också medierna mycket nyhetsplats till händelser som rör elitpersoner.97 

Även kända personer får mycket plats i medierna. Om en person förekommer ofta i olika 

medier, men framför allt i tv, blir denne allt mer känd. Detta medför också att de kända 
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personernas åsikter och handlingar lättare blir nyheter än en vanlig persons, även om den 

kända personen inte har några djupare kunskaper om saker den uttalar sig om.98 

Pågående processer och långsamma händelser som utspelas över lång tid eller där man inte 

kan se en riktig början eller slut är inte attraktiva i nyhetsvärderings sammanhang. Motsatsen, 

där händelser utspelas under kort tid och samtidigt som en del av ett tema, får sannolikt större 

utrymme i medierna.99 Hvitfelt tar upp ett exempel: 
Jordbävningar, som utspelas snabbt, har betydligt större chans att hamna i svenska 

nyhetsmedier än svältkatastrofer som utspelas på samma geografiska och kulturella 

avstånd och har jämförbart antal inblandade personer.100 

 

Trots att händelser som händer nära i tid och rum till tidningens läsare mer sannolikt 

produceras, publiceras och finns på förstasidan, löpsedeln eller bästa nyhetsplats inne i 

tidningen är också händelser som händer långt ifrån Sverige attraktiva. Om de uppfyller vissa 

kriterier. Om händelsen är av en typ som läsarna kan identifiera sig med har den större 

nyhetsvärde, detta gäller särskilt att läsarna kan identifiera sig med de inblandade personerna, 

om det gäller svenskar utomlands eller kända utlänningar.101 Den engelske medieforskaren 

Bob Franklin menar att engelska broadsheet-tidningar mer och mer börjat likna 

tabloidpressen. Ett exempel han nämner är att utländska nyheter i har större chans bli 

publicerade när händelsen går att presentera ur ett mänskligt perspektiv. Nyheter om 

svältande och döende barn, krigsoffer och ”hjälplösa flyktingar” hamnar med stor sannolikhet 

med i tidningen eftersom de, hos läsarna, väcker sympati.102 

Utifrån de ovan nämnda egenskaperna för vad som blir en nyhet och hur sannolikt det är att 

en händelse blir en nyhet kan man påstå att urvalet av nyheter är hårt begränsat.103 Hvitfelt 

skriver: 

 
Genom urvalet förmedlar emellertid nyheterna en omformad bild av verkligheten och 

denna omformning har en urskiljbar struktur. Inom dessa ramar kan dock de valda 

delarna i sig ge en sann och väsentlig bild av motsvarande delar av verkligheten.104 
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Jesper Strömbäck, professor i journalistik och politisk kommunikation, har i en studie har 

undersökt vad Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Expressen puffar för på förstasidorna 

under första kvartalet 2007. I samma studie har han undersökt nyhetsinslag i Rapport, 

Aktuellt och TV4 Nyheterna. Vad gäller förstasidorna har Strömbäck bland annat undersökt 

hur många puffar de olika förstasidorna har på ”Human touch”, ”Privatlivsfrågor”, ”Samhälle 

och värld” och ”Sport”. Strömbäcks studie visar att nyheter som berör ”samhälle och värld” 

(arbetsliv, utbildning miljö och natur) är vanligare i morgontidningarna än i 

kvällstidningarna. ”Human touchnyheter” är däremot vanligast i kvällstidningarna. Dessa 

nyheter innefattar nöje, livsstilar, brott och katastrofer.105 Studien visar också att 

kvällstidningarna i högre grad än morgontidningarna fokuserar på underhållning och 

förströelse, sport, medicin och hälsa, samt även nyheter som kan framkalla känsla av hot och 

rädsla hos publiken.106 Strömbäck skriver också att morgontidningarna och kvällstidningarna 

i princip alltid har nyheter från händelser som utspelat sig i Sverige på förstasidan, fyra av 

fem förstasidesartiklar i hans studie behandlade inrikesnyheter.107  

Strömbäck skriver också att kvällstidningar fokuserar mer på personer som är kända antingen 

nationellt eller internationellt och mindre på okända personer.108  

3.3 Medielandskap i förändring 

I dagens medielandskap tävlar allt fler kanaler om publiken. Internet erbjuder nya sorter av 

kommunikation, underhållning och aktörer vilket gör att det faktabaserade innehållet, 

journalistiken, anpassas därefter.109 1994 var Aftonbladet först ut med att publicera sig på 

webben. I dag använder sig i princip alla ledande nyhetsredaktioner i Sverige av 

webbpublicering.110 De fallande upplagorna för papperstidningarna har ytterligare drivit på 

arbetet med nättidningarna och längst har Aftonbladet kommit, som är den mest besökta 

tidningen på nätet. Dock har det ekonomiska utbytet varit begränsat. Bland annat på grund av 

att nättidningarna sedan starten varit gratis och att ändra på det anses vara en omöjlighet.111 

Tekniken är i konstant utveckling och snart är det möjligt att informationsflödet kommer nås 
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över elektroniskt papper, en tunn böjlig skärm med bildkvalitet som påminner om 

papperstryck. Tanken är att information enkelt ska kunna knappas fram, till exempel ska det 

vara möjligt att läsa romaner eller titta på tv över den papperstunna skärmen.112  

Konkurrensen mellan direktreklam, gratistidningar, tv och kommersiell radio ökar för de 

tidningar som säljs via prenumerationer och lösnummerförsäljning. I och med ökad 

konkurrens förefaller de journalistiska produkterna att bli mer dramaturgiskt drivna, inte 

sällan på bekostnad av sakligheten.113  

 
”I detta skiljer sig den närmaste framtidens medier egentligen inte på ett grundläggande 

sätt från dagens eller gårdagens medier. Den stora skillnaden är att den nya 

medievärlden innehåller så mycket mer än dagens och gårdagens.” 114 

 

Picard menar att papperstidningarna står inför en osäker framtid. Detta på grund av tröga 

marknader, ökande konkurrens från andra medier om publiken, fortlöpande minskning av 

andelen av befolkningen som använder medier samt ändringar i annonsörernas val av medier. 

Han skriver också att de ekonomiska kraven håller på att bli de viktigaste faktorerna som 

formar medierna och styr medieföretagens handlande. 115 

 

3.3.1 Konkurrens 

Medieföretag över hela världen kämpar med att förstå och anpassa sig till stora yttre och inre 

förändringar som ändrar produktionsformen vilka bland annat är den snabbt ökande 

konkurrensen och annonsörer och publik som sviker.116 Kvällstidningarna är även de i en 

svår situation på tidningsmarknaden, sedan 1970-talet har upplagan minskat med en tredjedel. 

Deras största konkurrent är tv, men naturligtvis även internet. Tv är kvällstidning fast med 

rörlig bild – och ofta direktsänt. Kvällspressen försöker möta konkurrensen bland annat 

genom bilagor som Aftonbladets Klick och Expressens Fredag. Nyheterna som presenteras är 

ofta icke-nyheter som blåses upp till skandaler.117 Ghersetti skriver att de villkor som starkast 

präglar svenska nyhetsmedier i dag är hårdnande konkurrens, ökande ägarkoncentration och 
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en svikande publik. Främst styrs ett mediums ställning av hur de ligger till på 

publikmarknaden. Ökad konkurrens om publiken tvingar fram nya prioriteringar och nya sätt 

att påkalla uppmärksamhet.118 

 

Kvällstidningar möter konkurrensen från tv, och försöker höja de sjunkande upplagorna, på 

främst tre sätt:  

1. Redaktionerna blir mindre och antalet anställda journalister minskar. 

2. De tillhandahåller specialbilagor i stort sett varje dag. 

3. Innehållet förändras. Några av förebilderna för de svenska kvällstidningarna är i dag 

brittiska Sun och Mirror och tyska Bild-Zeitung. De svenska kvällstidningarna 

innehåller i dag mer sex, skandaler, brott och kändisar än tidigare.119 

Konkurrensen påverkar innehållet. Det kvällstidningar erbjuder är ett tunnare innehåll 

nyhetsmässigt, det som har hänt beskrivs så dramatiskt och konfliktfyllt som möjligt, istället 

för rakt upp och ner.  

Men, även om tv är en konkurrent till kvällstidningar lever de också i en slags symbios med 

varandra. Händelser som rör deltagare i underhållningsprogram på tv har en tendens att bli 

kvällstidningarnas förstanyheter och hamna på löpsedlarna. 120 

Exempel är ”Stjärnor på is”, ”Idol” och ”Dansbandskampen” som är tv-underhållning vars 

huvudstjärnor ofta hamnar på de svenska kvällstidningarnas nöjessidor.  

Ett sätt för kvällstidningarna att mota de sjunkande upplagorna är att producera lätt och 

dramatiserande journalistik. Exempel på sådan är skrämseljournalistik: ”Din lunch kan vara 

dödlig” eller ”Magmedicinen kan ge cancer”.121 

I ett medieklimat där konkurrensen är en påtaglig faktor handlar det om att väcka 

uppmärksamhet. Tidningarna, som exempel, behöver locka publiken att köpa och läsa just 

deras produkt. Tidningens layout och struktur är därför noggrant genomtänkta.122  

Journalistikens kamp om publiken och marknaden beskrivs som ett krig.123 Konkurrenter 

lägger upp strategier för att vinna publiken. I Sverige, under 1990-talet, skedde 

ägarförändringar på grund av kommersiella och marknadsstrategiska skäl. Förändringarna är 
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en logisk förändring, skriver forskaren Lars Hultén, då den kommersiella utvecklingen inte 

går att stoppa.124  

 

3.3.2 Nyheter som underhållning 

Franklin har myntat begreppet ”newszak”. Med detta menar han informations- och 

faktabefriat nyhetsflöde. Bakom ”newszak” finns flera samverkande faktorer där fyra är 

överordnade: ökande konkurrens inom medieområdet, statsmaktens mediepolitik, 

utvecklingen av ny teknologi och journalistiken själv 125 

Dessa faktorer, i samverkan, har medverkat till att nyheter har blivit en del av 

underhållningsindustrin. Nyheter där sensationsnivån och underhållningsvärdet är högt ges 

större fokus och tyngd än nyheter med verklig betydelse för publiken.  

Prinsessans Dianas död är ett exempel på ”newszak”. Historien var billig och enkel att 

publicera. Hon var världskänd och avled efter en dramatisk biljakt vilket gav nyheten högt 

sensationsvärde. 126  

Det allt större medieutbudet och konkurrensen gör att nyheter allt mer går ifrån att vara 

informationsbärande och i stället underhållande.127 Brittiske forskaren Martin Conboy skriver 

även han att gränserna suddats ut och journalistiken och underhållningen i media har allt mer 

vävts samman.128 

 

3.3.3 Profilering 
Tidigt var den personligt formade journalistiken, där journalister och krönikörer själva 

präglade en viss typ av innehåll i pressen, framför allt en fråga för Stockholmspressen. Efter 

andra världskrigets slut framträdde bland andra Jan-Olof Olsson (Jolo) i Dagens Nyheter och 

Marianne Fredriksson i Svenska Dagbladet i den profilerade journalistiken.129 

Hernes har lyft fram vad medier i det moderna samhället gör för att fånga publikens 

uppmärksamhet. En av medialiseringsteknikerna är personifiering. Få saker intresserar 

människor lika mycket som andra människor – och genom att lyfta fram enskilda personer så 

gör medier (i vårt fall kvällstidning) det möjligt för konsumenterna att identifiera sig med 
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sändaren.130 Personifiering går hand i hand med profilering. Profilering är något 

kvällspressen och även dagstidningarna satsar på. För 30 år sedan signerades allmänna 

artiklar ibland. Nu gäller bild-bylines. Ibland i helkroppsformat. Journalisten blir ett 

varumärke. Vem personen är börjar bli lika viktigt som vad personen skriver om. 

Medievärlden kommersialiseras tydligare och tidningar formar sina egna idoler som går hem 

hos publiken – för att sälja produkten.131 Franklin skriver att åsikter har ersatt nyheter.132 

Conboy skriver också att ett ökat antal journalister har genom bild-bylines fått stjärnstatus 

och i och med det också lösare tyglar att skriva från ett mer personligt perspektiv.133 

 

3.3.4 Annonsmarknad 

Internets enorma genomslagskraft har ökat konkurrensen om annonsörer. Över nätet räcker 

det med ett klick för att för konsumenten ta sig vidare till köpsajten om en annons är av 

intresse. Det går att köpa och betala direkt. Detta kan naturligtvis inte papperstidningen 

erbjuda.134 Kvällstidningarna kan inte bara höja priset på sin produkt för att ta igen förlorade 

annonsinkomster, då läsare är mindre betalningsvilliga än förr, utan det krävs andra 

tillvägagångssätt för att hålla sin produkt levande. Ett sätt är att försöka få upp annonseringen 

på tidningarnas nätversioner.135 År 2006 var nätet den del av annonsmarknaden som 

uppvisade kraftigast ökning. Men även tidningarnas nätversioner möter konkurrens om både 

användare och annonsörer. Ungdomssajter (till exempel Lunarstorm) och allroundsajter (till 

exempel Google) lockar till sig en viss målgrupp användare och så även många 

annonsörer.136 

 

3.4 Marknadslogik 

”Ett grundläggande begrepp för all ekonomisk verksamhet är marknaden.” 

Så skriver Picard och menar att den svenska mediebranschen befinner sig mitt i omvälvande 

förändringar. Detta på grund av faktorer vi har berört tidigare som teknik, konkurrens och 
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publikens ändrade medievanor. Picard menar att det därför blir allt svårare att driva 

medieföretag.137  

I en studie genomförd av den amerikanske medieforskaren John McManus från 1994 skriver 

han att amerikanska medier bedriver handel på fyra olika marknader samtidigt; 

publikmarknaden, annonsmarknaden, kapitalmarknaden och marknaden med journalistiska 

källor. Kommersiellt producerade nyheter är beroende av dessa fyra marknader samtidigt.138 

Om dessa marknader fungerar som de ska, bör nyheter vara enastående produkter. 

Konsumenterna borde då ge sin lojalitet till det medieföretag som erbjuder nyheter av högsta 

kvalitet och det företaget ska i sin tur då ha den största andelen uppmärksamhet från 

konsumenterna att sälja in till annonsörerna. Alltså, ju mer uppmärksamhet ett medieföretag 

får från konsumenterna desto attraktivare är de hos annonsörerna.139 

På publikmarknaden erbjuder medierna ett visst innehåll i utbyte mot uppmärksamhet.140 

Varje nyhet måste kunna försvara sin publicering med att vinsten nyheten ger överväger den 

eventuella skada nyheten kan vålla investerare och annonsörer. Samtidigt ska nyhetsvärdet 

stå i proportion till kostnaden att ta fram nyheten samt med kostnaden för att publicera den. 

Sammanfattningsvis måste varje nyhet generera mer till det totala pluskontot än vad den 

totalt kostar att ta fram i form av utgifter och eventuellt minskade inkomster. Journalistiken 

blir alltså en vara som andra och dess ekonomiska villkor påverkar mediernas innehåll: vad 

som blir nyheter. Denna teori kallar McManus ”A market Theory of News Production”.141  

Hultén menar att McManus modell fungerar bra som teoretisk beskrivare av verksamheten 

vid kommersiella nyhetsproducerande företag, och den övervägande kommersiellt 

producerade kvälls-, vecko-, och månadspressen. 142 

Alla medieföretag anstränger sig hårt för att finnas på publikmarknaden. Detta gäller även för 

annonsfinansierade företag som vill nå ut till publiken för att sedan kunna locka annonsörer 

till sig. Under de senaste tjugo åren har mediemarknaden svängt, från att ha varit stabil och 

relativt lönsam är det nu i stället en kamp om överlevnad på den.143  
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Nästan alla medieföretag i hela världen är kommersiella vilket också betyder att de är 

verksamma i marknadsekonomin. Därför måste det finnas konsumenter som är villiga att 

köpa eller använda sig av produkten eller tjänsten medieföretag erbjuder. 144 Picard skriver: 
“Detta innebär att säljare måste ha en produkt som är värd att köpa, att det måste finnas 

köpare som vill förvärva den och att produkten måste erbjudas till ett pris som köparna 

är villiga att betala. Medieföretag måste alltså producera innehåll och en innehållsform 

som är tilltalande för publiken och erbjuda det till ett skäligt pris. I mer än ett 

århundrade har kommersiella medier – främst tidsskrifter och tidningar – skapat sådant 

innehåll och hållit skäliga priser för köparna genom att sälja annonser som har svarat 

för ytterligare ett intäktsflöde.”145 

 

Frågan vad konsumenterna vill ha är viktig, eftersom det är publiken som avgör hur mycket 

pengar och tid de lägger på olika medier. Det påverkar i sin tur antalet annonsörer, källor för 

kapital och även olika aktörer på marknaden.146  

McManus skriver också om detta och pekar på sex egenskaper som påverkar medieföretagen. 

 
1. Det är kunden som bestämmer om en produkt är värd att köpa, inte den som producerar produkten. Det är 

kundens önskningar som ska tillfredsställas.  

2. Det kunden vill ha styr försäljningen.  

3. Om inte marknaden erbjuder det konsumenterna vill ha så kan nya företag börja producera varor på 

marknaden.  

4. Eftersom företagen tävlar om konsumenterna finns ett konstant tryck på företagen att producera nya och 

förbättrade varor/produkter.  

5. Företag som producerar de attraktivaste produkterna vinner mark på kapitalmarknaden.  

6. Konsumenter har alltid en valmöjlighet bland de produkter som erbjuds samtidigt får också medieföretagen 

välja vilka produkter de vill erbjuda konsumenterna.147    

 

Hultén menar dock att det finns invändningar mot McManus modell. McManus tydliggör att 

han beskriver kommersiell nyhetsproduktion, och därmed borde det alltså också finnas en 

annan sorts nyhetsproduktion, till exempel en ideell eller ideologiskt grundad 

nyhetsproduktion, vilket han inte diskuterar. Hultén skriver att det är fullt möjligt att den 

kommersiella nyhetsproduktionen grundar sig på ett ideellt eller ideologiskt tänkande: 
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marknadens ideologi, kultur och idéer. Ett problem är dock att reda ut vad kommersiellt 

producerad journalistik står för, ideologiskt, idémässigt och kulturellt. Hultén skriver att detta 

skapar diskussion om vad publiken vill ha eller vad den behöver, ska publiken betraktas som 

kunder på en marknad eller som medborgare i ett samhälle.148  
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4. Metod 
4.1 Design 

Vi har valt att göra en kvantitativ innehållsanalys av Aftonbladets förstasidor. Detta för att vi 

är intresserade av frekvensen av specifika fenomen på förstasidan.149 Vi har valt att 

undersöka totalt 360 förstasidor, från tre årtionden, och utifrån dem se om vi kan hitta en 

förändring över tid. Studien omfattar tre nedslag, 1987, 1997 respektive 2007. Vår studie 

innefattar beskrivande ambitioner där vi har fokuserat på skillnader och likheter mellan de tre 

nedslagen för att förhoppningsvis kunna svara på frågorna hur förstasidorna har förändrats, 

vad och på vilket sätt.  

 

4.2 Tillvägagångssätt 

Vi har valt att analysera 120 förstasidor från vardera 1987, 1997 respektive 2007, totalt 360 

stycken. Vi har använt oss utav ett kodschema med klara tolkningsregler för att objektivt 

kunnat undersöka förstasidorna. 

 

4.2.1 Utveckling av kodschema  

Kodinstruktionerna omfattar exakta formuleringar kring hur vi har definierat våra variabler. I 

vårt kodschema använder vi oss av den journalistiska termen ”puffar”. Detta betyder: 

marknadsföra/göra reklam för. De variabler vi använt oss för att operationalisera vårt syfte, 

förutom datum och år, är:  

 
Vilken är huvudnyheten på banderollen?  Definierar de olika värdena: vilka krav som 

måste uppfyllas för att nyheten ska hamna på rätt kategori.  

Närhet i huvudnyheten på banderollen Svarar på var en händelse har inträffat.  

Är huvudnyheten på banderollen personifierad, och i så fall på vilket sätt?  

När en person lyfts fram i en nyhet för att illustrera ett större problem, fenomen eller 

händelse. När det kommer till elitperson, kändis och politiker är nyheten personifierad om 

det handlar om nyheter som rör dennes privatliv: nyheter som blir nyheter eftersom personen 

är offentlig och inte för att nyheten i sig har högt nyhetsvärde.  

Är huvudnyheten på banderollen en sensationsnyhet, och i så fall på vilket sätt?  
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Sensationshändelser är spektakulära och uppseendeväckande. Något som får läsaren att 

förvånas och chockas. Här har vi utgått från Hvitfelts lista på sensationsnyheter som vi 

nämnt i teorin150 och utökat med larmrapport, avslöjande och sportsensation.  

Puffar Aftonbladet på förstasidan för egen sport- eller spelbilaga på ettan? 

Puffar Aftonbladet på förstasidan för egen journalist eller krönikör? 

Puffar Aftonbladet på förstasidan för att konsumenten får något billigare eller gratis 

om denne köper tidningen? 

Bilagor eller extraryggar räknas inte hit då dessa många gånger kan vara gratis. Däremot 

räknas till exempel när man får köpa en film billigt tillsammans med tidningen.  

Puffar Aftonbladet på förstasidan för en bilaga?  

Puffar Aftonbladet på förstasidan för en extrarygg? 

Puffar Aftonbladet på förstasidan för egen tävling? 

När Aftonbladet själva har en tävling som det går att vinna något i och som de puffar för på 

förstasidan. 

 

I variabeln där vi undersöker om huvudnyheten är personifierad förekommer fyra olika typer 

av personifiering.  

Elitpersoner: Hit räknas välkända svenskar och utlänningar som inte faller under 

kändiskategorin, eller politikerkategorin. Till exempel företagsledare och kungligheter.  

Privatpersoner: Hit räknas alla okända människor, både svenskar och folk från andra länder.    

Kändisar: Som kändis definierar vi personer som är offentliga eller har varit och cirkulerar i 

nöjes- och kulturindustrin, till exempel skådespelare, sångare, musiker, författare, 

dokusåpadeltagare. Kategorin omfattar också kändisar från andra länder.  

Politiker: Svenska och utländska politiker, både före detta och aktiva.  

 

Eventuella annonser ingår ej i vår undersökning. Om förstasidan innehåller två nyheter som 

ligger på banderollen kommer enbart den som ligger i topp undersökas. Om förstasidan 

innehåller två nyheter som ligger i höjd med varandra, och får samma utrymme kommer vi 

enbart undersöka den som ligger åt vänster.  

 

                                                
150 Hvitfelt, Håkan (1985) sid. 154 



Vi har gjort vår undersökning på Kungliga biblioteket i Stockholm under ett antal dagar. 

Eftersom förstasidorna vi analyserar i studien utkom över ett långt tidsspann fanns det inte 

möjlighet för oss att beställa mikrofilm till biblioteket i Sundsvall.  

 

4.3 Urval 

Vi har valt att undersöka Aftonbladets papperstidning, främst för att tidningen är Sveriges 

största tidning. Enligt statistik från Tidnings Utgivarna (TU) var Aftonbladets genomsnittliga 

upplaga år 2007 på 399 400 exemplar dagligen.151 

Dessutom är det av stor vikt för vår undersökning att Aftonbladet är lösnummersåld. En 

dagstidning som till övervägande del läses av prenumeranter behöver inte på samma sätt 

“sälja” sin tidning varje dag genom att locka publiken till läsning genom tidningens 

förstasida.152 

Vi har valt att göra ett strategiskt urval eftersom vi inte vill blanda vardagstidningar och 

helgtidningar i vår jämförelse. Vi kommer bara fokusera på vardagar. Eftersom vi båda har 

jobbat på Aftonbladet vet vi av erfarenhet att det finns en skillnad mellan Aftonbladet som 

utkommer på vardagar och helger. På lördagar, söndagar och helgdagar, satsar redaktionen 

mer på “helgläsning” eftersom den vet att publiken generellt ägnar mer tid åt till att läsa 

tidningen. 

I vår undersökning har vi valt att analysera förstasidor från 1987, 1997 respektive 2007. För 

vardera ett av tidigare nämnda år har vi valt att analysera två förstasidor per månad, alltså 120 

förstasidor per år. Sammanlagt 360 förstasidor.  

Då vi vill ha spridning i vårt urval kommer vi att analysera förstasidor efter följande schema: 
 1987 1997 2007 
Januari 1:a utkomna måndagstidningen 

2:a utkomna måndagstidningen 
1: utkomna tisdagstidningen 
2:a utkomna tisdagtidningen 
1:a utkomna onsdagsstidningen 
2:a utkomna onsdagstidningen 
1:a utkomna torsdagstidningen 
2:a utkomna torsdagsstidningen 
1:a utkomna fredagstidningen 
2:a utkomna fredagsstidningen 

1:a utkomna måndagstidningen 
2:a utkomna måndagstidningen 
1: utkomna tisdagstidningen 
2:a utkomna tisdagtidningen 
1:a utkomna onsdagsstidningen 
2:a utkomna onsdagstidningen 
1:a utkomna torsdagstidningen 
2:a utkomna torsdagsstidningen 
1:a utkomna fredagstidningen 
2:a utkomna fredagsstidningen 

1:a utkomna måndagstidningen 
2:a utkomna måndagstidningen 
1: utkomna tisdagstidningen 
2:a utkomna tisdagtidningen 
1:a utkomna onsdagsstidningen 
2:a utkomna onsdagstidningen 
1:a utkomna torsdagstidningen 
2:a utkomna torsdagsstidningen 
1:a utkomna fredagstidningen 
2:a utkomna fredagsstidningen 

 

Alla månader följer samma schema. 

                                                
151 http://www.tu.se/articletemplate.asp?c1=1218&c2=1334 “Svensk dagspress 2008” sid. 5 081110 
152 Wadbring, Ingela (2004) sid. 137 



Vårt schema innefattar endast de två första veckorna i varje månad och vi anser inte att det 

påverkar vår undersökning eftersom journalistiken i sig inte förändras på grund av vilken 

vecka eller vardag i månaden det är. Däremot ser helgläsningen annorlunda ut, vilket vi 

nämnt.  

Att vi i vårt urval valt att “gå runt” på veckans alla vardagar och inte valt exempelvis bara 

måndagar och onsdagar beror på att Aftonbladet (åtminstone 2007) har olika krönikörer och 

bilagor som skriver i samt följer med tidningen på bestämda dagar. Eftersom vi bland annat 

vill titta på hur tidningen marknadsför bilagor och egna journalister på förstasidan anser vi att 

det befogat i att välja olika veckodagar, som vi gjort enligt ovanstående “rullande” schema.  

I den händelse att en helgdag infaller på en av våra utvalda dagar har vi på förhand bestämt 

att studera förstasidan på den tidning som utkom nästkommande helgfria dag i stället. Då en 

helgdag infaller, och nästkommande dag är ett datum vi redan har i vårt urval, tar vi då 

nästkommande vardag som är disponibel.  

 

4.4  Reliabilitet och validitet 

En studie ska vara så genomskinlig som möjligt: andra forskare ska, om intresse finns, kunna 

göra om studien med samma resultat. Detta syftar till en studies reliabilitet: att forskaren 

undvikit slumpmässiga mätfel.153  

För att en studie ska vara tillförlitlig ska de indikatorer som används för att svara på 

frågeställningarna vara väl formulerade för att kunna vara ett bra mätinstrument. Detta syftar 

till en studies validitet: att material som samlats in bearbetas korrekt och att forskaren 

studerar det som avses undersökas.154 

För att genomföra en transparant och giltig studie har vi först gjort en pilotstudie och därefter 

ett interkodarreliabilitetstest.155 

I pilotstudien undersökte vi nio förstasidor från 1987, 1997 och 2007. Tre från vardera ett av 

åren. Här har vi använt oss av datum som inte innefattar vår studie: 21/1–23/1 1987, 20/1–

22/1 1997 och 22/1-24/1 2007. Därefter kompletterade vi vårt kodschema med variabeln 

”Puffar Aftonbladet på förstasidan för egen tävling?”. Under variabeln ”Är huvudnyheten på 

                                                
153 Esaiasson et al (2007) sid. 70 
154 ibid sid. 63f 
155 ibid sid. 71 



banderollen en sensationsnyhet, och i så fall på vilket sätt?” utökade vi svarskategorierna 

med tre typer av sensationer: larmrapport, sportsensation och avslöjande sensation.  

Efter pilotstudien fick vi ytterligare utforma våra kodinstruktioner då det fanns för mycket 

utrymme för egna tolkningar av exempelvis vad en sensationsnyhet var. 

Interkodarreliabilitetstestet gjorde vi på sex förstasidor och här använde vi oss av vårt urval. 

Datum för testet var: 7/1, och 13/1 1987,  5/3 och 11/3 1997 och 9/5 och 10/5 2007.  

Vi kan inte uttala oss om huruvida vårt resultat från innehållsanalysen gäller några andra 

tidningar än Aftonbladet, men däremot anser vi att vi har hög extern validitet och kan dra 

generaliserande slutsatser för hur Aftonbladets förstasidor har förändrats under de tre nedslag 

vi har undersökt eftersom vi har ett utspritt urval och ett stort antal tidningar som visar på ett 

övergripande fenomen.156 Däremot kommer vi bara kunna dra generaliserande slutsatser för 

hur Aftonbladet har förändrats under vardagar 1987, 1997 och 2007.  

 

4.5 Metodproblem  

Vi båda har arbetat på Aftonbladet och vi känner att detta är viktigt att belysa. Men däremot 

anser vi inte att det påverkar vår undersökning nämnvärt i negativ mening utan istället anser 

vi att den erfarenheten gjort oss medvetna om Aftonbladets redaktionella strategier. Vi har 

varit med under diskussioner kring förstasidan, om vad som säljer och om hur en förstasida 

borde se ut. Vi är medvetna om att det finns en risk för subjektivitet då vi jobbat på 

Aftonbladet men genom att vi har format ett genomarbetat mätinstrument bör vi ha minimerat 

risken.  

 

Vi har valt att undersöka Stockholmseditionen av Aftonbladet. Detta kan medföra att vissa 

förstasidor sett annorlunda ut i Norrlandseditionen men vi anser inte att det är ett problem för 

vår studie då tidningarna oftast har samma innehåll.  

 

I februari 1986 mördades Sveriges dåvarande statsminister Olof Palme. 1987 fortsatte dock 

Aftonbladet rapporteringen, men eftersom första året i vårt urval, 1987, är året efter mordet 

på Olof Palme anser vi att vi ändå undvikit den största brottsrapporteringen om mordet.  
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5. Resultat och analys  
N-tal för alla diagram är 120 per år. 360 totalt. Inget bortfall har förekommit i vår 
undersökning.  
 
5.1 Ett hårdare medieklimat 

Kvällstidningar använder sig av olika strategier för att höja upplagesiffrorna och 

medieforskaren Håkan Hvitfelt skriver att ett sätt för kvällspressen att bibehålla sin läsarkrets 

är att tillhandahålla specialbilagor i stort sett varje dag. I vårt resultat (se figur 5.1.1) går det 

att utläsa att frekvensen av puffar för egen bilaga på förstasidan, under de tre åren vi 

undersökt, ökat.  

1987 puffade Aftonbladet för egen bilaga 

48,3 procent av gångerna och 1997 61,7 

procent, en ökning på 13,4 procent. År 

2007 fanns puffar för en bilaga på 79,2 

procent av de totalt 120 undersökta 

förstasidorna. Mellan 1987 och 2007 

hade alltså puffarna för bilagor på 

förstasidorna ökat med drygt 30 procent. 

Medieforskaren Lars Hultén skriver att ett 

marknadstänk allt mer börjat prägla medieföretagen de senaste 15 åren, och eftersom puffar 

för bilagor ökat åtminstone under de tre undersökta åren är vi benägna att instämma med 

Hultén. Det gäller att möta den hårda konkurrensen och för kvällspressen är bilageförsäljning 

och gratisbilagor ett grepp för att göra just detta. 

Forskaren John McManus skriver om hur marknaden blivit viktigare för medieföretag och att 

konsumenterna måste vilja köpa produkten för att den ska hållas levande. Forskaren Robert 

Picard skriver också att produkter måste vara tilltalande för publiken och erbjudas till skäliga 

priser. För att en produkt ska vara tilltalande krävs nya grepp, och nya erbjudanden.  

Extraryggar, som är en typ av specialbilagor, har låg frekvens i antalet puffar på förstasidan 

över alla tre år i jämförelse med frekvensen av puffar för bilagor (se bilaga 2, figur 25, 26 

samt 27). 1987 förekom en extrarygg (0,8 procent), 1997 förekom 11 stycken (9,2 procent) 

och 2007 förekom 7 stycken (5,8) procent.  



Då medieforskarna Stig 

Hadenius, Lennart Weibull och 

Ingela Wadbring skriver att 

tabloidpressen satsar på 

lättsamma nyheter som sport, 

såg vi det intressant att 

undersöka antalet puffar för 

spel- eller sportbilagor på 

Aftonbladets förstasidor, vilket 

vi redovisar i figur 5.1.2. 1987 

förekom puffar för spel- eller sportbilagor i 32,5 procent av fallen, en siffra som ökade 1997, 

då 46,7 procent av de undersökta förstasidorna hade en puff för en spel- eller sportbilaga. 

Jämfört med 1987 hade antalet puffar för dessa bilagor mer än fördubblats 2007, där de 

förekom på 66,7 procent av de förstasidor som ingick i undersökningen.  

Medieforskarna Martin Conboy, Gunnar Nygren och Håkan Hvitfelt menar att också 

profiliering är ett grepp för tidningar att möta konkurrens. Journalister får stjärnstatus och 

med bild-bylines lär läsaren känna personen bakom texten. Något vi finner mycket 

fascinerande i vår studie är att antalet puffar på förstasidorna för Aftonbladets egna 

journalister eller krönikörer 

(se figur 5.1.3)  dramatiskt har 

ökat från 1987 till 1997 men 

däremot gått tillbaka år 2007.  

1987 förekom puffar för 

journalister eller krönikörer i 

25 procent av fallen, denna 

siffra ökade med 45,8 procent 

till 1997. År 2007 förekom 

dessa puffar på 55 procent av 

förstasidorna som ingick i 

undersökningen.  

Även om journalistiken börjar närma sig underhållning och medievärlden har 

kommersialiserats som både Conboy och Hvitfelt nämnt har vi märkt en minskning i antalet 



puffar för egna tävlingar (se bilaga 2, figurerna 28, 29 samt 30). 1987 var denna siffra störst, 

på 25 procent av de förstasidor vi undersökte puffade tidningen för egen tävling, 1997 hade 

denna siffra minskat till 10 procent och 2007 till 4,2 procent.  

I resultatet av vår studie (se figur 5.1.4) kan man utläsa en dramatisk förändring i antalet 

puffar för att konsumenten för någonting billigare eller gratis om de köper tidningen. 1987 

förekom inga sådana puffar över huvud taget. 1997 var siffran 4,2 procent och tio år senare, 

2007, puffade Aftonbladet för dessa produkter på 39,2 procent av förstasidorna som ingick i 

undersökningen. 

 
5.2 Nyhetsvärderingen på förstasidan 

Forskaren Marina Ghersetti skriver att nyhetsvärdering är vad journalistik handlar om och det 

finns teorier för vilka händelser som blir nyheter i medierna. Som vi tog upp i teorikapitlet 

under 3.2 har Hvitfelt kommit fram till tio egenskaper där, som han skriver, ”sannolikheten 

för att en nyhetsartikel ska produceras, publiceras och placeras på första sidan samt bli 

huvudartikel ökar ju mer den behandlar” dessa egenskaper. Den första av dessa är politik, 

ekonomi samt brott och olyckor.  



I resultatet av vår studie (se figurerna 5.2.1, 5.2.2 och 5.2.3) presenteras att kriminalnyheter 

var väldigt vanligt förekommande under alla de tre år som ingick i vår studie. 1987 hade 39,2 

procent av de totalt 120 undersökta förstasidorna en ”kriminalnyhet” som huvudnyhet. 1997 

var samma siffra 31,7 procent och 2007 39,2 procent. I samtliga fall var det den kategorin av 

nyhet med överlägset högst frekvens. Som vi 

nämnde i metodproblemet var 

rapporteringen om mordet på Olof Palme 

hög år 1987  

vilket kan ha påverkat resultatet.  

När det gäller ”ekonominyheter” har vi 

inte kunnat se att denna typ av nyhet 

värderas så högt att den hamnar på 

förstasidan. Totalt av de 360 undersökta 

förstasidorna i studien hade bara fem 

av dem en ”ekonominyhet” som 

huvudnyhet. Däremot är vi beredda att 

hålla med Hvitfelt när det gäller att 

olyckor och politik ofta blir 

förstasidesnyheter.  

Som framgår av figurerna valde vi i vår 

studie att räkna nyheter om  

”politik & stat” till samma kategori. 1987 

var ”politik & stat” den kategori av 

nyheter som var näst vanligast 

förekommande (23,3 procent) och 

”olyckor” fjärde vanligast, där 5,8  

procent av huvudnyheterna på förstasidan 

var sådana. 1997 var fortfarande ”politik 

och stat” vanligt förekommande 

huvudnyheter på förstasidorna (10 

procent), däremot förekom nyheter om 



”kungligheter”, ”konsument”, ”nöje” och ”övrigt” i ungefär samma frekvens. Nyheter om 

olyckor stod tillbaka lite och förekom bara som huvudnyhet på fem procent av de undersökta 

förstasidorna. För det tredje och sista året i vår undersökning, 2007, var ”politik & stat” och 

”olycka” två av de mest förekommande kategorierna av huvudnyheter efter ”kriminal”, båda i 

tio procent av fallen. Dessutom förekom också ”nöje” och övrigt”  

i stort sett lika ofta som huvudnyheter på förstasidorna (i 10,8 respektive 10 procent av 

fallen). 

Hvitfelt menar också att både teknik- och kulturnyheter är typiska exempel på nyheter med 

lågt nyhetsvärde. Vi tycker därför att det är av intresse att peka på att ”kultur” inte förekom 

som huvudnyhet på förstasidan i en enda av studiens totalt 360 undersökta förstasidor.   

Hvitfelt skriver också att närhet i nyheten har betydelse för om den blir skriven om och 

publicerad på förstasidan. Han menar att sannolikheten ökar för detta om det är kort 

geografiskt eller kulturellt avstånd till nyheten. I bilaga 2, figur 4, 5 och 6 presenterar vi 

resultatet för närhet i huvudartikeln på första sidan. Det råder ingen tvekan i att 

inrikesnyheter oftast publiceras som huvudnyheten på förstasidan. 1987 var så fallet i 86,7 

procent av de undersökta förstasidorna, 1997 var samma siffra 91,7 procent och 2007 82,5 

procent. Vi valde också att i vår studie dela upp utrikesnyheter i rena ”utrikesnyheter” och 

”utrikesnyheter med någon svensk inblandad”. Detta eftersom även om det geografiska 

avståndet är långt när en händelse sker utomlands är det kulturella avståndet kortare om 

någon svensk är inblandad i händelsen, då andra svenskar kan identifiera sig mer med 

nyheten då. Ändå har vi inte i vår studie kunnat se att denna kategori, ”utrikesnyheter med 

någon svensk inblandad”, varit särskilt vanligt förekommande under något av åren i vår 

studie (1987 i 10,8 procent av fallen, 1997 i 5 procent och 2007 i 5 procent av fallen), även 

om denna typ av utrikesnyhet för visso fanns representerad på drygt var tionde förstasida i 

undersökningen 1987. När det gäller ”utrikesnyheter” förekom dessa i låg utsträckning både 

1987 och 1997 (i 2,5 procent och 3,3 procent av de undersökta fallen) medan vi kunnat se en 

klar skillnad på de undersökta förstasidorna för år 2007. Där förekom en ”utrikesnyhet” som 

huvudnyhet på mer än var tionde av förstasidorna i studien (i 12,5 procent av fallen).  

Både Börje Alström, docent i journalistik och Hvitfelt menar att trots att tv blivit en sådan 

stor konkurrent till kvällstidningarna lever de i en slags symbios med varandra. De skriver, 

som vi tagit upp i teorikapitlet, under 3.3.1, att händelser där deltagare i 

underhållningsprogram på tv har en tendens att hamna på kvällstidningarnas förstasidor som 



huvudnyheter. Av figurerna under denna punkt (se figur 5.2.1, 5.2.2 samt 5.2.3) kan utläsas 

att detta inte förekommer i någon stor utsträckning under något av de år som ingått i vår 

studie. ”Tv-program” förekom som huvudnyhet endast en gång på de totalt 120 förstasidor 

som ingick i vår studie 1987. 1997 var tv-program huvudnyheten på två av totalt 120 

undersökta förstasidor, samma gällde för 2007.  

 

 

5.3 Sensationsjournalistik 

Franklin myntade begreppet ”newszak” och 

menar att medier fokuserar mer på nyheter 

med hög sensationsnivå än på mer 

”vanliga” nyheter. Vårt resultat visar dock 

att 165 nyheter av de totalt 360 

huvudnyheterna som ingick i vår studie 

inte var sensationsnyheter. Som det går att 

utläsa i vårt resultat var det totalt sett flest 

antal sensationsnyheter 2007, 60,8 procent, 

 jämfört med de andra åren i undersökningen. 

Det är dock intressant att det totala antalet 

sensationsnyheter 1987, 55,8 procent, var 

högre än det totala antalet 1997 som var 

45,8 procent. Hadenius med flera skriver att 

sensationsjournalistiken har gamla anor. I 

Sverige har den funnits sedan slutet av 1800-

talet och kopplas till den ökade 

rapporteringen av brott och olyckor i 

tidningarna vid tidpunkten.  

Hvitfelt skriver att kvällstidningar ofta 

vinklar sensationellt och dramatiskt. Han 

menar också att  



en sida av sensation är att den ska överraska läsarna, även om händelsen i sig är vanlig. 

Också ovanliga händelser, med oviss utkomst är en variant av sensationsnyheter. Det går 

tydligt att utläsa i vår studie att dramatiska händelser oftast är sensationella. Till exempel är 

”kriminalsensationer” den mest förekommande typ av sensation på förstasidorna under de tre 

undersökta åren. Det är också relativt jämn fördelning på det totala antalet 

”kriminalsensationer” mellan de tre åren, 1987: 27,5 procent, 1997: 21,7 procent och 2007: 

34,2 procent. ”Olyckor” är också jämnt förekommande under de tre åren: 1987: 6,7 procent, 

1997: 6,7 procent och 2007: 5 procent.  

Den typ av sensationsnyhet som ökat mest under de tre undersökta åren är 

”kuriosasensation”. Under 1987 var 2,5 procent av det totala antalet sensationsnyheter av de 

120 undersökta förstasidorna ”kuriosasensation”. 2007 hade denna kategori ökat till 11,7 

procent. Ghersetti skriver att underhållande nyheter lyfts fram och traditionella 

nyhetskriterier som saklighet och relevans får stiga åt sidan. ”Kuriosanyheter” är nyheter som 

inte har någon särskild betydelse för allmänheten utan snarare produceras och publiceras för 

att förvåna, chocka och underhålla. Forskaren Herbert Gans skriver att dessa ofta är lustiga, 

och menar också att de inte har något större nyhetsvärde.  

 

5.4 Personifierade nyheter 

I resultatet av vår studie syns en viss skillnad över det totala antalet huvudnyheter som var 

personifierade på förstasidorna som ingick i vår undersökning (se figur 5.4.1). 1987 var totalt 

30 procent av huvudnyheterna personifierade, samma siffra var för 1997 33,3 procent. 

Resultatet för de undersökta förstasidorna år 

2007 visar att det då var vanligare  

med personifierade nyheter, totalt 40 

procent av huvudnyheterna var 

personifierade.  

 

Både medieforskaren Gudmund Hernes 

och Hvitfelt menar att personifiering är 

ett grepp som främst används för att 

fånga upp läsare och skapa ett intresse 



för artikeln, oftast personifieras artiklar redan i rubrikerna. Man kan tydligt se att detta är ett 

grepp Aftonbladet, främst 2007, använder sig av för att sälja tidningen. Var fjärde 

huvudnyhet på förstasidan var under detta år personifierad. Hvitfelt skriver också att det står i 

flera tidningars redaktionella policy att artiklar i så stor utsträckning som möjligt ska handla 

om enskilda personer, alltså personifieras.  

Nyheter personifieras med människor i olika kategorier. I vår studie valde vi att undersöka 

hur ofta Aftonbladets personifierade huvudnyheter på förstasidan handlade om kändisar, 

politiker, elitpersoner respektive privatpersoner. Huvudnyheterna vi undersökte 2007 var 

främst personifierade med en privatperson, i 20,8 procent av fallen. 1987 var samma siffra 

13,3 procent och 1997 8,2 procent. Gans skriver att medier skriver om privatpersoner när de 

är med om en ovanlig händelse. Artiklar personifieras ofta för att läsarna ska tycka synd om, 

känna sympati för eller beundra personen artikeln handlar om. Vidare skriver Gans att 

nyheter som är personifierade med en privatperson oftast värderas som ”bra” nyheter för att 

läsarna kan identifiera sig med personerna i artiklarna och därför också vill läsa sådana 

artiklar. 

Både på de undersökta förstasidorna från 1987 och 2007 var personifiering av privatperson 

det mest förekommande. Detta gällde inte för 1997 då både personifierade nyheter med 

elitpersoner (tio procent) och kändisar (11,7 procent) var vanligare. För 2007 var 14,2 

procent av nyheterna i undersökningen personifierade med en kändis, siffra var lägre för 

1987, då endast fem procent av huvudartiklarna var personifierade med en kändis.  

När medier skriver om kända personer (här inräknat politiker, elitpersoner och kändisar) 

behöver inte händelsen i sig ha stort nyhetsvärde utan den blir en nyhet enbart på grund av att 

personen som varit med om händelsen är känd, skriver Hvitfelt. Han menar också att när det i 

stället gäller privatpersoner handlar det om att personen varit med om något ovanligt eller att 

personen står i förgrunden till något journalisten vill berätta.  

Sammanlagt för de tre åren i vår studie var det minst personifierade huvudnyheter med 

politiker på förstasidorna.  

 

 

 

 

  



6. Slutsats 
6.1 Jämförelse av Aftonbladets förstasidor 1987, 1997 och 2007  

i ett hårdnat medieklimat 

Aftonbladet puffar oftare för bilagor år 2007 än något annat av åren i studien. Detta kan 

kopplas till att konkurrensen har hårdnat i medievärlden, speciellt för papperstidningar. För 

att företaget ska leva vidare krävs att produkten kommersialiseras och ger den stora publiken 

vad, de åtminstone tror att de, vill ha. Att puffa för bilagor som ”Klick” som kan liknas vid 

utländska skvallerbilagor där privatpersoner får en inblick i kändisvärlden, deras idoler, är ett 

grepp för att höja upplagesiffrorna.  

I vår studie har vi inte undersökt vilken typ av bilaga de olika puffarna är till för, utan vi ville 

med vår studie, bland annat, i stället undersöka frekvensen för alla bilagor tillsammans. För 

att knyta an till den ökade konkurrensen på mediemarknaden vill vi dock peka på att puffar 

för bilagor blivit ett sätt för Aftonbladet att locka nya målgrupper av läsare att köpa 

tidningen. Riktade bilagor som ”Klick” till en yngre generation och ”Härligt hemma” till 

inredningsintresserade kvinnor i medelåldern lockar en bredare konsumentkrets att köpa 

Aftonbladet.  

För att fånga publikens intresse använder sig Aftonbladet av vinkling av nyheter. Detta märks 

väl i och med att sensationer generellt och kriminalsensationer i synnerhet förekom oftast 

2007, på de undersökta förstasidorna i vår studie, i jämförelse med 1997 och 1987. Vi drar 

slutsatsen att Aftonbladet 2007 på grund av den hårdare konkurrensen var tvungna att vinkla 

djärvare för att locka läsare till just deras produkt. På samma sätt är greppet att sälja tidningen 

tillsammans med produkter, som exempelvis filmer, som läsaren får gratis eller köpa till 

reducerat pris ett sätt att sticka ut i konkurrensen.  

 

6.2 Huvudnyheter på förstasidan 

Kriminalnyheter var den överlägset vanligaste kategorin av huvudnyhet på förstasidan, detta 

gällde för alla tre nedslag (1987, 1997 respektive 2007) i undersökningen. Till och med 

frekvensen av dessa nyheter var relativt jämn över åren. I stort skiljer sig inte resultaten från 

vart och ett av åren sig ifrån varandra i någon större utsträckning. Detta är för oss föga 

förvånande, då Hvitfelt redan på 1980-talet kommit fram till egenskaper som spelar in för att 

en händelse ska bli en huvudnyhet. Dessa egenskaper kan vi se stämmer långt in på 2000-

talet. Vi kan därför dra slutsatsen att nyhetsvärderingen på Aftonbladet inte förändrats 



nämnvärt under de senaste tjugo åren.  

Vi kan också se att konsumentnyheter blev vanligare i Aftonbladet under 1990-talet. Inte en 

enda konsumentnyhet fanns som huvudnyhet på de 120 förstasidor i vår undersökning från 

1987. På 2000-talet förekommer också denna typ av nyhet, men frekvensen hade gått tillbaka 

något om man jämför de förstasidor som ingick i vår undersökning från 1997 respektive 

2007.  

En tendens att nöjesnyheter förekommer oftare, 2007 jämfört med 1987, som huvudnyheter 

på förstasidan kan också skönjas.  

Till vår kategori ”övrigt” av vad som blir förstasidesnyheter har bland annat ett antal 

banderoller där Aftonbladet inte haft någon egentlig nyhet utan gjort reklam för en ny egen 

produkt, exempelvis en ny bilaga, räknats. När Lars Nord, professor i politisk 

kommunikation, har i höst publicerat en forskningsrapport där han kompletterar Hvitfelts 

lista över vilka händelser som blir nyheter. Nord menar bland annat att nyheter har chans att 

bli stora nyheter om de gör reklam för andra verksamheter inom medieföretaget. Även om vi 

bara kunnat se ett fåtal förstasidor där Aftonbladet gör reklam för en annan produkt i 

företaget eller sig själv som tidning, kan vi dra slutsatsen att när det finns något inom 

medieföretaget att göra reklam för, något nytt som händer eller att det utger någon ny 

produkt, får detta bästa nyhetsplats.  

6.3 Skillnader på förstasidorna 1987, 1997 och 2007 

Jämför man åren som ingår i denna studie sinsemellan utvisar resultatet att personifieringen 

ökat ju närmare i dag vi kommer. Antalet huvudnyheter som inte var personifierade minskade 

med knappt fem procent till 1997 jämfört med 1987. Samtidigt minskade icke-personifierade 

huvudnyheter med ytterligare knappa sju procent från 1997 till 2007. Särskilt frekvensen 

personifierade huvudnyheter med en privatperson ökade 2007, i en jämförelse med de två 

andra åren i studien.  

Aftonbladet hade också desto fler sensationsnyheter 2007 än tidigare år vi jämfört med. 

Särskilt kan man utläsa att kriminalsensationer förekommer i större utsträckning 2007. Vi kan 

utifrån detta dra slutsatsen att tidningen vinklar nyheter som sensationer oftare 2007 än 

tidigare och en trolig anledning till detta är att fånga publikens uppmärksamhet i en tid då allt 

fler aktörer tävlar om konsumenterna i mediebruset.  



Vad gäller puffar på Aftonbladets förstasidor för bilagor och sport- eller spelbilagor är 

skillnaderna påtagliga de tre åren emellan. 1987 hade knappt var femte förstasida i studien 

puff för en bilaga, 1997 drygt var sjätte och 2007 nästan var åttonde. Skillnaderna åren 

emellan för puffar för sport- eller spelbilaga är i storleksordningen nära identisk. 

En av de största skillnaderna mellan förstasidorna i studien från 1987, 1997 respektive 2007 

är hur ofta förekommande puffar var för att den som köper tidningen får köpa en produkt 

billigare eller gratis. På de undersökta förstasidorna från 1987 existerade inte en enda puff för 

detta. 1997 fanns sådana puffar på 4,2 procent av förstasidorna medan trenden verkligen 

slagit igenom på 2000-talet, och 2007 fanns puffar för att kunden fick köpa något billigare 

eller gratis på nära var fjärde tidning. Denna förändring är påtaglig och visar tydligt att 

Aftonbladet tagit ett nytt grepp för att locka läsare till att köpa tidningen.  

Skillnader kan också utrönas i antalet puffar på förstasidorna för Aftonbladets egna 

journalister och krönikörer. Detta var minst förekommande 1987 och vanligast 

förekommande år 1997. 2007 höll inte trenden från 1997 i sig utan antalet puffar minskade 

med runt 15 procent. Tillbakagången kan bero på att Aftonbladet under 2007 har ett ökat 

antal puffar för andra saker, som redan tagits upp tidigare under denna punkt, så som bilagor 

och att kunden får något billigare eller gratis om denne köper tidningen. Utrymmet på 

förstasidan är ju som bekant begränsat. 

Att Aftonbladet puffar för en egen tävling på förstasidan är något som nästan försvunnit. 

1987 fanns sådana puffar på var fjärde undersökt förstasida, en siffra som minskat 1997 och 

försvunnit nästan helt 2007. Här kan också en slutsats dras om att andra saker i stället 

framkommit som Aftonbladet hellre väljer att puffa för. Orsaken till detta torde vara att 

tidningen inte säljer lika bra till konsumenter längre med hjälp av egna tävlingar.  

Att puffa för extraryggar var inte nämnvärt återkommande på de totalt 360 förstasidor i vår 

studie, detta förekom bara i totalt 19 av de 360 fallen. Vi känner därför att vi inte kan dra 

någon rättvis jämförande slutsats åren emellan, utan nöjer oss med att konstatera att 

Aftonbladet återkommande ger ut extraryggar men att det inte är en ofta förekommande 

företeelse för att sälja tidningen.   

6.4 Likheter på förstasidorna 1987, 1997 och 2007 

Som nämnt tidigare under 7.2 drar vi utifrån resultatet av denna studie slutsatsen att 

nyhetsvärderingen på Aftonbladet inte förändrats under den period om tjugo år, i vilken de tre 



nedslagen i vårt urval ingår. Liknande slutsats kan urskiljas om man ser till resultaten över 

närheten i huvudartiklarna i studien. Jesper Strömbäck, professor i journalistik och politisk 

kommunikation, kom i en studie fram till att av de förstasidesartiklar han undersökte från 

2007 handlade fyra av fem om händelser i Sverige.  I de förstasidor som ingick vår studie 

2007 kom vi fram till samma resultat, drygt fyra av fem förstasidesartiklar behandlade 

inrikesnyheter. Däremot kan vi i jämförelse med de undersökta förstasidorna från 1987 och 

1997 säga att inrikesnyheter förekom oftare dessa år, än 2007.  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Egna reflektioner och förslag på vidare forskning 
 
I teorin nämner vi hur journalistiken har blivit mer underhållningsinriktad vilket i synnerhet 

märks i kvällspressen. För de undersökta åren och förstasidorna i vår studie kunde endast en 

liten ökning av nöjesnyheter urskiljas, men antalet nöjesnyheter på förstasidorna 2007 var 

dock bara tretton stycken. Detta tror vi beror på att nöjesnyheterna troligen placeras på 

löpsedlarna i stället för på förstasidorna. Löpsedlar har i alla tider varit väldigt laddade och 

eftersom mediekonkurrensen hårdnat krävs nyheter som lockar bred publik: vilket 

nöjesnyheter gör. Skandalnyheter om kändisar säljer lösnummer.  

Något vi också reflekterade över var att antalet nyheter om politik och stat var överlägset flest 

1987 (28 stycken) vilket hade sjunkit 1997 och 2007 (12 stycken under respektive år). Olof 

Palme mördades 1986 och naturligtvis var den nyheten fortfarande relativt fräsch och 

intressant 1987 – men det var den också i viss utsträckning 1997 och 2007 då nyheter om det 

ouppklarade mordet ännu förekom. Dock torde det vara intressant att belysa att nyheter på 

förstasidan om just politik och stat minskade med mer än hälften från 1987 till 1997 och att 

siffran inte ökade från det senare till 2007. Detta kan visa på att journalistiken har förändrats: 

det handlar mer och mer om att publicera nyheter som väcker ett köpsug i stället för att 

informera om samhället och politiska beslut.  

Personifiering, som är ett sätt att vinkla nyheter, ökade från 1987 till 2007. Detta visar också 

på ett förändrat medielandskap. Läsaren måste kunna identifiera sig med nyheten – det 

väcker intresse – och till köpbeslut. Att papperstidningen verkar i en kommersiell sfär märks 

särskilt 2007 då ett rejält uppsving i puffar på förstasidorna för produkter som går att köpa till 

reducerat pris eller få gratis om kunden köper Aftonbladet gick att utläsa. Detta grepp 

används, tror vi, enbart för att sälja papperstidningen och hålla den levande.  

 

Vår studie var en kvantitativ innehållsanalys och förslag till vidare forskning är att göra 

djupintervjuer med chefer/gatekeepers på Aftonbladet för att ta reda på vad som blir en nyhet 

i en kommersialiserad medievärld. Vilka grepp de tar till för att sälja produkten. Vad hamnar 

på förstasidan och varför? Varför hamnar en framstående sportjournalist på ettan och varför 

säljer de filmer tillsammans med tidningen? 



Ett intressant forskningsfält är också konsumenterna: varför köper de Aftonbladet? Vad 

lockas de av? Är det förstasidans nyhet om ett mord, en särskild krönikör eller är det 

kändisskvallret som drar?  
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Bilaga 1.   
 
Kodschema 
 
Aftonbladet 
År: 
Datum: 
Veckodag: 
 
V1. Vilken är huvudnyheten på banderollen?   
 
1. Arbetsmarknad 
2. Ekonomi 
3. Hälsa & Sjukdom 
4. Kriminal 
5. Kungligheter  
6. Miljö och klimat   
7. Nya råd & rön 
8. Nöje 
9. Olycka 
10. Politik & stat 
11. Sport 
12. Tv-program 
13. Konsument 
14. Kultur 
15. Sex 
16. Övrigt 
 
V2. Närhet i huvudnyheten på banderollen 

1. Inrikes 
2. Utrikes 
3. Utrikes med någon svensk inblandad 

 
V3. Är huvudnyheten på banderollen personifierad, och i så fall på vilket sätt?  
1. Ja, Elitperson 
2. Ja, Privatperson 
3. Ja, Kändis  
4. Ja, Politiker 
5. Nej 
 
V4. Är huvudnyheten på banderollen en sensationsnyhet, och i så fall på vilket sätt?  
 
1. Kriminalsensation 
2. Skandalsensation 
3. Kamp mellan två eller flera  
4. Olycka  
5. Kuriosasensation 



6. Avslöjande sensation 
7. Larmrapport 
8. Sportsensation 
9. Kris  
10.Ingen sensation 
 
V5. Puffar Aftonbladet på förstasidan för egen sport- eller spelbilaga på ettan? 
1. Ja  
2. Nej   
 
V6. Puffar Aftonbladet på förstasidan för egen journalist eller krönikör? 
1. Ja  
2. Nej 
 
V7. Puffar Aftonbladet på förstasidan för att konsumenten får något billigare eller 
gratis om denne köper tidningen? 
1. Ja  
2. Nej 
 
V8. Puffar Aftonbladet på förstasidan för en bilaga? 
1. Ja  
2. Nej 
 
V8. Puffar Aftonbladet på förstasidan för en extrarygg? 
1. Ja  
2. Nej 
 
V10. Puffar Aftonbladet på förstasidan för egen tävling? 
1. Nej 
2. Ja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 2  
Resultatpresentation 
 
Vilken är huvudnyheten på banderollen? 
I figur1,2 och 3 finns sexton olika kategorier av nyheter som vi undersökt.  
 
Figur 1 1987  

N Giltiga 120 
 Saknade 0 

 
 Frekvens Procent 

Arbetsmarknad 0 0,0 
Ekonomi 0 0,0 

Hälsa & sjukdom 6 5,0 
Kriminal 47 39,2 

Kungligheter 2 1,7 
Miljö & klimat 2 1,7 
Nya råd & rön 2 1,7 

Nöje 5 4,2 
Olycka 7 5,8 

Politik & stat 28 23,3 
Sport 3 2,5 

Tv-program 1 0,8 
Konsument 0 0,0 

Kultur 0 0,0 
Sex 0 0,0 

Övrigt 17 14,2 
Total 120 100,0 
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Figur 2 1997 

N Giltiga 120 
 Saknade 0 

      
 Frekvens Procent 

Arbetsmarknad 1 0,8 
Ekonomi 3 2,5 

Hälsa & sjukdom 2 1,7 
Kriminal 38 31,7 

Kungligheter 11 9,2 
Miljö & klimat 0 0,0 
Nya råd & rön 1 0,8 

Nöje 11 9,2 
Olycka 6 5,0 

Politik & stat 12 10,0 
Sport 7 5,8 

Tv-program 2 1,7 
Konsument 12 10,0 

Kultur 0 0,0 
Sex 1 0,8 

Övrigt 13 10,8 
Total 120 100,0 
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Figur 3 2007 
N Giltiga 120 
 Saknade 0 

      
 Frekvens Procent 

Arbetsmarknad 0 0,0 
Ekonomi 2 1,7 

Hälsa & sjukdom 2 1,7 
Kriminal 47 39,2 

Kungligheter 1 0,8 
Miljö & klimat 4 3,3 
Nya råd & rön 1 0,8 

Nöje 13 10,8 
Olycka 12 10,0 

Politik & stat 12 10,0 
Sport 2 1,7 

Tv-program 2 1,7 
Konsument 6 5,0 

Kultur 0 0,0 
Sex 4 3,3 

Övrigt 12 10,0 
Total 120 100,0 
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Kommentar: Samtliga figurer (1,2 och 3) visar att den vanligast förekommande typ av 
huvudnyhet på de banderoller som ingick i undersökningen är för vardera ett av de tre åren 
kriminalnyheter. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Närhet i huvudnyheten på banderollen 
Visar var händelsen nyheten handlade om utspelade sig.  
 
Figur 4 1987  

N Giltiga 120 
 Saknade 0 

 
 Frekvens Procent 

Inrikes 104 86,7 
Utrikes 3 2,5 

Utrikes med någon svensk 
inblandad 

13 10,8 

Total 120 100,0 

86,7%

10,8%

2,5%

Inrikes

Utrikes med svenskar

Utrikes

 
Figur 5 1997  

N Giltiga 120 
 Saknade 0 

 
 Frekvens Procent 

Inrikes 110 91,7 
Utrikes 4 3,3 

Utrikes med någon svensk 
inblandad 

6 5,0 

Total 120 100,0 



5,0%

3,3%

91,7%

Utrikes med svenskar

Utrikes

Inrikes

 
Figur 6 2007  

N Giltiga 120 
 Saknade 0 

 
 Frekvens Procent 

Inrikes 99 82,5 
Utrikes 15 12,5 

Utrikes med någon svensk 
inblandad 

6 5,0 

Total 120 100,0 
 

5,0%

12,5%

82,5%

Utrikes med svenskar

Utrikes

Inrikes

 
Kommentar: Jämfört med 1987 (se figur 4) och 1997 (se figur 5) ökade antalet 
utrikesnyheter utan svenskar inblandade under 2007 (se figur 6).  
 
 



Är huvudnyheten på banderollen personifierad, och i så fall på vilket sätt? 
Samtliga figurer under 7,8, och 9 har vardera fem variabelvärden.  
 
Figur 7 1987 

N Giltiga 120 
 Saknade 0 

      
 Frekvens Procent 

Ja, elitperson 10 8,3 
Ja. privatperson 16 13,3 

Ja, kändis 6 5,0 
Ja, politiker 4 3,3 

Nej 84 70,0 
Totalt 120 100,0 
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Ja, politiker

Ja, kändis

Ja, privatperson

Ja, elitperson

Nej

 
Figur 8 1997 

N Giltiga 120 
 Saknade 0 

      
 Frekvens Procent 

Ja, elitperson 12 10,0 
Ja. privatperson 11 8,2 

Ja, kändis 14 11,7 
Ja, politiker 3 2,5 

Nej 80 66,7 
Totalt 120 100,0 

       

2,5%

11,7%

9,2%

10,0%
66,7%
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Ja, kändis
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Figur 9 2007 

N Giltiga 120 
 Saknade 0 

      
 Frekvens Procent 

Ja, elitperson 2 1,7 
Ja. privatperson 25 20,8 

Ja, kändis 17 14,2 
Ja, politiker 4 3,3 

Nej 72 60,0 
Totalt 120 100,0 
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Kommentar: Figurerna visar att antalet artiklar som är personifierade med elitpersoner 
minskade 2007 (se figur 9) jämfört med 1987 (se figur 7) och 1997 (se figur 8). Detta 
samtidigt som antalet artiklar som är personifierade med privatpersoner var fler 2007.  
 
Är huvudnyheten på banderollen en sensationsnyhet, och i så fall på vilket sätt? 
Figurerna 10, 11 och 12 har vardera tio variabelvärden.  
 
Figur 10 1987  

N Giltiga 120 
 Saknade 0 

 
 Frekvens Procent 

Kriminalsensation 33 27,5 
Skandalsensation 7 5,8 

Kamp mellan två eller flera 6 5,0 
Olycka 8 6,7 

Kuriosasensation 3 2,5 
Avslöjande sensation 3 2,5 

Larmrapport 4 3,3 
Sportsensation 3 2,5 

Ingen sensationsnyhet 53 44,2 
Totalt 120 100,0 
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Figur 11 1997  

N Giltiga 120 
 Saknade 0 

 
 Frekvens Procent 

Kriminalsensation 26 21,7 
Skandalsensation 3 2,5 

Kamp mellan två eller flera 0 0,0 
Olycka 8 6,7 

Kuriosasensation 12 10,0 
Avslöjande sensation 2 1,7 

Larmrapport 3 2,5 
Sportsensation 1 0,8 

Ingen sensationsnyhet 65 54,2 
Totalt 120 100,0 
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Figur 12 2007  
N Giltiga 120 
 Saknade 0 

 
 Frekvens Procent 

Kriminalsensation 41 34,2 
Skandalsensation 6 5,0 

Kamp mellan två eller flera 1 0,8 
Olycka 6 5,0 

Kuriosasensation 14 11,7 
Avslöjande sensation 3 2,5 

Larmrapport 1 0,8 
Sportsensation 1 0,8 

Ingen sensationsnyhet 47 39,2 
Totalt 120 100,0 
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Kommentar: Det sammanlagda antalet sensationsnyheter var störst 2007 (se figur 12) 
jämfört med 1987 (se figur 10) och 1997 (se figur 11). Kriminalsensation var den kategorin 
av sensationsnyhet som ökat mest 2007 jämfört med tidigare undersökta år.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Puffar Aftonbladet på förstasidan för egen sport- eller spelbilaga? 
 
Figur 13 1987  

N Giltiga 120 
 Saknade 0 

 
 Frekvens Procent 

Ja 39 32,5 
Nej 81 67,5 

Totalt 120 100,0 
       
 

       

67,5%

32,5%

Nej

Ja

 
Figur 14 1997  

N Giltiga 120 
 Saknade 0 

 
 Frekvens Procent 

Ja 56 46,7 
Nej 64 53,3 

Totalt 120 100,0 
 
 
 

       

53,3%

46,7%

Nej

Ja

 
     

 



Figur 15 2007 
N Giltiga 120 
 Saknade 0 

 
 Frekvens Procent 

Ja 80 66,7 
Nej 40 33,3 

Totalt 120 100,0 
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66,7%

Nej
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Kommentar: Från 1987 (se figur 13) till 2007 (se figur 15) hade antalet puffar för sport- 
eller spelbilaga på de undersökta förstasidorna mer än fördubblats.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Puffar Aftonbladet på förstasidan för egen journalist eller krönikör? 
 
Figur 16 1987  

N Giltiga 120 
 Saknade 0 

 
 Frekvens Procent 

Ja 30 25,0 
Nej 90 75,0 

Totalt 120 100,0 
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Figur 17 1997  

N Giltiga 120 
 Saknade 0 

 
 Frekvens Procent 

Ja 85 70,8 
Nej 35 29,2 

Totalt 120 100,0 

              

29,2%
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Nej
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Figur 18 2007  

N Giltiga 120 
 Saknade 0 

 
 Frekvens Procent 

Ja 66 55,0 
Nej 54 45,0 

Totalt 120 100,0 
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Kommentar: Antalet puffar för egna krönikörer och journalister på de undersökta 
förstasidorna hade nära tredubblats från 1987 (se figur 16) till 1997 (se figur 17). 2007 (se 
figur 18) hade samma siffra gått tillbaka något.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Puffar Aftonbladet på förstasidan för att konsumenten får något billigare eller gratis 
om denne köper tidningen? 
Under 19, 20 och 21 presenteras resultatet om det finns en puff på förstasidan för om läsaren 
får ett erbjudande om att köpa någonting billigare eller får något gratis om läsaren köper 
tidningen.  
 
Figur 19 1987  

N Giltiga 120 
 Saknade 0 

 
 Frekvens Procent 

Ja 0 0,0 
Nej 120 100,0 

Totalt 120 100,0 
  

100,0%
Nej

 
 

Figur 20 1997  
N Giltiga 120 
 Saknade 0 

 
 Frekvens Procent 

Ja 5 4,2 
Nej 115 95,8 

Totalt 120 100,0 
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Figur 21 2007  

N Giltiga 120 
 Saknade 0 

 
 Frekvens Procent 

Ja 47 39,2 
Nej 73 60,8 

Totalt 120 100,0 
 

60,8%

39,2%

Nej

Ja

 
 
 
 

 
Kommentar: I figurerna 19, 20 och 21 kan en tydlig skillnad utläsas. 1987 (se figur 19) fanns 
inte en enda puff för erbjudande om att kunden får köpa något billigare eller får något gratis 
om den köper tidningen. 1997 (se figur 20) fanns några sådana puffar på förstasidorna på de 
undersökta tidningarna och 2007 (se figur 21) förekom sådana puffar i nära fyra fall av tio. 
 
 
 



Puffar Aftonbladet på förstasidan för en bilaga? 
 
Figur 22 1987  

N Giltiga 120 
 Saknade 0 

 
 Frekvens Procent 

Ja 58 48,3 
Nej 62 51,7 

Totalt 120 100,0 
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Figur 23 1997  

N Giltiga 120 
 Saknade 0 

 
 Frekvens Procent 

Ja 74 61,7 
Nej 46 38,3 

Totalt 120 100,0 
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Figur 24 2007  

N Giltiga 120 
 Saknade 0 

 
 Frekvens Procent 

Ja 95 79,2 
Nej 25 20,8 

Totalt 120 100,0 
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Kommentar: För vart och ett av de undersökta åren har puffar för bilagor på de undersökta 
förstasidorna ökat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Puffar Aftonbladet på förstasidan för en extrarygg? 
 
Figur 25 1987  

N Giltiga 120 
 Saknade 0 

 
 Frekvens Procent 

Ja 1 0,8 
Nej 119 99,2 

Totalt 120 100,0 
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,8%
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Figur 26 1997  

N Giltiga 120 
 Saknade 0 

 
 Frekvens Procent 

Ja 11 9,2 
Nej 109 90,8 

Totalt 120 100,0 
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Figur 27 2007  
N Giltiga 120 
 Saknade 0 

 
 Frekvens Procent 

Ja 7 5,8 
Nej 113 94,2 

Totalt 120 100,0 
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Kommentar: I figurerna 25, 26 och 27 kan man se en väldigt låg frekvens på puffar för 
extraryggar. Detta gäller för vart och ett av åren och de förstasidor som förekommit i 
undersökningen. Bara en enda 1987 (se figur 25) och några fler 1997 (se figur 26) och 2007 
(se figur 27).  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Puffar Aftonbladet på förstasidan för en egen tävling? 
 
Figur 28 1987  

N Giltiga 120 
 Saknade 0 

 
 Frekvens Procent 

Ja 30 25,0 
Nej 90 75,0 

Totalt 120 100,0 
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Figur 29 1997  

N Giltiga 120 
 Saknade 0 

 
 Frekvens Procent 

Ja 12 10,0 
Nej 108 90,0 

Totalt 120 100,0 
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90,0%
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Figur 30 2007  
N Giltiga 120 
 Saknade 0 

 
 Frekvens Procent 

Ja 5 4,2 
Nej 115 95,8 

Totalt 120 100,0 
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Kommentar: I figurerna 28, 29 och 30 syns en tydlig minskning på puffar för egen tävling på 

förstasidorna över de tre årtiondena. 1987 (se figur 28) fanns sådana puffar på var fjärde 

undersökt förstasida. Procentandelen hade relativt drastiskt sjunkit 1997 (se figur 29) och 

ännu mer 2007 (se figur 30).  

 
 


