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Abstract 
Our premiss in this study is the escalating competition in the swedish newspaper market, 

which have become an issue regarding smaller editions for the newspapers, and some scientist 

have claimed that this has brought an sensational touch to their news. With this in mind, we 

have studied if a sensational touch is brought to the two biggest Swedish newspapers 

Aftonbladet’s and Expressen’s first pages. Our purpose with the study is to look into the 

newspapers development regarding a more sensational newsworthiness on the front page over 

time. The use of quotes, images and news themes is indicators to measure the development. 

 

Trough a content analysis from three different years, 1972, 1992 and 2012 we have measured 

the data with the computer program SPSS. Our results of the study have showed a 

development that confirms the scientists’ point of view within this area. We can show a 

significant increase in the use of quotes, images and a change of common news themes. 

Classic digging journalism has been replaced by entertainment and more gossip on the first 

page. We can therefore confirm that there has been a development to a more sensational angle 

in the news headlines on the first page in the Swedish newspaper market. We’re suggesting 

further studies within the area, among other things what this development can mean seen 

trough a democratic point of view, when serious journalism can’t be afford to be produced.  
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1. Inledning  

1.1 Kvällspressens utveckling och konkurrenssituation                  
Expressens grundande 1944 innebär en etablering av en anglosaxisk journalistik1 som inte 

tidigare funnits i Sverige. Detta innebar bland annat en mer aggressiv personjournalistik, och 

kritikerna hävdade att Sverige genom Expressens etablering och tillsammans med redan 

existerande Aftonbladet hade blivit företrädare för den typ av journalistik som vanligen 

beskrivs som sensationsjournalistik (Hadenius & Weibull,s.7 f.).  

Forskare inom detta område menar att utvecklingen har gått över än mer åt 

sensationsjournalistik. Idag förekommer det mycket mer nyheter om sex, kändisar, nöjen och 

skandalbetonade händelser än det gjorde förr, fastslår Conboy (Conboy, 2006, s. 12). 

 

Ett flertal andra medieforskare har också pekat på att det skett en förskjutning av 

kvällspressens nyhetsvärdering med en dragning åt en mer sensationsinriktad journalistik. Vi 

vill därför genom denna uppsats undersöka om den utveckling gällande kvällspressens 

nyhetsvärdering som forskarna skriver om återspeglar sig på kvällspressens förstasidor sett 

över en längre tidsperiod.  

Under senare år har konkurrensen på mediemarknaden hårdnat ytterligare, och 

medieforskaren Marina Ghersetti beskriver bland annat i sin bok Sensationella berättelser en 

tilltagande kommersialisering av mediemarknaden runt millennieskiftet. Hon hävdar att det 

har skett en förskjutning i nyhetsjournalistiken där till och med viktiga ämnen som politik och 

ekonomi bearbetas dramaturgiskt och framställs som ett spel (Ghersetti 2000, s.1).  

De villkor som präglar svenska nyhetsmedier idag är en hårdnande konkurrens vilket bland 

annat medför svikande publiksiffror. Denna ökande konkurrens tvingar fram nya 

prioriteringar och sätt att få publikens uppmärksamhet. Nyheter har på grund av dessa 

processer liknats vid en industriell process, och nyheter sägs vara produkter producerade 

enligt en löpande band-princip (Ghersetti 2000, s.25 ff.). Det som präglar den svenska 

nyhetsjournalistiken idag är ett vacklande mellan publicistiska ideal och en krass ekonomisk 

verklighet. En slags motsättning mellan en seriös samhällsjournalistik och den tilltagande 

underhållningsjournalistiken har identifierats, och det är de sensationella nyheterna som ur en 

                                                            
1 Se även 2.6 Marina Ghersetti – Sensationella berättelser för en närmare beskrivning av begreppet 
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dramaturgisk synpunkt är goda berättelser som når flest läsare (Ghersetti 2000, s.257). 

Medieforskaren Håkan Hvitfelt menar att situationen på mediemarknaden och den ökande 

konkurrensen innebär att medierna tar till nya medel för att anpassa sig efter konkurrensen. 

Kvällspressens nyheter följer allt mer en klassiskt dramaturgisk kurva och man prioriterar allt 

som oftast dramatisering och fiktionalisering på bekostnad av saklighet, detta för att göra 

nyheterna mer säljbara och attraktiva för allmänheten (Hvitfelt, 2008, s.34 f.). 

Mot bakgrund av forskningsläget inom området visar SOM-institutets studie Svenska trender 

1986-2011 intressanta siffror angående vilket medium läsarna använder sig av för att ta del av 

nyheter idag. Allt färre köper den fysiska papperstidningen och vill ha så mycket nyheter för 

så lite pengar som möjligt. Tillkomsten av möjligheten att läsa nyheter på internet, 

mobiltelefon och läsplatta har även bidragit till papperstidningens nedgång. I denna 

undersökning framträder en utveckling som börjar redan 1998 men som har sitt klimax runt 

2003 då läsandet av nyheter via internet går förbi läsandet i papperstidning, och utvecklingen 

har accelererat sedan dess. Idag läser 42 procent av de tillfrågade sina nyheter via webben 

jämfört med 13 procent som läser i papperstidningen. För bara 15 år sedan var förhållandet 

näst intill tvärtom (Bergström, Oscarsson, Weibull, s.54).  

Forskning menar även att bilder och citat är indikatorer på sensationsinriktade nyheter. 

Ghersetti och Hvitfelt är inne på att bilder kan motivera nyheter som annars inte skulle bli 

publicerade. Volgsten å andra sidan menar att citat på förstasidan fungerar som ett 

reklaminstrument, som med hjälp av kategoriska, schematiska och narrativa principer ökar vår 

nyfikenhet att köpa tidningen (Ghersetti 2000; Volgsten 2010). 

Forskning inom området har under lång tid pekat på att journalistiken dragit allt mer mot ett 

sensationsinriktat håll, och vi vill genom en kvantitativ innehållsanalys undersöka om denna 

sensationsinriktade förändring även avspeglar sig på kvällspressens förstasidor. Vi vill 

undersöka hur förstasidorna ser ut idag jämfört med förr för att se om 

sensationsjournalistikens inträde avspeglar sig på förstasidorna. Vad ansågs vara 

förstasidesnyheter innan den rådande situationen på mediemarknaden fick fäste, och vad 

anses vara förstasidesnyheter idag? Har den ökande konkurrensen och minskande 

pappersupplagan lett till en alltmer lättsam och kommersiell inriktning på förstasidorna? Vi 

ska genom en kvantitativ innehållsanalys undersöka vad det är som förekommer på 

tidningarnas förstasidor då och nu. Detta ska vi göra ur ett sensationsjournalistiskt perspektiv, 

och bland annat med användandet av bilder och citat avser vi att undersöka detta. 
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Nyhetsvärderingens förändring över tid som forskarna har varit inne på är alltså objektet för 

vår undersökning. 

Med kvällstidningar menar vi Aftonbladet samt Expressen, som genomgående i litteraturen 

betecknas som de två mest klassiska kvällstidningarna i Sverige. Den forskning som vi på ett 

systematiskt sätt gått igenom har generellt sett varit kvalitativa studier inom 

sensationsjournalistik och tabloidisering som undersökt enskilda fall. Kvantitativa studier har 

vi inte stött på i någon större utsträckning, och bland annat av denna anledning har vi 

identifierat ett gap i litteraturen som vi vill undersöka närmare. Vi har inte heller funnit någon 

aktuell forskning som dragit paralleller mellan kvällspressens sviktande pappersupplagor och 

en ökad sensationsjournalistik. Vi ska genom denna studie undersöka om den ökande 

konkurrensen på mediemarknaden har medfört en sensationsjournalistisk prägel på 

kvällspressens förstasidor sett över en längre tidsperiod. Den forskning som finns är generellt 

inte nyligen publicerad utan är snarare tio till femton år gamla. Vi anser att denna typ av 

undersökning saknas just nu inom detta forskningsfält, och därför vill vi genom denna studie 

fylla detta gap som vi identifierat.  

1.2 Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna uppsats är att undersöka kvällspressens nyhetsvärdering rörande 

förstasidesinnehållet från 1970-talet och framåt, och i vilken utsträckning det sker en 

förskjutning mot en mer sensationsinriktad journalistik. 

 

De konkreta frågor som vi söker svar på är  

• Vilka ämnen aktualiseras på kvällstidningarnas förstasidor? I vilken utsträckning sker 

en förskjutning mot mer sensationsinriktade ämnen över tid? 

• I vilken utsträckning förekommer bilder och citat nu jämfört med förr? Hur har 

förstasidornas grafiska utformning förändrats i form av användandet av bilder och citat 

över tid? 

1.3 Uppsatsens disposition 
Inledningskapitlet har tagit upp relevant bakgrund till vår bild av hur utvecklingen av 

kvällspressens tuffa konkurrenssituation ser ut och vad detta kan ha medfört sett ur ett 

sensationsjournalistiskt perspektiv. Vår infallsvinkel, syfte samt frågeställningar kring detta 

tas även upp. I kapitel två går vi metodiskt igenom den tidigare forskningen som legat till 

grund för formuleringen av vårt egna vetenskapliga problem. Vi drar paralleller mellan de 
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tidigare studierna och vår egen studie med hänseende till vad de har kommit fram till och det 

vi vill undersöka.  

 

I kapitel tre förekommer teoretiska utgångspunkter och där går vi igenom alla de teoretiska 

begrepp som legat till grund för vår studie. I kapitel fyra som är metodkapitlet redovisar vi de 

metoder som legat till grund för de tillvägagångssätt vi använt oss utav i vår studie. Under 

material och urval som är kapitel fem går vi närmare in på våra undersökningsobjekt samt hur 

vi gått till väga för att välja ut dessa. Där redovisar vi varför vi valt Aftonbladet och 

Expressen, vi redovisar även omfattningen av de analyserade förstasidorna. Resultaten av vår 

analys framkommer sedan under kapitel sex, där för vi även en diskussion och går igenom 

vårt analyserade material, därefter kommer kapitel sju som innehåller slutsatser som tar upp 

vad vi kommit fram till i vår studie. Hela uppsatsen sammanfattas sedan under kapitel åtta, 

följt av källhänvisningar och bilagor som är onumrerade i innehållsförteckningen, men återges 

där.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 5 

2. Tidigare forskning               
Efter en genomsökning av vårt forskningsområde har vi kunnat konstatera att detta är ett 

område med fokusering på kommersialisering och tabloidisering. Det finns en del engelsk 

översiktslitteratur och en hel del svensk forskning som vi har riktat in oss på; dock saknas i 

stor utsträckning forskning om pressens förstasidor, främst på grund av att det är ett relativt 

smalt område. Det finns emellertid forskning om löpsedlar vilket är relevant för oss då 

löpsedlar och förstasidor är nära relaterade. 

2.1 Ulrik Volgsten – Löpsedlarna, publiken och det offentliga rummet 

Denna studie fokuserar på hur vi påverkas av medier och i detta fall den svenska löpsedeln 

och dess citat. Volgsten använder sig av en förklaringsmodell som är sammansatt av 

forskning inom menings- och tolkningsteori. Han utgår från begrepp som normalisering, 

normförskjutning och disposition av främst löpsedlar. De frågeställningar Volgsten utgår ifrån 

är hur vi påverkas av medier i allmänhet och citat på löpsedel i synnerhet. Han skriver också 

om avsaknaden av forskning av löpsedlar vilket han menar kan bero på att löpsedlar är ett 

svenskt fenomen i stort (Volgsten 2010, s.3 ff.). 

Man kan enligt Volgsten konstatera att det uppstått många motsättningar rörande 

sensationsjournalistikens genombrott. Journalisten Anders Isakssons studie Tidernas 

Sensation är en jämförelse mellan 1977 och 1997 och pekar på en förändring av den etisk-

moraliska grundhållningen där utvecklingen har gått mot en mer extrem individualisering. 

Andra studier kan å andra sidan peka på att löpsedlar har blivit mindre sensationella, men 

detta menar författaren lika gärna kan bero på bristen med ett begränsat 

undersökningsmaterial (Volgsten 2010, s.18 f.).  

Vad gäller Volgstens metoder i undersökningen utgår han dels från Stuart Halls teori om 

avkodning av massmedierade meddelanden. Stuart Halls encoding/decoding-modell används i 

en del av Volgstens analys angående hur vi uppfattar löpsedlar. Med utgångspunkt från vad 

Hall kallar oppositionella läsarter jämför Volgsten detta med Roland Barthes 

konnotationsbegrepp i och med sina egna tankar om citatets narrativa värdegrund. Vidare 

analyserar han löpsedlar med utgångspunkt i vad han själv kallar den sammanhängande 

citatserien, influerat av Bachtins teori om talgenrer. Citaten granskas med avseende på 

tematik, form och kontextberoende (Volgsten 2010). Undersökningen består alltså av en 

kontextuell analys av citat på löpsedlar. 
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Resultatet av studien är bland annat det självklara i löpsedelns säljande funktion, det 

kommersiella. Löpsedlarna speglar tidningens innehåll dåligt, och bör snarare betraktas som 

ett massmedium separerat från själva tidningarna, eftersom det är mycket fler människor som 

nås av enbart löpsedlarna jämfört med hur många lösnummerköpare det är (Volgsten 2010, 

s.83).  

När det gäller löpsedelns utveckling över tid menar Volgstens att innehållet på löpsedlarna 

förändras över tiden. Förändringen i sig förutsätter något slags växelspel mellan avsändare 

och publik, samt mellan olika kommersiella och psykosociala villkor (Volgsten 2010, s.19 f.). 

Volgstens studie riktar helt in sig på löpsedlar, därmed får vi vara lite restriktiva när det gäller 

att dra alltför stora växlar på vad han skriver om och kommer fram till, även om det kan ge 

oss en indikation på tendenser angående löpsedelns utveckling under senare år. 

2.2 Martin Conboy – Tabloid Britain 
Martin Conboy har i sin bok ”Tabloid Britain: Constructing a community through language” 

undersökt den historiska utvecklingen och de mest tydliga dragen i den brittiska pressen 

gällande representationen av nyheter på dess löpsedlar. Conboy har grundligt gått igenom alla 

dessa steg och sammanställt den brittiska tabloidiseringen på ett relevant sätt. I studien går 

han närmare in på hur språket används och anpassas till den kontext som läsaren faller in i, 

dvs. att man anpassar sina texter på löpsedlarna efter den typiske läsare man anser läser 

tidningen. Conboy går även in i historien av tabloider och hur utvecklingen har gått över mer 

åt det sensationsjournalistiska hållet. Idag förekommer det mycket mer kungliga nyheter och 

kändisrelaterade nyheter är de ämnen som utgör stora delar av nyheter om sex, kändisar och 

skandalbetonade händelser än det gjorde förr fastslår Conboy (Conboy, 2006, s. 12). 

 

I studien tas ämnet sensationalism upp där sex, skvaller, polisnyheter och skilsmässor är de 

sensationella nyheterna och därmed konstaterar Conboy att de är även de som är mest 

intressanta för läsarna. Han menar att områden som politiska nyheter, ekonomi och samhälle 

drar relativt lite intresse och de ovannämnda områdena drar mycket mer intresse i dagens 

samhälle, och utvecklingen av detta har speglats av den kulturella identifieringen. Han menar 

att tidningar har tendenser att ofta blanda in och representera människor i sina nyheter i och 

under extrema förhållanden, händelser och upplevelser (Conboy, 2006). Med det menas att 

nyheterna har anpassats till kontexten i samhället och tidningarna anpassar helt enkelt sina 

nyheter efter samhälle och individer. Vidare nämner Conboy att löpsedlarna blir sammansatta 
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efter ordförrådet och den livsstil den vanliga läsaren besitter, därför kan de se olika ut i olika 

samhällen, fastän det är samma nyhet som representeras (Conboy, 2006). 

 

Slutligen går Conboy kort in på att tidningar kännetecknas av att använda sig av dramatisering 

och överdrifter som ett välanvänt trick för att göra sina nyheter mer intressanta för samhället 

(Conboy, 2006, s.16). 

 

Denna studie av Martin Conboy visar på ett bra sätt hur nyhetssystemet fungerar i 

Storbritannien. Det han kommer fram till i sin studie är att nyheternas innehåll anpassas till 

läsaren. Han menar även att nyheterna är idag mer inriktade på ämnen som sex, skvaller 

skandaler, politiskt skvaller och liknande ämnen. Han fastslår att det är de ämnena som 

betraktas som mest intressanta av läsarna och därav de som säljer mest och bäst och de är 

därför de som representeras mest på förstasidorna. En annan slutsats som Conboy kommer 

fram till är att dagens nyheter är mer dramaturgiskt framställda och oftast överdrivs i sin 

framställning, det för att göra dem mer attraktiva för allmänheten och därmed sälja mer.  

 

Som vi nämner under de andra redovisningarna under den tidigare forskningen har Sverige 

anammat en del från denna kultur i sin egen nyhetskultur i och med etableringen av den 

anglosaxiska journalistiken och därav kommer denna studie kunna användas till vårt arbete 

och ha till viss del en relevans när vi under söker närmare på hur det är i Sverige. Vi vill även 

poängtera att Conboy utgår ifrån en engelsk kontext i denna undersökning och därav kan vi 

inte dra allt för stora slutsatser av hans resultat, men det ger oss ändå en del intressanta 

detaljer rörande tabloidisering och sensationsjournalistik.  

 

2.3 Stig Hadenius & Lennart Weibull – Sensationsjournalistik eller 
nödvändig granskning? 
Denna studie är skriven 1990 av medieforskarna Hadenius och Weibull på uppdrag av SIM, 

Svensk Informations Mediecenter. I denna studie valde man ut tre fall under slutet av 1980-

talet där huvudpersonerna har fått avgå från tjänst respektive uppdrag till följd av 

uppmärksamheten i medierna, innan deras ansvar hade prövats juridiskt. Dessa så kallade 

affärer har fått stå i centrum för deras undersökning eftersom de utgör utmärkta 

utgångspunkter för att belysa problem i den granskande journalistiken (Hadenius & Weibull, 
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1990, s.15 f.). De använde sig av intervjuer, en kvantitativ innehållsanalys samt en 

intervjuundersökning (Hadenius & Weibull 1990, s.96) 

 

I och med denna studie fastslog Hadenius och Weibull fyra saker. Först och främst kom man 

fram till att mediernas framställning av de tre personerna som de granskade hade stor 

betydelse på personernas framtid. Medierna grävde djupt i personernas historia och liv och 

vaskade fram information som tidigare inte var tillgänglig. Därefter fastslår man i denna 

studie att medierna hade en stor betydelse i hur utgången för personernas privata liv såg ut då. 

Avhopp från arbeten var bland annat en effekt av detta. Man kunde även se att behandlingen 

av de tre huvudpersonerna inte var idealisk ur ett rent journalistiskt etiskt perspektiv, utan att 

man bröt mot en del regler där man bland annat framställde en persons privata liv i sina texter. 

Till sist tog man upp hur medierna agerade ur ett rent professionellt perspektiv och ifall de 

gjorde rätt. Det finns delade meningar om det och i vissa fall menar författarna att det var 

sensationsjournalistik som bedrevs medan pressen menade att detta var en nödvändig 

granskning (Hadenius & Weibull, 1990, s.92 ff.) 

 

Författarna skriver att vid tidpunkten för utgivningen av boken publicerades historier om 

exempelvis politikers privatliv på ett sätt som man inte gjorde på 1960-talet, och nämner 

bland annat en demokratisk presidentkandidat i USA som tvingades hoppa av 1988 till följd 

av mediernas publicering om hans privatliv. De refererar även till en bok skriven av Furhoff 

1986 där författaren menar att det inte alltid ligger i medieföretagens intresse att ägna sig åt en 

granskande journalistik, och att det istället kan vara mer kommersiellt betydelsefullt att föra 

en mer oetisk personjournalistik (Hadenius & Weibull 1990,s.11 ff). 

 

2.4 Håkan Hvitfelt – På första sidan 
Denna studie är skriven av medieforskaren Håkan Hvitfelt på uppdrag av Beredskapsnämnden 

för psykologiskt försvar och är utgiven 1985. Nyhetsmediernas nyhetsvärdering ses i denna 

studie ur ett kritiskt perspektiv och var när den kom ut banbrytande och den första i sitt slag 

inom svensk forskning. Urvalsprocessen när det kommer till nyhetsvärdering belyses och 

journalisternas och andras roll i nyhetsvärderingsprocessen diskuteras och sammanfattas i en 

modell. Genom en analys av förstasidorna hos Sveriges största tidningar klargörs de 

egenskaper som utmärker det svenska nyhetsutbudet (Hvitfelt 1985, s. 7 ff.).  
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Nyhetsvärdering som teoretisk utgångspunkt redogörs noga och författaren ger sin syn på det 

med stöd av annan forskning. En central utgångspunkt är att nyhetsvärdering inte fungerar 

slumpmässigt utan är systematisk. Under nyhetsvärderingsprocessen väljs delar av 

verkligheten ut som har vissa gemensamma egenskaper, medan andra delar som saknar dessa 

ratas. Händelser ur verkligheten anses ha varierande nyhetsvärde, och denna variation 

återspeglas också i utrymme i nyhetsmedierna. Även så kallade identifikationsfaktorer tas upp 

som kan påverka nyhetsvärdet. Dessa är återkommande i litteraturen och behandlar bland 

annat det geografiska och kulturella avståndet där nyhetshändelsen utspelas. Det 

svårdefinierade kulturella avståndet anses vara viktigast. Även tidsfaktorn är viktig då det som 

utspelat sig endast för några dagar sedan kan ha svårt att tränga igenom nyhetsprocessens 

olika moment (Hvitfelt 1985, s.99 ff.).  

 

Den metod som används är en kvantitativ innehållsanalys för att beskriva det svenska 

nyhetsutbudet och dess struktur. Detta görs under två utvalda tidsperioder på ungefär en 

månad vardera. Det som Hvitfelt lägger mest fokus på är förstasidornas huvudartiklar, 

eftersom dessa har bedömts haft högst nyhetsvärde. Huvudartiklarnas definieras generellt som 

de artiklar som placeras högst upp till vänster på förstasidorna, enligt traditionella 

journalistiska redigeringsprinciper (Hvitfelt 1985, s.124 f.). Därefter utgår Hvitfelt bland 

annat utifrån begrepp som sakområde, skådeplats, avstånd, sensation, personifiering med 

flera.  

 

Utifrån den preliminära formeln för nyhetsvärdering som består av tio punkter drar författaren 

sedan sina slutsatser baserat på studiens resultat. Bland annat visar sig politik, brott och 

olyckor ha högt nyhetsvärde medan kultur, nöje och miljöfrågor har lågt nyhetsvärde. Vissa 

jämförelser mellan morgontidningar och tabloider dras också, där tabloiderna i något högre 

grad svarar mot traditionella nyhetsvärderingskriterier. Avståndet till skådeplatsen för 

nyhetens innehåll betraktas också där nyhetsvärdet tycks öka ju mindre det geografiska och 

kulturella avståndet är (Hvitfelt 1985, s.209 ff.). Sammanfattningsvis revideras den lista över 

punkter som nyhetsvärderingsbegreppet tidigare utgått från, och med stöd av den genomförda 

studien ges en reviderad lista som vi senare stött på i den övriga forskningen. 

2.5 Marina Ghersetti – Sensationella berättelser 
Denna studie är en akademisk avhandling skriven av Marina Ghersetti vid Göteborgs 

universitet där hon genom en innehållsanalys och bildanalys undersöker två enskilda fall, 
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nämligen ett kidnappningsdrama av tre svenskar i Angola 1987 och prinsessan Dianas 

dödsfall i Paris 1997. Syftet med studien är att studera hur nyheter som får extremt mycket 

uppmärksamhet berättas av de största svenska nyhetsmedierna. Ett underordnat syfte är att 

studera relevans och saklighetsaspekter i mediernas berättelser (Ghersetti 2000). 

 

Inledningsvis diskuteras mediernas förändring och utveckling under framförallt 1980- och 90-

talet, med faktorer som har betydelse för svensk nyhetsförmedling i fokus. Olika faktorer 

såsom teknologisk satsning, ideologisk debatt samt sociala och kulturella faktorer tas i 

beräkning. En växande medelklass och åldrande befolkning tas med i beräkningen och 

tillsammans med en ökande flyktingström in i landet har det påverkat det demografiska 

underlaget i landet. Sammantaget kan förändringarna i både den internationella och svenska 

mediestrukturen sammanfattas i två huvudtendenser; globalisering och kommersialisering 

(Ghersetti 2000,s.18 ff.). 

 

Ghersetti menar även att tillgången till nyhetsbärande bilder och i synnerhet bilder som äger 

oförutsedda nyheter kan motivera artiklar och inslag som annars inte skulle ha producerats. 

De ökar alltså händelsens nyhetsvärde (Ghersetti 2000, s.135 f.). 

 

Den anglosaxiska dramaturgins kurva som beskrivs i figur 3.3 på sida 42 beskriver den 

berättarteknik som vi ofta ser i Hollywoodfilmer eller brittiska draman, därav namnet. 

Paralleller dras till nyheternas berättarteknik som har tydliga drag av den dramaturgiska 

kurvan (Ghersetti 2000, s.41 f.). Som vi tidigare nämnt är Hadenius och Weibull inne på 

Expressens etablering tillsammans med Aftonbladet som den anglosaxiska journalistikens 

inträde i den svenska journalistiken, och därmed blev inträdet för den här typen av nyheter ett 

faktum för läsarna. 

 

Ett teoretiskt perspektiv som är viktigt i denna studie är sensationsjournalistik och dess 

betydelse. Det är enligt författaren svårdefinierat och kan tolkas på många olika, bland annat 

beskrivs det som underhållningsjournalistik, kvällstidningsjournalistik och 

skvallerjournalistik. Nyheterna prioriterar underhållningsvärdet istället för informationsvärdet 

i dagens samhälle (Ghersetti 2000, s.11 f.).  

 

Resultatet visar att båda nyheterna strukturerades och formades enligt klassiks dramaturgisk 

berättarteknik. Detta var likadant i båda nyhetsfallen, med tio års mellanrum. 
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2.6 Sammanfattning av tidigare forskning 
Det som har varit viktigast för oss när vi gått igenom den tidigare forskningen har varit att 

identifiera de teorier och metoder som andra forskare har valt i sina studier för att vi själva ska 

kunna välja relevanta teorier och metoder i vår egen studie. Forskningen inom området pekar 

mot att det har skett en förändring under senare delen av 1970-talet och under 80- och 90-

talet. Denna förändring har skett på grund av många olika faktorer, där framförallt 

globaliseringen och kommersialiseringens betydelser har varit avgörande.  

 

De årtal som utnämnts som ”brytpunkter” för när sensationsjournalistiken har haft sitt 

genombrott i Sverige har varierat, men vi har ändå kunnat se ett mönster. Ghersetti beskriver 

utvecklingen av den massmediala marknaden under 80- och 90-talen som särskilt viktiga för 

den utvecklingen, liksom Hadenius & Weibull som beskriver att det under 1980-talet förekom 

en ny typ av nyhetsbevakning som var mer personinriktad och extrem på ett sätt som inte 

hade förekommit tidigare. Till sist beskriver Volgsten forskningsfältet i relation till ett par 

olika undersökningar och menar exempelvis att Isakssons studie som jämfört löpsedlar från 

1977 med 1997 har kunnat komma fram till vissa resultat, medan andra studier har pekat 

andra motsägelsefulla resultat. Men den övergripande bilden är ändå att årtal före 1977 

jämförs med mer nutida från 1997 och framåt. Det ska dock tilläggas att vissa kvantitativa 

undersökningar är känsliga för faktorer som begränsat material etc. Med allt detta 

sammantaget kan vi identifiera en förändring som skett någon gång under slutet av 70-talet 

och under 80- och 90-talet.  

 

Vårt syfte med kartläggningen av forskningsfältet har även varit att studera vad forskningen 

säger om medielandskapets utveckling i stort på senare år, i den tuffa konkurrenssituation som 

pressen befinner sig i. Detta är viktigt för oss eftersom det kan motivera hela syftet med vår 

egen undersökning, och ge oss en infallsvinkel. Detta har vi funnit i både Ghersetti och 

Hvitfelts böcker, och de ger en bild av en mediemarknad som tvingar fram en 

sensationsjournalistik som präglas av dramaturgiska och sensationella nyheter i den rådande 

konkurrenssituationen. För att överleva måste kvällspressen helt enkelt ta till dessa medel för 

att sticka ut ifrån mängden och bli sedda i medielandskapet. 

 

Med utgångspunkt för den tidigare forskningens relevans för oss kan vi säga att Volgsten 

hjälper oss att förstå citatens funktion och betydelse ur ett sensationsperspektiv. Conboy, 



 12 

Weibull & Hadenius samt Ghersettis böcker ger oss en relevant bakgrund för att förstå 

sensationsjournalistiken som ett begrepp.  

 

Håkan Hvitfelts På första sidan har varit relevant för oss i hög utsträckning då det gett oss 

indikationer på hur vi ska genomföra vår egen studie, bland annat i hur han ser på 

nyhetsvärdering och hur han definierar vad som är en huvudartikel på förstasidan. Även andra 

slutsatser han kommit fram till återkommer vi till under diskussionen då det även har relevans 

för våra egna resultat. 

 

Vi vill med vår studie bidra till att på ett tydligt sätt visa om det har skett en ökning av 

sensationsinriktade nyheter sett över en längre tidsperiod. I den tidigare forskningen har 

forskare påpekat att nyheter präglas mer att sensationer och att journalistiken går mot denna 

utveckling. Vi vill undersöka om detta stämmer och ge en bättre och tydligare bild av det. Har 

det endast ökat inom ett visst tema? Eller har ökningen drabbat alla de teman som forskarna 

klargjort faller inom ämnet sensationsjournalistik. Vi går med denna studie mer in på djupet 

och på ett tydligt sätt genom en kvantitativ innehållsanalys vill vi se om det forskarna endast 

kort nämner i sina studier stämmer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13 

3. Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Nyhetsvärdering 

Vår studie tar utgångspunkt i teorin om nyhetsvärdering. Detta är ett viktigt perspektiv för oss 

då bland annat Ghersetti menar att de nyheter som placeras på tidningars förstasidor är de som 

redaktionerna anser har högst nyhetsvärde just den dagen. Nyhetsvärdering är en 

vidareutveckling av gatekeeper-teorin. Gatekeeping ses som en process där information 

gallras och reduceras via de redaktionella aktörerna i medierna. Nyhetsvärdering kan ses som 

en utveckling eller kritik mot gatekeeper-teorin och det gör dem nära relaterade till varandra. 

Mediernas definition av nyhetsvärdering har generellt varit att de har markerat att de 

företräder den ”vanliga människan” och att ”ge de röstsvaga röst”. En journalist ska alltså ta 

upp ämnen som är viktiga för allmänheten. Det råder dock ingen allmän uppfattning om vad 

som är relevant och inte, och däri ligger problematiken i nyhetsvärderingen (Hadenius & 

Weibull 1990, s.12). Detta rör även Gatekeeper-perspektivet då det till syvende och sist alltid 

är ett val som någon måste göra när information gallras bort. 

Larsson är inne på samma linje och menar att generellt måste nyheten vara ”viktig” även om 

små nyheter också kan bli nyheter. Ämnen som har så pass högt nyhetsvärde att det publiceras 

på förstasidan handlar ofta om politik, ekonomi, brott och olyckor (Larsson 2008, s.275).  

Hvitfelt går även in på liknande spår som personerna ovan. Han menar att det är flera olika 

egenskaper som avgör vilken nyhet som publiceras på förstasidorna. För att passera 

urvalsprocessen är det nyheter som innehåller några av de egenskaper som listas hädanefter 

som oftast publiceras. Sensationella nyheter skall antigen vara en nyhet inom 1) området 

politik, ekonomi, brott, och olyckor, 2) de skall vara viktiga och relevanta, 3) de skall avvika 

från de vanliga händelserna i vardagen, de skall vara speciella menar han, 4) de skall äga rum 

på kort distans i olika dimensioner till det aktuella mediets spridningsområde 5) händelsen 

skall vara likvärdig med publikens och journalisternas värderingar, 6) vara förståeliga för 

publiken på för det medium som rapporterar, 7) händelsen skall beröra enskilda individer, 8) 

eller till sist att nyheten beröra eliter av olika slag. Det är sällan som en händelse påvisar alla 

dessa egenskaper, men ju fler egenskaper en händelse har desto högre nyhetsvärde har de och 

det ökar chanserna att nyheten ska få stor uppmärksamhet. Egenskaperna är även 

konsekvenser av varandra och många gånger påverkas egenskaperna av varandra. (Hvitfelt, 

1989, s.64 f). Exempelvis är kort kulturellt avstånd och när händelsen inbegriper olika former 
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av eliter två egenskaper som kan samspela, då individer oftast har ett större intresse av de 

händelser som äger rum i närheten av en själv och i detta fall med Sveriges eliter där man har 

större intresse än om samma händelse äger rum hos Indiens eliter. 

Värdet av en nyhet beror även på en rad olika faktorer. Men de kanske tre mest centrala är 

publiken, mediet samt journalisten som avgör vilket värde en nyhet har och om den är 

tillräckligt värd för att publiceras (Ghersetti, 2000).  

Andra faktorer såsom rent organisatoriska vägs också in, det ska gå att samla in information 

och bilder med mera, och exklusiviteten vägs också in. Man bedömer även relationen till 

källan/sändaren, om exempelvis organisatoriska företrädare tycks dölja fakta kan vissa 

signallampor tändas. En bra nyhet kännetecknas också av ”people, place and time” i olika 

kombinationer2 (Larsson 2008, s.275 f.). Detta kan ses som en brist i 

nyhetsvärderingsprocessen då journalister och chefredaktörer etc. utsätts för påtryckningar 

gällande vad de ska skriva om. 

3.1.1 Ämnen och teman 

Ämnen och teman är av stor betydelse ur ett nyhetsvärderingsperspektiv då det är viktig 

indikator på hur nyhetsvärderingen ser ut enligt forskningen. 

Ghersetti har varit inne på att nyheterna prioriterar underhållningsvärdet istället för 

informationsvärdet i dagens samhälle (Ghersetti 2000). 

 

Marton Conboy har även visat hur nyheternas teman anpassas efter läsaren. Han menar att 

nyheter idag är mer inriktade på ämnen som sex, skvaller, skandaler, politiskt skvaller och 

dylikt. Enligt Conboy är det dessa ämnen som ses som mest intressanta av läsarna och därav 

aktualiseras de mest på förstasidan (Conboy 2006). 

 

Hvitfelt är även inne på samma linje i sin klassiska nyhetsvärderingsstudie På första sidan, 

där han menar att tabloiderna i den svenska pressen i högre grad motsvarar de traditionella 

nyhetsvärderingskriterierna gällande nyheternas teman. Denna slutsats är baserad på den 

klassiska nyhetsvärderingsmodellen som utgår ifrån tio punkter vilket kan ses som riktlinjer 

för nyhetsvärdering i stort (Hvitfelt 1985, s.209 ff.).   

                                                            
2 Se även figur 13.1, sida 276 i Larsson 2008 



 15 

3.1.2 Bilder 
Även bilder har en bärande betydelse för i vilken grad det kan förknippas med 

sensationsjournalistik, och därmed är det av betydelse för oss som en indikator för graden av 

sensation när vi gör vår bedömning.  

 

Ghersetti menar att tillgången till nyhetsbärande bilder och i synnerhet bilder som äger 

oförutsedda nyheter kan motivera artiklar och inslag som annars inte skulle ha producerats. 

Alltså ökar de händelsens nyhetsvärde. Det finns även svårigheter med bildjournalistiken till 

mer abstrakta nyheter såsom räntehöjningar etc. som har en större svårighet, och i dessa fall är 

överensstämmelsen mellan bild och text ofta svag eller obefintlig (Ghersetti 2000, s.135 f.). 

 

Även Hvitfelt är inne på samma spår och menar att bilder som har högt nyhetsvärde kan 

motivera texter som annars inte skulle publiceras. Bilden är viktigast och dominerar över 

texten. Bilder kan användas för att konnotera nya innebörder och för det mesta dramatiseras 

verkligheten och höjdpunkterna betonas. Syftet är att intressera läsarna och locka till läsning 

(Hvitfelt 1989 s.148 f.). Med detta i åtanke är bilder en indikator för graden av sensation i vår 

mening, och kan vara direkt avgörande i många fall för att höja graden av sensation i en 

nyhet. Därför är detta ett bra perspektiv att ha i åtanke och ha bilder som en indikator i vår 

analys för att beteckna graden av sensationsjournalistik.  

3.1.3 Citat 

Volgsten skriver att löpsedlars påverkan sker i den individuella tolkningsakten, att ”läsaren 

av löpsedelscitaten måste dela den citerades värdemässiga perspektiv för att förstå det 

sagda.”(Volgsten 2010, s.3). Alltså måste läsaren förstå den citerades perspektiv för att förstå 

vad som sägs, och det är där som löpsedlarnas påverkan sker. Detta gäller även om vi reagerar 

negativt på det som står på löpsedeln, det visar på en reaktion på något vi förstått. I den mån 

som löpsedeln har en direkt påverkan på läsaren och detta driver läsaren till handling (köpa 

tidningen), kan man sluta sig till att personen i fråga har inspirerats av löpsedelns avvikande 

grundvärderingar och sättet som den realiserar detta.  

 

Användandet av ”jag” och ”vi”-formspråket på löpsedlar har en dubbel funktion. Dels är den 

kategorisk och dels retorisk. Det kategoriska användandet av personliga pronomen handlar 

dels om attraktionskraften som en personlig röst på löpet kan ha. Att kategorisera ses som en 

vanlig företeelse hos människan, och genom att vi gör det när vi tar till oss av löpsedeln 
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hänvisar till en slags lustkänsla när vi känner igen något bekant. Denna lustkänsla som vi 

känner igen oss i är en viktig del av löpsedelns reklamfunktion och denna nyfikenhet är sedan 

det som till sist får oss att köpa tidningen. Vi kan aldrig vara säkra på att våra förväntningar 

utifrån löpet kommer att besannas, men trots våra förutsägelser är det ändå nyfikenheten som 

citaten på löpsedeln ger som driver oss till att köpa tidningen. Citat på löpsedeln fungerar 

alltså som ett reklaminstrument med hjälp av kategoriska, schematiska och narrativa principer 

(Volgsten 2010, s. 23 ff.). 

 

Citat menar vi har en direkt anknytning till det vi förknippar med sensationsjournalistik. Citat 

på löpsedlar, och i vårt fall förstasidor, är ett kommersiellt grepp som får oss att köpa 

tidningen och därmed något vi förknippar med sensationsjournalistik. Vi drar även paralleller 

mellan nyhetsvärdering och citat då en nyhet kan värderas högre med citatets hjälp. Citaten 

bidrar med en rekontextualisering, och olika citeringstekniker används ofta såväl i 

nöjessammanhang som för enskilda personer och ger en ”röst” åt löpsedeln/framsidan, och 

gör oss därmed nyfikna på att köpa tidningen. Genren för vilket citatet används har också en 

betydelse för graden av sensation, är det exempelvis en kändis som står för citatet utgör det en 

ännu högre grad av sensation. Baserat på vad Volgsten skriver om det är därför detta en 

indikator på sensationsjournalistik. 

 

För att komma åt kärnan av vårt problem behöver vi något slags ”verktyg” tillsammans med 

kategorierna i sig i kodningen. Därför utgör citaten ett användbart verktyg för oss för att 

kunna definiera och se en förändring över tid. Genom att luta sig mot Volgstens teori om citat 

på löpsedlar hoppas vi kunna se en korrelation mellan citat på löpsedeln och det vi förknippar 

med sensationsjournalistik. Citat på löpsedeln är konstruerade för att öka vår nyfikenhet och 

få oss att till slut köpa tidningen. Därför tror vi att ju fler citat det är på löpsedlar, och i vårt 

fall framsidor, desto mer är det sensationsjournalistik det rör sig om. 

 

3.1.4 Geografisk betydelse för nyhetsvärdet 

En metod för att mäta graden av sensationsinriktade nyheter i denna studie är att ha en 

variabel i kodningen som anger om nyheten utspelar sig inrikes eller utrikes.  

 

Galtung & Ruges studie The structure of foreign news behandlar betydelsen för avstånd och 

vad det gör med nyhetsvärdet och graden av sensation. De menar att det inte finns några tvivel 
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om att kulturella faktorer som påverkar om en händelse blir en nyhet. Det finns fyra argument 

för detta, bland annat ju mer en händelse drabbar så kallade elitnationer eller elitpersoner, 

desto troligare är det att det blir en nyhet. Även ju mer personlig och negativ en händelse är, 

desto större chans har den att bli publicerad. Trots stora geografiska och avstånd är det dessa 

punkter som avgör nyhetsvärdet (Galtung & Ruge 1965, s.68).  

 

För att gå in än djupare på det geografiska avståndets betydelse har författarna beskrivit att ju 

längre bort en nation är, desto större nyhetsvärde måste en händelse äga för att bli en nyhet 

även här. En nyhet måste vara mer överraskande, oväntad och inte stämma överrens med ens 

egna förväntningar för att bli en nyhet långt bort, över geografiska och kulturella avstånd 

(Galtung & Ruge 1965, s.81). Med andra ord är det bara stora och sensationella nyheter som 

når oss från länder långt bort. Mottagarna av nyheterna läser inte nyheter vars innehåll redan 

är känt, man vill ha händelser som överraskar och det är sammantaget även det som krävs för 

att en långväga nyhet ska kunna bryta igenom alla de nyhetsvärderingsprocessuella faktorer 

som finns längs vägen.  

3.2 Sensationsjournalistik 
Marina Ghersetti skriver i studien Sensationella berättelser om begreppet 

sensationsjournalistik. Där framgår först och främst att detta begrepp är oerhört svårdefinierat 

och har ingen entydig definiering i samhället, utan detta begrepp kan uppfattas olika av olika 

personer (Ghersetti, 2000). 

 

Det har på senare år blivit tydligt att kommersialiseringen har ökat inom mediemarknaden. 

Det har medfört att nyheterna har drabbats av en förskjutning och därmed har de mer viktiga 

och betydelsefulla nyheterna fått stå i skugga av de mer sensationsinriktade nyheterna som 

tilltagit. Nyhetsrapporteringen har blivit mer ytlig och är inte längre präglad av fördjupningar 

och analyser. Det kan man se tydligt när ämnen som politik framställs på ett mer 

dramaturgiskt sätt än tidigare. Nyheterna prioriterar underhållningsvärdet istället för 

informationsvärdet i dagens samhälle (Ghersetti, 2000). 

 

Mallen för vad som är bra nyheter kännetecknas ofta av saklighet och relevans i nyheten.  De 

ska försöka framställas på ett sätt som visar på sanningen i stora drag. Idag är nyheterna inte 

präglade av dessa egenskaper. Idag präglas nyhetsrapporteringen av sensationer, och det är de 

som väcker störst intresse och inte de nyheter innehållande saklighet och relevans. Begreppet 
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sensation är som vi tidigare nämnt svårt och problematiskt att definiera. Forskare menar att 

sensationer förknippas med underhållningsjournalistik, kvällstidningsjournalistik och 

skvallerjournalistik bland annat. Dessa tre företeelser ses som skandalinriktade, populistiska 

och spekulativa. Sensationella nyheter utmärks även av att man framställer mycket nyheter 

om sex, kriser, sporter och olyckor. Allt detta är nyheter som ses som mycket intressanta av 

läsarna. Det handlar väldigt ofta om människor i olika oväntade situationer, även människor 

som uppfattas ha en viss status i samhället som exempelvis kändisar eller kungligheter. 

Sensationella nyheter uppfattas som överraskande eller oväntade. Mer kommersiellt gångbart 

material i nyheterna har blivit en konsekvens på bekostnad av klassiskt grävande journalistik 

(Ghersetti, 2000).  

 

Forskaren Einar Östgaard framför en mycket relevant synpunkt när han menar på att alla 

nyheter som förekommer på nyheterna är sensationella i en viss mån, de skulle annars aldrig 

få någon uppmärksamhet i media (Ghersetti, 2000).   

 

3.3 Kritik mot teorierna 
Det ska även nämnas att det finns en del kritik riktat mot de teorier som vi valt att luta vår 

studie mot. Denna kritik kommer främst ifrån sociologiskt inriktade forskare som Gaye 

Tuchman exempelvis, som liknar den rent redaktionella organisationen vid ett nyhetsnät, 

särskilt utformat att bevaka och fånga upp händelser inom vissa sektorer. Detta menar hon är 

problematiskt eftersom detta ”nyhetsnät” endast fångar upp händelser som redaktionen redan i 

förväg definierat som nyheter. ”Today’s news net is intended for big fish” är en metafor för 

detta då hon menar att mycket kan gå förlorat om man inte har ett tätare nät (Tuchman 1978, 

s.21). Händelser och förhållanden som inte täcks av redaktionens avdelningar kan därför 

tendera att inte publiceras. 

 

Vidare beskriver Tuchman att nyhetsnätet medför att händelser kan bli nyheter på vissa 

platser medan andra inte blir det beroende på den geografiska platsen som en tidning har 

täckning för i form av reportrar på plats. Om en tidning har en betald reporter på plats för att 

bevaka en specifik händelse innebär detta att den händelsen troligtvis favoriseras framför 

händelser på ”obevakade” platser (Tuchman 1978, s.23 f.). 
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Detta synsätt kan alltså sägas kritisera det teoretiska perspektiv som nyhetsvärdering i sig står 

för. I och med att den rent organisatoriska uppbyggnaden av exempelvis en tidning och dess 

nyhetsnät, kan innehålla vissa brister kan händelser som egentligen kanske bör bevakas 

komma att inte bevakas. Därmed bör man ha detta i åtanke och inte se tidningar som ett 

medium som täcker exakt allt som är värt att rapportera om, utan de kan innehålla en del 

potentiella brister.  

 

Som vi tidigare har nämnt förekommer det även kritik från bland annat Ghersetti, där hon är 

kritisk mot att händelser som betraktas som sensationella ofta prioriteras på förstasidorna och 

kommer därmed till större exponering på bekostnad av saklighet och relevans. Ur ett 

demokratiskt perspektiv menar hon att nyhetsmedierna i ökande grad ger en felaktig bild av 

verkligheten, samhällsinriktad journalistik har gett vika för underhållningsjournalistik 

(Ghersetti, 2000, s.1) Detta är en kritik mot hur nyheter presenteras på förstasidan, något som 

är nödvändigt att belysa eftersom det är en del av vår studie.  

 

Sammanfattningsvis kommer begreppet nyhetsvärdering stå i centrum för vår analys då det är 

det som vi är ute efter att hitta en förändring i kvällspressens förstasidor. Vi kommer att ha 

hjälp av Ghersetti, Hvitfelt och Volgstens tolkning av begreppet och ha det i åtanke både när 

vi utformar vårt kodschema men även under själva analysdelen. Bilderna kommer att vara ett 

användbart verktyg för oss då fler bilder på förstasidorna kan vara en indikation på en högre 

grad av sensationsjournalistik. En utveckling av vad vi menar med detta följer under nästa 

kapitel under operationaliseringen. 
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4. Metod och material 

4.1 Innehållsanalys 
Vi har genomfört en kvantitativ innehållsanalys för att undersöka den alltmer kommersiella 

inriktning på nyheter som kvällspressens förstasidor påstås ha drabbats utav. Detta menar vi 

kan undersökas genom att urskilja användandet av bilder, citat, nyhetsaktörer, nyhetsteman 

och även nyhetens geografiska ursprung. Anledningen till att vi valt denna metod är för att 

den är bäst lämpad för att kunna mäta det vi vill studera. Det är en bra metod för vår 

undersökning i och med att det inte blir något bortfall i vår typ av undersökning med ett 

tidningsarkiv med bra tillgång till materialet som dessutom är av god kvalitet.  

4.2 Design på studien 
Genom att läsa in oss på detta forskningsfält har vi kunnat urskilja vissa nyckelårtal för den 

sensationsjournalistiska utvecklingen. Därför har vi gjort tre olika nedslag på kvällspressens 

förstasidor för att undersöka hur sensationsjournalistiken har utvecklat sig. Med stöd av den 

tidigare forskningen har vi kunnat identifiera dessa årtal som ligger till grund för vår egen 

analys.  Enligt de forskare som vi läst in oss på har olika årtal under 70-80- och 90-talet 

bidragit till förändringen på kvällspressens marknad. Därför kan vi motivera vårt val av årtal 

att lägga oss strax före denna förändring för att kunna bekräfta denna utveckling. 

Vi har valt att utse 1972 som startpunkt för vår jämförelse då det årtalet ligger före de 

förändringar som ligger till grund för den sensationsinriktade journalistiken som har 

identifierats genom den tidigare forskningen. Därefter har vi valt 1992 för att få in ett nedslag 

ytterligare, för att lättare kunna se hur utvecklingen har förändrats över tid. Detta årtal ligger 

innan datorernas inträde i de svenska hemmen, och ska ge en bild av hur graden av 

sensationsjournalistik såg ut just då. Till sist är det tredje valet av årtal 2012 vilket grundar sig 

i att det är representativt för att ge en bild av hur kvällspressens förstasidor ser ut just nu. Vi 

har valt tre årtal för att tydligare kunna undersöka om sensationsjournalistiken har återspeglats 

på kvällspressens förstasidor. Jämfört med om vi till exempel endast hade haft två årtal tror vi 

att tre nedslag kan ge en mer rättvis bild av utvecklingen över tid. 

Sammanfattningsvis har vi alltså valt dessa tre årtal för att visa hur utvecklingen har skett 

innan, under och efter sensationsjournalistikens inträde på kvällspressens förstasidor såsom 

den tidigare forskningen har påvisat. Detaljer rörande det utvalda materialet återkommer vi till 

under kapitlet ”Material och urval”. 
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4.3 Kodning och tillvägagångssätt 

Vår kodning har skett genom att vi fört in varje förstasida dels utifrån vilken aktör den 

handlar om och därefter vilket tema den representerar. Därigenom har vi kunnat undersöka 

hur förstasidorna har sett ut under våra tre nedslag. 

 

Att dela in förstasidorna under olika teman är viktigt för oss då detta underlättar att dra 

slutsatser samt att resultatet blir tydligare (Nilsson, 2000 s. 132). Vi har gått igenom nyhet för 

nyhet för att systematiskt föra in förstasidan under rätt aktör och tema. Variablerna har 

bestämts utifrån de alla teman nyheter kan falla in i. Exempelvis har vi använt oss av teman 

som sport, politik och ekonomi. 

 

Det framkommer att det finns två regler gällande variabelvärden. Variabelvärden skall först 

och främst vara uttömmande i förhållande till undersökningsproblemet. Med det menas att 

man alltid skall ha ett värde som man kan sätta i förbindelse till varje speciell variabel. Den 

andra regeln är att variabelvärdena skall vara ömsesidigt uteslutande. Med det menas att det 

inte skall gå och genomföra samma undersökning på annat sätt om man använder samma 

typer av variabler. Det betyder att om man gör om denna undersökning kommer man få 

samma resultat oberoende av den person som utför studien. Angående kodschemat har 

variablerna strukturerats på ett sådant sätt som ser till att kodningen genomförs på lättast 

möjligast sätt (Nilsson, 2000, s. 129 f.) Att värdena är ömsesidigt uteslutande är något vi har 

tillämpat för våra variabler för att kunna säkerställa att denna undersökning är både reliabel 

och genomförbar. Vi har använt oss av dataprogrammet Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) för att genomföra undersökningen. 

4.3.1 Indikatorer 
Utifrån vad vi definierar som sensationsjournalistik genom den tidigare forskningen har vi 

bland annat noterat att forskningen säger att användandet av bilder och citat tyder på en 

sensationsjournalistisk prägel på kvällspressens förstasidor. Användandet av citat och bilder 

på förstasidorna menar Volgsten kan korrelateras med utvecklingen av sensationsjournalistik.  

Därför har vi bilder och citat som egna variabler i vårt kodschema för att på ett enkelt sätt 

kunna mäta hur mycket man använde sig utav detta förr jämfört med nu. Även nyheternas 

teman är viktiga att titta på då den tidigare forskningen säger att ämnen som sex, kändisar, 

skandaler och brott kan känneteckna sensationella nyheter. Dessa variabler finns därför också 

i vårt kodschema tillsammans med ämnen som står för en mer klassiskt grävande journalistik 
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såsom politik, ekonomi, näringsliv med mera. Lika viktigt är titta på vilka aktörer som 

förekommer i nyheterna på förstasidan, därför har vi även olika värden under den variabeln 

som kändis, brottsling och politiker etc. Även nyhetens geografiska sträckning är intressant att 

analysera då en långväga nyhet måste innehålla en hög grad av sensation för att kunna nå till 

de svenska förstasidorna. Därför tror vi att de nyheter som kan betecknas som utrikes är av 

sensationell art.  

 

Dessa mått får sammantaget stå för de indikatorer som vi har att gå på när vi dragit våra 

slutsatser, och täcker in det som vi behöver för att kunna få fram en rättvis bild över vår 

problematik. För fullständig redovisning av kodbok med mera, se bilaga 1. 

4.3.2 Operationalisering 

I vår operationalisering har det handlat om att dra tydliga paralleller mellan den teori vilket vi 

lutar vår undersökning mot och den undersökning som vi gjort. Vi har tagit fram begrepp ur 

teorin som den fortsatta undersökningen sätter i fokus, och gjort dem mätbara. Det är dels de 

teoretiska delarna som Volgsten skriver om användandet av citat och bilder som vi menar kan 

utgöra ett mått för graden av sensationsjournalistik också enligt Ghersettis definition. 

Begreppet sensationsjournalistik på förstasidor definierar vi som förstasidor där man använder 

mycket bilder och citat, och även nyhetsteman som den tidigare forskningen har tagit upp är 

en viktig indikator för oss i studien, exempelvis nöjesnyheter. Det är genom dessa indikatorer 

som vi gjort mätbara som vi ska tillämpa i undersökningen.   

4.3.3 Testkodning 
Innan vi började med den riktiga kodningen genomfördes en testkodning. Detta var 

nödvändigt för att se om variablerna var hållbara och ifall de fungerade för vår studie. Detta 

har gjorts för att bekanta oss med SPSS samt för att se om de variabler vi valde att använda 

oss av var hållbara. Detta resulterade i att vi kom till insikt att vi behövde fler teman samt 

aktörer, och vi la därför bland annat in näringsliv och myndigheter under aktörer eftersom det 

dök upp nyheter som berörde dessa aktörer och då upptäckte vi att vi saknade dessa och la 

därmed till dem. 

 

4.4 Material 
Vårt tillvägagångssätt när vi samlat in materialet har varit att använda en mikrofilmsläsare 

som tillhandahålls genom Örebro Universitetsbibliotek. Där finns ett stort arkiv av svenska 
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löpsedlar som arkiveras kontinuerligt, och det är dessa som vi undersökt i vår kodning. Vilka 

vi väljer har som tidigare nämnts valts ut genom ett systematiskt sannolikhetsurval. 

 

Innehållsanalys som metod kan innehålla en del potentiella brister rörande materialaspekten. 

Det finns tre kriterier som man bör tänka på när man bedömer dokument som ska stå som 

föremål för innehållsanalys, nämligen 1. autenticitet – att dokumentet är vad det utger sig för 

att vara 2. Trovärdighet – om dokumentet inte förfalskats eller förvrängts på något sätt 3. 

Representativitet – om de dokument som valts ut är representativa för andra relevanta 

dokument (J. Scott se Bryman 2002, s.203). Dessa tre kriterier bedömer vi att våra dokument 

uppfyller sett till deras beskaffenhet. Att dokumenten är autentiska och trovärdiga borde inte 

råda något tvivel om eftersom vi tagit del av dem från mikrofilm i biblioteket. Vi bedömer att 

biblioteket är trovärdiga i sin behandling av mikrofilmerna och har ingen anledning att inte 

lita på dokumentens autenticitet. Att dokumenten är representativa bedömer vi också, 

eftersom urvalet vi gjort utgör cirka 10 % av det totala antalet förstasidor under den valda 

tidsperioden vilket vi anser räcker. 

  

Vi har även vägt in en del nödvändiga avgränsningar angående själva kodandet, då en 

förstasida inte enbart består av en huvudnyhet, utan även annat som logotyper, spalter med 

lite mindre nyheter samt annan metainformation. Dessa har vi valt bort eftersom vi endast 

analyserat en nyhet per förstasida, alltså ”huvudnyheten”.  

 

För att definiera vad som är just ”huvudnyheten” har vi tagit stöd i den tidigare forskningen 

och noterat hur Hvitfelts studie På första sidan genomfördes. Där definierar han 

huvudnyheten som de som placeras längst upp till vänster på förstasidorna (Hvitfelt 1985, 

s.125). I vissa undantagsfall där det tydligt framgått att en annan nyhet är huvudnyheten, men 

haft en annan placering på förstasidan har vi istället valt denna. Detta har dock inte orsakat 

några större problem eftersom det allt som oftast tydligt framgått vilken nyhet som är 

huvudnyheten.   

 

Huvudnyheten har vi därmed bestämt varit den nyhet som ges störst utrymme på förstasidan, 

oftast den som är uppslagen högst upp till vänster och vars rubrik samt eventuell bild ögat 

oftast dras till enligt traditionella journalistiska principer. Förstasidans utseende kan variera 

något mellan våra tre årtal, men vi har gått efter det generella utseendet på huvudnyheten när 
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vi väljer den. Förstasidorna på 70-talet har exempelvis lite mer brödtext jämfört med på 

senare år, liknande aspekter har vi vägt in under arbetets gång.  

 

4.5 Urval  
De tidningar som vi har undersökt är kvällstidningarna Aftonbladet och Expressens 

förstasidor. Vi upplevde som tidigare nämnts en avsaknad av denna typ av undersökning när 

vi gick igenom forskningsfältet, vilket ytterliggare motiverar vår studie. Svaret på frågan 

varför vi har valt just Aftonbladet och Expressen är att de genomgående i litteraturen har 

benämnts som de mest klassiska svenska kvällstidningarna.  

 

Gällande materialets omfattning kan vi konstatera att inom de tre årtalen vi har valt ut 

återfinns det sammanlagt 2190 förstasidor från de båda kvällstidningarna (730 om året under 

våra tre årtal). På grund av rent tidsmässiga skäl har vi inte haft möjlighet att analysera 

samtliga förstasidor, utan vi har haft en ambition att koda ungefär 10 % av det totala 

materialet vilket vi anser ger en rättvis bild av den problematik vi undersökte. Vi har alltså 

valt att avgränsa oss och samla in ett mindre material som får ge en representativ bild över 

utvecklingen under dessa år. Med tanke på att vi totalt har ett material på 10 % av det totala 

har vi valt 37 dagar om året och analysera både Aftonbladet och Expressens förstasidor från 

de valda dagarna. Detta har vi sedan gjort för 1972, 1992 och 2012. Detta resulterar i att vi 

fick cirka 74 förstasidor per årtal, vilket totalt blir 222. Det totala antalet förstasidor för dessa 

tre år är 2190, vilket betyder att vi landade strax över 10 % som var vår ambition. 

 

Med utgångspunkt i läroboken Samhällsvetenskapliga Metoder skriven av Alan Bryman har 

vi tagit stöd rörande vilket urvalssätt vi använder och vad som lämpar sig bäst för 

innehållsanalys. Gällande innehållsanalys menar Bryman att med en frågeställning som 

rymmer ett pågående eller generellt fenomen kan man tillämpa ett sannolikhetsurval som med 

lätthet kan anpassas till ett urval av datum eller tidsperiod. Man kan exempelvis skapa ett 

systematiskt urval genom att slumpmässigt välja en viss veckodag och därefter ta var n:te dag 

efter det (Bryman 2002, s.195). 

  

Urvalsmetoden som vi använt oss utav är således ett systematiskt sannolikhetsurval som det är 

beskrivet i kapitel 4 i Bryman. Där väljer man enheter direkt från urvalsramen utan att 

använda någon slumptalstabell. Med ett systematiskt urval har vi börjat slumpmässigt på en 
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siffra (i vårt fall mellan 1 och 31), och därefter valde vi var tionde dag utifrån den siffran vi 

fick fram som i vårt fall kommer att representera ett datum i januari för det valda året 

(Bryman 2002).  

 

4.6 Reliabilitet och validitet 
I Metoder i Kommunikationsvetenskap definieras reliabilitet och validitet som giltighet och 

tillförlitlighet. Men framförallt krävs en bra undersökningsmetod för att säkerställa 

reliabilitet- och validiteten (Ekström & Larsson 2007, s.73). 

Reliabilitet kan bäst beskrivas som i vilken utsträckning ett mått på ett begrepp är stabilt eller 

pålitligt. Med andra ord; kan resultaten från en undersökning upprepas om det genomförs på 

nytt, eller kanske har det påverkats av tillfälliga och slumpmässiga faktorer? (Bryman 2002, 

s.43). Vi anser att förstasidorna kan anses som stabila eftersom de inte påverkas av tillfälliga 

eller slumpmässiga faktorer under mätningens gång. 

 

Eftersom vi är två personer som har genomfört kodningen har begreppet intrakodarreliabilitet 

varit relevanta för oss och därmed är det nödvändigt och klargöra det här. 

Intrakodarreliabilitet står för att kodaren är konsekvent i sin värdering av nyheterna (Nilsson, 

2000, s135). Vi har uppnått reliabilitet i vår studie genom att löpande under kodningens gång 

diskuterat oss fram till lösningar när det har uppstått problem i hur vi har kategoriserat en 

förstasida. Vi har även i vår kodbok försökt att beskriva så gott som möjligt hur variablerna 

skall tolkas för att göra det så svårt som möjligt att missuppfatta hur man ska kategorisera en 

förstasida. 

 

Rörande validiteten är det främst begreppsvaliditet som är viktig för oss då detta främst 

brukar sammankopplas med kvantitativ forskning. Det går ut på en bedömning om de 

slutsatser som genererats från en undersökning hänger ihop eller inte. Det man bör fråga sig är 

om ett mått för ett begrepp verkligen speglar det som begreppet anses beteckna (Bryman 

2002).  

Vårt sätt att förhålla oss till reliabiliteten och validiteten har således varit att sträva efter en 

metod som mäter det vi vill mäta, ett bra urval och frågeställningar samt en bra analysdel. 

Eftersom vi har studerat innehållet på framsidor då jämfört med nu i relativt stor omfattning är 

vi övertygade om att innehållsanalys lämpar sig bäst som metod i denna studie, och vi kan 

med största sannolikhet säga att vi har uppnått både bra reliabilitet och validitet. 
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4.6.1 Metodproblem 
Ett metodproblem som kan uppstå är att frågeställningarna inte är tillräckligt precist ställda 

vilket kan innebära en risk för att man dels analyserar fel medium, eller att kodningsschemat 

kommer att innehålla brister och leda in oss på fel spår. 

Vidare vägde vi in dels att det är svårt att koda utan att lägga in någon egen värdering, och 

dels att det kan vara svårt att få svar på ”varför-frågor” utifrån en innehållsanalys. Vi har 

försökt att hålla oss nära vårt syfte och våra frågeställningar och bedömer att vi det ändå är 

relativt fria från alltför mycket egna värderingar i kodningsarbetet.  

 

Ett annat metodproblem som kan uppstå för oss är att inte ha ömsesidigt uteslutande 

kategorier under kodningsarbetet. Men vi menar dock att vi har lyckats undgå detta problem 

genom att vi inte fick många enheter under kategorin övrigt. Detta problem stötte vi på under 

testkodningen då vi kom till insikt till att vi behövde mer teman och aktörer i kodningsarbetet. 

Detta korrigerades enkelt genom att lägga till fler teman och aktörer, vilket gjorde 

kategorierna ömsesidigt uteslutande.  
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5. Resultatredovisning 

5.1 Bilder och citat 
I vår genomgång av den tidigare forskningen kunde vi fastställa att forskarna inom området 

antyder att kvällspressens journalistik under senare år alltmer har dragits åt en 

sensationsinriktad journalistik. För en fullständig redovisning av våra tabeller, se bilaga 2. 

Med stöd utav den tidigare forskningen kunde vi slå fast en del indikatorer som visar på denna 

utveckling, bland annat Volgstens teori om användandet av citat som en indikator på detta, 

och Ghersetti skriver om bilders betydelse kan ha en avgörande inverkan på om en nyhet 

publiceras eller inte. Bilder är av en stor betydelse för om oförutsedda nyheter publiceras 

överhuvudtaget. Dessa två indikatorer var av stor betydelse för oss för att kunna mäta graden 

av sensationsjournalistik över tid.  

 

I vår analys på just den fronten fanns det tydliga skillnader under de tre tidsperioderna på 

användningen av bilder, som framgår i tabellen nedan. Om vi första tittar på användandet av 

bilder 1972 ser vi att det förekom på 64 % av förstasidorna. 1992 var siffran 92 %, och 2012 

förekom det på 99 % av förstasidorna. För att återkoppla till vårt inledningskapitel där vi 

beskriver hur forskarna menar att den sensationsinriktade prägeln på kvällspressens 

journalistik har accelererat under senare år, kan dessa siffror bekräfta denna utveckling 

rörande bilder.  

 

Tidsperiod Bilder på förstasidor (%) Totalt antal förstasidor  
1972 64  74 
1992 92  72 
2012 99  70 

Tabell 1. Förekomst av bilder på kvällstidningarnas förstasidor i (%) 
 

Citaten kan vi även här se en stegrande utveckling där det förekom på 16 % av förstasidorna 

1972, följt av 32 % 1992 samt 39 % 2012. Som vi tog upp under teoretiska utgångspunkter 

har citatet en retorisk funktion som gör oss nyfikna på att köpa tidningen. Citatet ger en ”röst” 

åt den aktuella nyheten och bildar ett personligt formspråk av ”jag och vi”.  

Tidsperiod Citat på förstasidor (%) Totalt antal förstasidor  
1972 16  74 
1992 32  72 
2012 39  70 

Tabell 2. Förekomst av citat på kvällstidningarnas förstasidor i (%) 
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5.2 Teman och aktörer 
I den tidigare forskningen har vi gått in på att nyhetsvärderingen är av stor betydelse för den 

sensationsjournalistiska utvecklingen. Martin Conboy är inne på förekomsten av vilka ämnen 

det är som aktualiseras på förstasidorna när det handlar om sensationsjournalistik. Ämnen 

som rör nöjesbranschen som sex, skvaller, kändisar samt så kallad ”rättsröra” där myndigheter 

och brott & straff står i fokus kan tyda på en mer sensationell nyhetsvärdering. Även Ghersetti 

beskriver sensationsjournalistiska ämnen som sex, olyckor, rättsröra, kriser och sport.  

 

Det vi har varit ute efter i vår analys av teman och aktörer har således varit att identifiera en 

eventuell förskjutning angående vilka teman och aktörer som förekommer på förstasidorna.  

För att relatera dessa beskrivningar av sensationsinriktade teman till vår egen analys kan vi se 

en klar förändring både gällande vilka aktörer och vilka teman som förekommer över tid.  

 

Tema 1972 1992 2012 
Brott & Straff 26 39 23 

Ekonomi 5 6   1 
Krigsnyheter 7 1   0 
Myndigheter 11 6   0 
Näringsliv 4 4   0 

Nöje/Kultur 3 17  21 
Politik 11 13  16 
Sport 3 6   9 
Väder 1 1  16 
Övrigt 29 7  14 

Summa 100 100 100 
Tabell 3. Förekomst av teman i (%) 

 

Till att börja med förekom temat ”Nöje/kultur” endast i 3 % av förstasidorna 1972. Detta 

accelererade sedan över tid och var uppe i 17 % 1992 och 21 % 2012. Generellt märkte vi en 

uppgång i bevakningen av olika TV-program och dess personligheter som gavs frekvent 

utrymme på förstasidorna. Även temat sport har gått stadigt uppåt från 3 % 1972 till 9 % 

2012.  

 

Lika viktigt som det är att identifiera vilka teman som har gått stadigt uppåt är det även att 

studera vilka som det skett på bekostnad utav. Både Ghersetti och Hvitfelt har som vi tidigare 

nämnt menat att den seriösa samhällsjournalistiken ersatts av underhållningsjournalistik som 

ur en dramaturgisk synpunkt är bättre berättelser som når flest läsare. Dramatisering och 
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fiktionalisering har prioriterats på bekostnad av saklighet för att göra nyheterna mer säljbara. 

De teman som man kan se som seriös samhällsjournalistik såsom ekonomi, myndigheter och 

näringsliv har stadigt gått ner. Det tema som konstant aktualiseras allra högst under samtliga 

tre årtal har varit ”Brott&Straff”. 1972 bestod 26 % av förstasidorna av det, 1992 var siffran 

39 % och 2012 låg det på 23 %.  Detta tema var det vanligast förekommande under samtliga 

tre årtal i förhållande till andra teman. Krigsnyheter är även ett tema som minskat helt och 

hållet 7 % 1972 till 0 % 2012.  

 

En variabel som enligt oss tydligt visar på dramatisering och fiktionalisering av nyheter är 

temat väder. Med dramaturgiska knep såsom ”Nu kommer ryssvärmen” eller ”Rekordkyla på 

väg” etc. har utvecklingen accelererat kraftigt under 2012. Från att ha legat på 1 % av de 

analyserade framsidorna under 1972 och 1992 steg detta till 16 % 2012 såsom det framgår i 

tabell 3.  

 

Aktör 1972 1992 2012 
Kändisar 10 14 26 
Politiker 11 7 16 

Privatperson 45 32 13 
Övrigt 34 47 45 

Summa 100 100 100 
Tabell 4. Förekomst av aktörer i (%) 

 

Aktören ”Privatpersoner” gått kraftigt nedåt. Under våra mätningar har förekomsten av 

privatpersoner sjunkit från 45 % till 13 %. Fortsättningsvis var aktören ”kändisar” 

förekommande i 10 % av förstasidorna 1972, följt av 14 % 1992 och till sist 26 % 2012. 

Återigen en stegrande siffra procentuellt sett inom bevakningen utav nöjesbranschen på 

förstasidorna, som vi även såg i temat nöje/kultur i tabell 3. Dessa variabler gick hand i hand 

stadigt uppåt, och sett till vad Conboy och Ghersetti beskriver som sensationsinriktad 

journalistik visar detta en utveckling som går stadigt mot detta. En aktör som legat på en 

relativt konstant nivå är politiker där förekomsten inte sticker ut i någon nämnvärd riktning. 

 

Inrikes/Utrikes 1972  1992  2012  
Inrikes 80 87 86 
Utrikes 20 13 14 
Totalt 100 100 100 

Tabell 5. Geografiskt ursprung av nyheter på förstasidan i (%) 
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För att återkoppla till Galtung & Ruges teorier angående nyhetsvärdering relaterat till 

geografiskt avstånd kan vi konstatera att siffrorna inte sticker ut i någon nämnvärd riktning 

utan ligger konstant på en jämn nivå.  

5.3 Diskussion 
Med dessa redovisade resultat från analysen vill vi utveckla vissa tankegångar vidare under 

detta avsnitt. Det som vi framförallt har uppmärksammat är det ökande användandet av både 

bilder och citat, där användandet av bilder har gått från 64 % 1972 till 99 % 2012. Citaten har 

även stått för en markant förändring där har mer än fördubblats, från 16 % till 39 %. Även i 

själva utformningen av citaten kan vi se en förändring där man tidigare hade fullständiga 

meningar i form av ett uttalande av en privatperson eller politiker, medan man idag har mer 

kraftfulla och korta citat som ger förstasidan en slagkraftig och explosiv karaktär.  Detta 

kopplar vi till de teorier om citat och bilder som Volgsten och Ghersetti har tagit upp och som 

kan sammankopplas till sensationsjournalistik. Här håller vi med forskarna som menar 

exempelvis att ett citat på en löpsedel kan göra att man identifierar sig med aktören i fråga, 

och därefter blir nyfiken på att köpa tidningen.  

 

Utvecklingen på den här fronten vill vi också sammankoppla med de siffror vi tog upp i 

inledningen som visar på en minskad pappersupplaga och ökat läsande på internet. Detta har 

som forskningen visat, lett till en ökad konkurrens och tuff situation för papperstidningarna. 

Därför tar man till en del grepp för att överleva i konkurrensen, och där tror vi att 

användandet av bilder och citat kan ha en stor betydelse för att väcka uppmärksamhet. 

Detsamma gäller dramatiseringen av nyheter som vi sett både gällande väder och politik där 

man framställer nyheterna som extra sensationella och uppseendeväckande.  

 

Vi har också kunnat urskilja en förändring i själva utseendet på förstasidorna där man nu för 

tiden använder så kallade ”extra-puffar” på näst intill varje förstasida. Man har inte heller 

någon brödtext på förstasidan nu jämfört med förr, vilket vi också tror beror på att man vill 

hålla det mest kärnfulla och lockande på förstasidan att man sedan ska köpa tidningen och 

läsa mera inuti den. Vi skall dock nämna att detta är något vi inte har mätt utan vi återkommer 

till det under kapitlet där get uppslag på vidare forskning. Dessa förändringar kopplar vi även 

till dramatiseringen av nyheter som forskarna beskrivit, när till och med en sådan sak som 

väder framställs dramaturgiskt spännande. Även i layouten på förstasidorna kunde vi se en 

tendens på att bilderna blev allt viktigare över tid. På förstasidorna från 1972 var bilden inte 
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lika bärande för nyheten i sig, utan var oftast i mindre format och det var mer brödtext vilket 

man inte alls ser på förstasidorna från 1992 och 2012.  

 

Dock är det en väsentlig skillnad i hur man framställde politik och politiker, som dock inte 

framgår av vår mätning. Utvecklingen har gått från en mer sakligt inriktad och kritiskt 

granskande journalistik till en dramatiskt framställd politisk bevakning. En aktör som gått 

kraftigt uppåt är som vi tidigare nämnt kändisar. Som en parallell till detta har aktören 

”Privatpersoner” gått lika kraftigt nedåt. 1972 var siffran för privatpersoner 45 %, 1992 var 

siffran 32 % och till sist var siffran nere på 13 % 2012. Här vill vi dra parallellen till det som 

Hadenius och Weibull beskriver som kvällspressens funktion att företräda ”den vanliga 

människan” och ge ”de röstsvaga röst”. Deras bok skrevs 1996 och vi tycker oss kunna se att 

denna funktion mer eller mindre har försvunnit helt, åtminstone på förstasidorna. På 

framsidorna från 1972 var det mycket vanligt med nyheter om privatpersoner som råkat ut för 

olyckor eller i form av brottsoffer. Tidigare fokuserade man på okända privatpersoner i olika 

typer av reportage, som även gavs utrymme på förstasidan under våra mätningar. Men dessa 

typer av nyheter är inte sensationella i särskilt hög utsträckning, och därför tror vi att denna 

aktör har förminskats i så pass hög utsträckning över tid till förmån för exempelvis kändisar 

och idrottspersoner.  

 

Det tema som konstant aktualiseras allra högst under samtliga tre årtal har varit ”Brott & 

Straff”, vilket varit den mest förekommande temat under samtliga mätningar. Detta tror vi kan 

ha att göra med att detta tema alltid i viss mån har haft ett högt nyhetsvärde och har ett stort 

spann som täcker in mycket. Mord, misshandel, rån m.m. är inte direkt någon ovanlighet när 

det kommer till förstasidor.  Vi tror att detta tema ses som en sensationell nyhet under alla 

våra mätningar på grund av att detta tema oftast dramatiseras och man gör det mer lockande 

genom den dramatiska framställning som förstasidan har. Och detta är något vi inte kan mäta i 

vår undersökning men är en aspekt som vi inte kunnat undgå. 

 

Rörande vilka teman som aktualiseras menar både Ghersetti och Hvitfelt att ett kännetecken 

på sensationella nyheter är att klassisk samhällsjournalistik har ersatts av 

underhållningsjournalistik. Detta kan vi bekräfta genom att titta på de teman i vår analys som 

kan betecknas som seriösa och sakliga kontra underhållnings-teman. De seriösa kategorierna 

ekonomi, myndigheter och näringsliv har konstant gått neråt och näst intill försvunnit helt 

från förstasidan.  Vi noterade även att krigsnyheter har minskat kraftigt och nu försvunnit helt 
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och hållet. Detta har vi en förklarning på som vi inte kan mäta genom vår analys men som vi 

ändå tror att vi kan ge svar på via våra egna intryck. Vietnam- och kallakriget var en stor 

bidragande faktor för att det aktualiserades på förstasidorna under 1972. 1992 och 2012 

innehöll inte samma världsomspännande krigsnyhetsrapportering på daglig basis vilket vi tror 

förklarar nedgången av det temat. 

 

Detta samtidigt som exempelvis temat ”nöje/kultur” stigit från några enstaka procent till över 

en femtedel av de analyserade framsidorna under hela året, aktören ”kändis” har mer än 

fördubblats, temat ”sport” har stigit från 3 % till 9 % och ”väder” från 1 % till 16 %. Detta 

menar vi visar på förändringen som forskarna pekat på, där den klassiska 

samhällsjournalistiken har ersatts av underhållningsjournalistik, och på den punkten kan vi 

bekräfta den bild som forskarna har återgivit.  

 

Här kan vi också göra en koppling till Hvitfelts studie På första sidan där han kom fram till 

att de teman som hade högst nyhetsvärde var politik, brott och olyckor. Denna studie är 

skriven 1985, och vi kan bekräfta det som han kom fram till genom vår studie också då 

resultaten för dessa tre teman var de överlägset mest frekventa under vår mätning av 1972. 

Nöje, kultur och miljöfrågor som han även menade hade lågt nyhetsvärde kan vi bekräfta då 

dessa teman var mycket ovanliga även i vår mätning. Detta har vi sedan sett en förändring på 

då nöje och kultur har gjort en markant uppgång i våra mätningar, som vi menar tyder på en 

mer sensationsinriktad utveckling. 

 

Anledningen till att exempelvis vädernyheter har ökat mycket kopplar vi också till det 

Ghersetti skriver om dramatiseringen av nyheter. På det viset som nyheterna framställs är det 

stundtals mycket dramatiskt och man skriver om rekordvärme, rekordkyla, ryssvärme och 

arktiska stormar. Det som gör det säljande är dramatiseringen och att tidningarna lyckas få det 

att framstå som att det kommer att påverka oss på individnivå. Denna utveckling har 

framförallt stegrats till vår mätning 2012 och går således att koppla till det vi tidigare skrivit 

om minskade pappersupplagor och de grepp som tidningarna tar till för att locka läsare i form 

av dramaturgiska knep.  

 

Larsson beskriver ämnen inom nyhetsvärdering som har så pass högt nyhetsvärde att det 

publiceras på förstasidan ofta handlar om politik, ekonomi, brott och olyckor. Detta kan vi 

delvis fastslå om man tittar på andelen nyheter som handlar om brott och straff är det mest 
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förekommande temat under alla tre årtal som vi mätt ifrån. De andra variablerna som Larsson 

nämner förekommer oftast på förstasidorna i en högt dramatiserad form, åtminstone på de 

förstasidorna som är från 1992 och 2012. Gällande ekonomi har det varit rubriker som ”Så 

blir den nya chock-räntan”, eller politiska rubriker som ”Juholts bidragsfusk”, och så vidare. 

Detta menar vi också bekräftar bilden som forskarna har beskrivit att även allvarliga ämnen 

som ekonomi och politik bearbetas dramaturgiskt och framställs som sensationella.  

 

Enligt forskningen framkommer det att händelser med nära geografisk och kulturell 

anknytning allt som oftast lockar mer intresse och har således högre nyhetsvärde hos den 

lokala befolkningen. För att sätta detta i en svensk kontext kan vi i stort styrka den tesen i och 

med den höga andelen av inrikesnyheter. Det som däremot anta gällande utrikesnyheterna är 

att de är av mer spektakulär art så som Galtung & Ruge beskriver att de nyheter som är från 

större geografiskt avstånd troligen innefattar en större grad av sensation eftersom de annars 

säkerligen inte skulle nå hit och bli en nyhet i Sverige. 
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6. Slutsatser 
 

Under detta avsnitt ska vi återkoppla till syftet och frågeställningarna samt dra slutsatser med 

stöd av vår analys och diskutera detta mot bakgrund av den teoretiska ansatsen.  

6.1 Återkoppling till syfte och frågeställningar 
Vårt syfte med uppsatsen är att genom vår analys undersöka om kvällspressens 

nyhetsvärdering rörande förstasidesinnehållet från 1970-talet och framåt förskjutits mot en 

mer sensationsinriktad journalistik. Vi menar att vi delvis kan bekräfta denna bild. Med tanke 

på vad den tidigare forskningen säger om användandet av bilder och citat som en indikator på 

sensationsjournalistik, samt resultaten av dessa undersökningsobjekt i vår egen analys kan vi 

se en kraftig uppgång i användandet av dessa. Användandet av citat har stegrats successivt 

från 16 % 1972 till 39 % 2012. Bilderna har även ökat stadigt från 64 % till 99 %. Detta är en 

klar indikator på en mer sensationsinriktad journalistik.   

 

Även vilka teman som förekommer i nyheterna på förstasidorna har vi kunnat se vissa 

tendenser som pekar på en sensationsinriktad journalistik. Ghersetti och Hvitfelt har i 

litteraturen varit inne på att den seriösa och granskande journalistiken ersatts av en 

underhållningsjournalistik på bekostnad av saklighet. Denna bild kan vi också till stor del 

bekräfta då teman som nöje/kultur, väder, sport och nyheter innehållandes kändisar har gått 

spikrakt uppåt medan mer seriösa ämnen som myndigheter, näringsliv och ekonomi har gått 

stadigt nedåt.  

 

För att även återkoppla till våra frågeställningar är det tydligt att det skett en förskjutning mot 

mer sensationsinriktade ämnen över tid. Ett tema som nöje/kultur har exempelvis stegrats från 

ett fåtal procentenheter till över en femtedel under de årtal vi mätt. Detta samtidigt som 

exempelvis nyheter om myndigheter och näringsliv degraderats från att ha varit en betydande 

del av rapporteringen till nästan ingen alls. Kvällstidningars uppgift att ”ge de röstsvaga röst” 

tror vi håller på att ersättas av en mer underhållande och dramatiserad journalistik utifrån våra 

egna siffror. Denna koppling drar vi på grund av den kraftiga nedgången i bevakningen av 

privatpersoner till förmån för kändisar. Det framgår tydligt att man bytt perspektiv, och 

artiklar där den ”lilla människan” har fallit offer för brott eller myndigheters slarv är inte alls 

vanliga längre jämfört med de artiklar vi stötte på under 1972 exempelvis. 
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Angående förstasidornas grafiska utseende har det skett en förändring även där. Förr var det 

mycket brödtext som gavs utrymme på förstasidan vilket inte alls är fallet idag. Detta tror vi 

kan ha att göra med att man vill endast vill locka läsaren via förstasidan med slagkraftiga och 

dramatiserad förstasida för att man sedan ska lockas att köpa tidningen. Detta var man inte 

riktigt i behov av tidigare då papperstidningen var den enda tillgängliga källan för 

kvällstidningarnas nyheter i avsaknad av internet etc. En annan skillnad i utseendet på 

förstasidorna är även de så kallade ”extra-puffarna” som ramar in förstasidan och ger en extra 

dramatiserad bild av nyheten i fråga. Under 1972 stötte vi inte på en enda extra-puff, 1992 

någon enstaka, medan det 2012 snarare var regel än undantag.  

 

Vi har dock sett en del undantag från denna utveckling och sett en del teman som är relativt 

konstanta under samtliga årtal som vi mätt utifrån. Brott och straff samt politik har 

förekommit i en hög utsträckning och inte varit särskilt känsligt för förändring. Dock ska det 

nämnas att det möjligtvis finns skillnader i hur man framställer exempelvis politiska nyheter, 

men det täcker inte vår kvantitativa innehållsanalys in.  

 

6.2 Återkoppling till forskarnas teorier 
De teorier vi funnit om nyhetsvärdering ger Ghersetti en definition under teoretiska 

utgångspunkter på vad som en förstasidesnyhet kännetecknas av. De definitioner av 

nyhetsvärdering som beskrivs upplever vi följdes i mycket högre utsträckning på förstasidorna 

under 1972 och i viss mån 1992. Under 2012 upplever vi att en förskjutning skett, i mångt och 

mycket beroende på den ökande konkurrensen i form av minskad pappersupplaga och vad det 

medför. Fler nyheter som rör nöjesbranschen exempelvis tror vi medför att dessa 

journalistiska kriterier inte följs lika mycket och har gett en ny bild av hur nyhetsvärdering ser 

ut idag jämfört med förr.  

 
Vad gäller sensationsjournalistik har Ghersetti pekat på en ökad kommersialisering inom 

mediemarknaden, vilket medför att nyheterna drabbats av en förskjutning och att de 

sensationsinriktade nyheterna prioriterats. Nyhetsrapporteringen menar hon har blivit mer 

ytlig och är inte längre präglad av fördjupningar och analyser. Hon menar även att nyheterna 

prioriterar underhållningsvärdet före informationsvärdet idag. Detta kan vi skriva under på i 

stor utsträckning då det också har blivit vår bild av hur nyheterna har förändrats, inte minst på 

förstasidan. Enbart det faktum att det fanns brödtext och fördjupning till och med på 
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förstasidan förr är ett tecken på detta enligt oss. Även utformningen av större bilder, extra-

puffar och liknande kan också vara ett tecken på hur man prioriterar underhållningsvärde före 

informationsvärde idag.  

 
Volgstens betoning av citat som höjande av nyhetsvärdet kan vi bekräfta. Han menar att citat i 

sig skapar en nyfikenhet och bygger förväntningar på tidningen utifrån löpsedeln, som läsaren 

inte kan vara säker på om de kommer besannas eller ej, men trots läsarens förutsägelser är det 

nyfikenheten som citatet ger som driver läsaren till att köpa tidningen. Citatet som en 

indikator för ökad sensationsjournalistik har varit en viktig faktor för oss i vår analys, och vi 

har kunnat se klara tendenser på ett ökat användande av citat på förstasidorna. Detta 

tillsammans med ändrad nyhetsvärdering och bildanvändning anser vi har kunnat bekräfta 

forskningsfältets bild av en ökad sensationsjournalistik inom kvällspressen över tid.  

 

6.3 Uppslag på vidare forskning 
Resultaten från vår analys visar på en mer sensationsinriktad journalistik inom kvällspressen 

idag, vilket vi tror kan bero på den ökade konkurrensen generellt på tidningsmarknaden. Detta 

pekar på en sensationsinriktad riktning för mediemarknaden på bekostnad av klassiskt 

grävande journalistik som både Ghersetti och Hvitfelt varit inne på i litteraturen. Detta kan ge 

uppslag för vidare forskning inom området, kommer denna utveckling att accelerera 

ytterliggare i takt med en minskad pappersupplaga? Vad innebär det för journalistiken i stort 

att vi ser en utveckling som riktar sig allt mer mot internet? Kommer det att ytterliggare 

undergräva den klassiskt grävande journalistiken? Här har vi identifierat en problematik ur ett 

rent demokratiskt perspektiv där en grävande journalistik helt enkelt inte har råd eller tid att 

produceras på grund av sviktande pappersupplagor. Man skulle kunna undersöka denna 

problematik ytterliggare genom att göra en studie där man jämför pappersupplagan med 

samma nyheter på internet. Någon form av komparativ kvalitativ textstudie som går på djupet 

i denna fråga.  

 
Ghersetti med flera har varit inne på dramatiseringen och fiktionaliseringen även av viktiga 

ämnen såsom politik och ekonomi. En annan tänkbar vidare forskning inom området skulle 

kunna vara att titta på hur dessa nyheter framställs idag ur ett sensationsjournalistiskt 

perspektiv med allt vad det innebär. Vår kvantitativa undersökning kan inte riktigt mäta just 

hur nyheter framställs ur ett dramaturgiskt och fiktionaliserat perspektiv, men vi har ändå inte 
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kunnat undgå att lägga märke till att det har skett en förändring som skulle kunna vara 

intressant att undersöka. Här skulle man kunna studera jämförbara nyheter från olika årtal, 

exempelvis tidningars valbevakning, hur man bevakar regeringens budgetproposition etc. Det 

man skulle kunna jämföra då är att studera vilket utrymme som ges åt dessa nyheter och 

jämföra utvecklingen av bevakningen och titta på vad man prioriterar i själva 

nyhetsbevakningen från år till år och även baka in det sensationsinriktade perspektivet i denna 

studie.  

 
Vi har även under vår egen studies gång lagt märke till den grafiska förändringen i hur man 

använder sig utav bland annat bilder för att göra nyheter mer säljbara och lockande. Även så 

kallade ”extra-puffar” har vi märkt en markant ökning utav. Detta är även något man skulle 

kunna gå vidare med och göra någon form av bildanalys kopplat till det 

sensationsjournalistiska perspektivet. En semiotisk bildanalys som jämför kvällspressen och 

morgontidningar skulle kunna vara ett uppslag, och jämföra om de har en annorlunda attityd 

till olika faktorer som bildval och framställning av nyheter.  

 

I Galtung & Ruges teori om långväga nyheter över stort geografiskt avstånd nämner de att den 

nyheten oftast innefattar en högre grad av sensation annars skulle den inte nå igenom alla 

nyhetsvärderingsprocesser. Detta är något vi anser man kan undersöka vidare på ett mer 

kvalitativt sätt för att bekräfta eller förkasta deras tes. 
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7. Sammanfattning 
Denna uppsats tar sin utgångspunkt i den hårdnande konkurrensen på mediemarknaden vilket 

har medfört sviktande pappersupplagor för kvällstidningarna. Detta har enligt olika forskare 

medfört en mer sensationsinriktad prägel i kvällspressens journalistik. Mot denna bakgrund 

undersöker vi hur kvällspressens förstasidor ser ut idag jämfört med förr för att se om 

sensationsjournalistikens inträde avspeglar sig på förstasidorna. Tidningarna Aftonbladet och 

Expressen har fått stå som föremål för vår undersökning i och med att de genomgående i 

litteraturen anses vara de mest klassiska kvällstidningarna i Sverige. 

 

Vi har i genomgången av den tidigare forskningen inom området upplevt att en studie av 

denna typ har saknats och därmed har vi identifierat ett gap i litteraturen som vi velat 

undersöka närmre. 

  

Syftet med denna uppsats är att genom en kvantitativ innehållsanalys undersöka 

kvällspressens nyhetsvärdering beträffande förstasidesinnehållet från 1970-talet och framåt, 

och i vilken utsträckning det har skett en förskjutning mot en mer sensationsinriktad 

journalistik. Användandet av bilder och citat har varit centrala indikatorer för att kunna mäta 

detta, tillsammans med vilka teman som nyheterna har handlat om.  

 

I vår genomgång av forskningsfältet har vi kunnat se att forskarna menar att det har skett en 

förändring beroende på ett flertal olika faktorer som har lett till kommersialiseringen av 

mediemarknaden. Det övergripande syftet med kartläggningen av forskningsfältet har varit att 

studera vad forskningen säger om medielandskapets utveckling i stort på senare år, i den tuffa 

konkurrenssituation som pressen befinner sig i.  

 

Vi har bland annat haft stor hjälp av medieforskaren Marina Ghersettis bok Sensationella 

berättelser samt Ulrik Volgstens Löpsedlarna, publiken och det offentliga rummet som hjälpt 

oss att kartlägga våra teoretiska perspektiv rörande sensationsjournalistik och användandet av 

citat. Även nyhetsvärdering som teoretisk utgångspunkt har varit av stor betydelse.  

 

Vår metod för att mäta utvecklingen av innehållet på förstasidorna är en kvantitativ 

innehållsanalys med hjälp av dataprogrammet SPSS. Vår design på studien har varit att göra 

tre olika nedslag på tre årtal som vi med hjälp utav den tidigare forskningen har kommit fram 
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till. Materialets omfattning har varit ca 10 % av det totala antalet förstasidor som valts ut med 

ett systematiskt sannolikhetsurval.  

 

Vi har kunnat se en utveckling av innehållet på förstasidorna som i stort bekräftar den bild 

som forskarna har gett utav kvällspressen som mer sensationsinriktad nu än tidigare. Vi har 

kunnat fastslå ett ökat användande av både bilder och citat vilket har varit indikatorer för 

sensationsjournalistik för oss. Vi kan också i stort bekräfta bilden av att det skett en 

förskjutning rörande innehållet på förstasidorna där teman som rör seriös samhällsjournalistik 

har ersatts av underhållningsjournalistik.  

 

Detta har kunnat ge nya uppslag på vidare studier inom området där man kan fördjupa sig i 

vad denna utveckling innebär om den kommer att fortsätta i samma riktning och 

problematiken det innebär ur ett demokratiskt perspektiv där grävande journalistik helt enkelt 

inte har råd att produceras.   
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Bilaga 1. Kodbok 
Inledning 
I denna bilaga vill vi ge en så bra presentation som möjligt av vår kodning och redogöra regler 

som vi satt upp för oss själva som gör det klart och tydligt på vilket sätt man ska koda och hur 

man ska uppfatta nyheterna. Allt detta görs för att öka reliabiliteten och validiteten och 

därmed även för att man ska kunna koda samma material och få exakt samma resultat. 

Kodningen har skett i dataprogrammet SPSS.  

Under variabeln Medie anger vi vilken tidning som är föremål för den aktuella kodningen. 

Här finns endast två värden där 1 är Aftonbladet och 2 är Expressen. Detta underlättar om vi 

vill gå tillbaka och kontrollera senare och synliggöra i kodschemat vilken den aktuella 

tidningen är. Under Tid finns tre värden. 1 är 1972, 2 är 1992 och 3 är 2012. Totalt kommer 

det att bli 70 rader per siffra eftersom vi totalt analyserat 210 framsidor. 35 dagar med två 

framsidor per dag resulterar alltså i kodschemat i 70 rader per årtal. Under Datum anger vi 

vilket datum framsidan är tagen ifrån, detta för att på ett enkelt vis strukturera upp 

kodschemat för att kunna gå tillbaka till eventuella tveksamheter och kunna navigera genom 

kodschemat. 

Under variablerna Bild och Citat anger vi via en enkel ”Ja och nej”-fråga om det finns en bild 

eller ett citat på den aktuella förstasidan där 1 står för ja och 2 för nej. Angående Ursprung 

handlar det om nyhetens geografiska ursprung. Här finns två variabler där 1 är inrikes och 2 är 

utrikes. Den centrala frågan för oss när vi kodar detta är var nyheten har ägt rum, och det är 

det som är avgörande för vilket värde vi sätter på nyheten. 

Vi vill först börja med att klargöra hur variabelvärdena under aktörer och teman bör uppfattas. 

Under variabeln aktör finns det följande värden; politiker, kändis, expert, myndighetsperson, 

näringslivsperson, privatperson, idrottsperson och ett värde som går under namnet övrigt som 

innefattar alla de aktörer som inte passar in under de redan nämnda. Vi vill poängtera att vi 

har försökt bygga kategorierna så att de ömsesidigt utesluter varandra, och ett tecken på detta 

är att vi inte behövt använda ”övrigt” i särskilt hög utsträckning. Under nästa variabel som är 

tema finns följande värden; brott & straff, ekonomi, nöje/kultur, myndigheter, 

olycka/katastrof, politik, sex, sport, väder, kungliga nyheter, hälsa, näringsliv, krigsnyheter,  

hem & fritid och övrigt. Vi har genom att tagit fram alla dessa värden försökt och täcka in så 

mycket som möjligt och genom det försökt göra att alla ömsesidigt utesluter varandra, genom 
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det hoppas vi även som tidigare nämnt att vi använder värdet ”övrigt” så lite som möjligt. Nu 

ska vi klargöra hur varje värde ska komma att värderas och vilka aktörer som faller in under 

vilket värde. 

 

Redogörelse av variabler 
Aktörer 
Politiker – Här kommer varje person som är verksam inom politiken att falla in. Det ska vara 

representanter som på ett eller annat sätt kan förknippas med politiska partier eller politiska 

ämbeten i Sverige eller utomlands. 

Kändis – Personer som är allmänt kända i samhället främst genom nöjesbranschen och som 

ömsesidigt utesluter att det inte är något av de andra kategorierna.  

Expert – Experter inom olika områden, som oftast blir tillfrågade och bistår med råd eller 

annan värdefull information, exempelvis kriminologer, meteorologer och liknande.  

Myndighetsperson – Personer som representerar en eller flera myndigheter på något vis.  

Näringslivsperson – Personer som är verksamma inom, eller företräder näringslivet. 

Privatpersoner – Personer som inte är kända för allmänheten, utan representerar den ”vanliga” 

människan. Exempelvis en privatperson som blivit utsatt för myndigheter eller företags 

misstag. 

Idrottsperson – Personer som är verksamma inom idrott eller representerar föreningar och 

klubbar på ett eller annat vis. Till exempel utövare, ledare, tränare etc. 

Brottslingar – Under detta värde faller alla brottslingar in, de är de som begår brott eller bryter 

mot lagen på annat vis. 

Övrigt – Här faller alla aktörer som inte kunde kategoriseras under någon av de tidigare 

värdena. 

Teman 
Brott & Straff – Under detta värde kommer alla rättsärenden, brottstvister och domar falla in. 
Detta värde kommer endast innehålla nyheter som på något sätt innefattar att en aktör har 
brutit mot lagar och regler, och annat rörande rättsväsendet. 
Ekonomi – Här kommer alla nyheter med fokus på ekonomi falla in, det kan vara allt från 

räntehöjningar till börskrascher, spartips etc. 

Nöje/Kultur – Här kommer alla nyheter som faller inom nöjesbranschen falla in. Musik, film, 

tv-program och liknande är exempel på detta. 

Myndigheter – Under detta värde kommer alla nyheter relaterade till myndigheter falla in. 

Alla nyheter som har någon eller några myndigheter i fokus och som en del av nyheten 

kommer falla in här, till exempel rörande skola, polis, migrationsverket m.fl. 
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Olycka/Katastrof – Under detta värde kommer alla olyckor eller katastrofer att sorteras in. 

Byggolyckor, dödsfall, trafikolyckor etc. Även naturkatastrofer och pandemier kan tänkas 

falla in under denna kategori. 

Politik – Här kommer alla nyheter med politik som huvudämne att falla in. Det kan vara 

politiska frågor, politiska ärenden eller politiska skandaler. 

Sex – Ämnen som fokuserar på ämnet sex. Det kan vara allt från sexskandaler, sex- och 

samlevnadsfrågor etc. 

Sport – Under detta värde faller alla sportrelaterade nyheter in. Allt som har sport som det 

primära temat faller in här. 

Väder – Nyheter som är relaterade till väderfrågor eller där olika väderförhållanden 

rapporteras. Helt enkelt där vädret är i fokus.  

Kungliga nyheter – Nyheter som har kungligheter i fokus eller nyheter som fokuserar på det 

kungliga styret i Sverige eller i andra länder. Också nyheter i stort rörande kungahuset 

sorteras in här. 

Hälsa – Alla nyheter som tar upp hälsofrågor eller på något sätt ger dig råd hur du får bättre 

hälsa. Det kan även vara sjukdomar av olika slag, träning med mera. 

Näringsliv – Nyheter som har näringslivet i fokus. 

Krigsnyheter – Nyheter som är skildrade under krigsförhållanden eller som handlar om 

militära insatser. Det kan också vara nyheter där folk dör eller blir skadade och militära 

enheter står i fokus eller är en del av detta. 

Hem & fritid – Nyheter som fokuserar på allt som kan göras i hemmet eller under din fritid. 

Exempelvis resor, produkttester, inredning etc. 

Övrigt – Här faller alla nyheter som inte kunde kategoriseras under de tidigare in.  
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Bilaga 2. Tabeller 
Citat 

Tidsperiod Citat på förstasidor (%) Totalt antal förstasidor  
1972 16  74 
1992 32  72 
2012 39  70 
Förekomst av citat på kvällstidningarnas förstasidor i (%) 

 
Bild 

Tidsperiod Bilder på förstasidor (%) Totalt antal förstasidor  
1972 64  74 
1992 92  72 
2012 99  70 
Förekomst av bilder på kvällstidningarnas förstasidor i (%) 

 
Ursprung 

Inrikes/Utrikes 1972  1992  2012  
Inrikes 80 87 86 
Utrikes 20 13 14 
Totalt 100 100 100 

Geografiskt ursprung av nyheter på förstasidan i (%) 

 
Tema 

Tema 1972 1992 2012 
Brott & Straff 26 39 23 

Ekonomi 5 6 1 
Hem & Fritid 0 0 1 

Hälsa 5 1 0 
Krigsnyheter 7 1 0 

Kungliga nyheter 4 0 4 
Myndigheter 11 16 0 
Näringsliv 4 4 0 

Nöje/Kultur 3 17 21 
Olycka/Katastrof 15 3 7 

Politik 11 13 16 
Sex 0 1 0 

Sport 3 6 9 
Väder 1 1 16 
Övrigt 5 3 1 

Summa 100 100 100 
Antal förstasidor 74 72 70 

Förekomst av nyhetsteman på kvällstidningarnas förstasidor i (%) 
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Aktör 
Aktör 1972  1992  2012  

Brottsling 5 10 14 
Expert 1 4 6 

Idrottsperson 3 8 9 
Kändis 10 14 26 

Myndighet 16 10 6 
Näringsliv 7 13 1 
Politiker 11 7 16 

Privatperson 45 32 13 
Övrigt 3 3 10 

Summa 100 100 100 
Antal förstasidor 74 72 70 

Förekomst av nyhetsaktör på kvällstidningarnas förstasidor i (%) 
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