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Abstract

This study aims to analyze the Swedish newspaper ‘Aftonbladets’ constructions of a scandal. The 

study is researching ‘Aftonbladets’ news coverage of the release of the book ‘Den motvillige 

monarken’ that was released in november 2010. The study was conducted through a qualitative 

analysis with focus on the theories of scandal theory, sensationlism, framing and narrative 

storytelling. The study showed that ‘Aftonbladet’ constructs a scandal by creating characters by 

rendering their depiction and creating a story driven narrative closely aligned with the 

dramaturgical curve. They also used several classical sensationalistic style tensiles to enhance the 

readers interest. 

Keywords: Scandal, Sensationalism, Framing, Narrative, Textual analysis, Semiotics, News articles 



Innehållsförteckning

1. Inledning...........................................................................................................................................1
1.1 Bakgrund....................................................................................................................................1

1.1.1 Skandal...............................................................................................................................2
1.1.2 Den motvillige monarken...................................................................................................3

1.2 Syfte och frågeställningar..........................................................................................................3
1.3 Avgränsningar............................................................................................................................4
1.4 Uppsatsens disposition...............................................................................................................4

2. Tidigare forskning............................................................................................................................5
2.1 Forskning om skandaler.............................................................................................................5

2.1.1 Media coverage of scandals: A modern version of Greek tragedy.....................................5
2.1.2 Telling it like it is or just telling a good story?...................................................................6

2.2 Forskning om sensationalism.....................................................................................................8
2.2.1 Explicating sensationalism in television news: Content and the bells and whistles of 
form.............................................................................................................................................8
2.2.2 Explaining effects of sensationalism on liking of television news stories.........................9
2.2.3 Presentation and impact of market-driven journalism on sensationalism in global TV 
news..........................................................................................................................................10
2.2.4 Language intensity as a sensationalistic news feature: The influence of style on 
sensationalism perceptions and effects.....................................................................................12

2.3 Forskning om skandalrapportering och sensationalism ..........................................................13
2.3.1 Fallen stars and strategic redemption: A narrative analysis of the National Enquirer.....14
2.3.2 ‘We look after our own’: The cultural dynamics of celebrity in a small country............15

2.4 Bidrag till forskningsområde...................................................................................................16
3. Teoretiska utgångspunkter..............................................................................................................17

3.1 Skandalteori.............................................................................................................................17
3.1.1 Definition av skandal.......................................................................................................17
3.1.2 Medierade skandaler........................................................................................................19
3.1.3 Mediernas konstruktioner................................................................................................20

3.2 Narrativ och dramaturgi...........................................................................................................21
3.3 Framing....................................................................................................................................23
3.4 Sensationalism.........................................................................................................................24
3.5 Semiotik...................................................................................................................................25
3.6 Koppling till syfte och mellan teorier......................................................................................26

4. Material och Metod........................................................................................................................26
4.1 Material och urval....................................................................................................................27

4.1.1 Utvalda artiklar................................................................................................................27
4.2 Metod.......................................................................................................................................28

4.2.1 Textanalys.........................................................................................................................28
4.2.3 Semiotik...........................................................................................................................29

4.4 Reliabilitet och validitet...........................................................................................................30
4.5 Metodproblem..........................................................................................................................31

5 Resultatredovisning.........................................................................................................................31
5.1 Typografi, visuella element och layout....................................................................................32

5.1.1 Uppslag............................................................................................................................32
5.1.2 Rubriker...........................................................................................................................32
5.1.3 Titel..................................................................................................................................32
5.1.4 Produktion........................................................................................................................33

5.2 Karaktärer................................................................................................................................34



5.2.1 Kung Carl XVI Gustaf.....................................................................................................34
5.2.2 “Den motvillige monarkens” författare............................................................................40
5.2.3 Kronprinsessan Victoria...................................................................................................45
5.2.4 Övriga karaktärer.............................................................................................................46

5.2.4.1 Kungens vänner........................................................................................................46
5.2.4.2 Milentije “Mille” Markovic......................................................................................47
5.2.4.3 Drottning Silvia........................................................................................................47

5.2.5 Jämförelser av karaktärer.................................................................................................48
5.2.6 Dramaturgiska roller........................................................................................................49

5.3 Storydrivet narrativ..................................................................................................................50
5.4 Lokal och medierad skandal....................................................................................................52

6. Slutsats............................................................................................................................................53
7. Diskussion......................................................................................................................................54

7.1 Aktiva eller icke-aktiva............................................................................................................54
7.2 Konstruerade motsättningar.....................................................................................................55
7.3 Kungens skuld..........................................................................................................................56
7.4 Skandalens avtagande..............................................................................................................56

8. Sammanfattning..............................................................................................................................57
9. Källförteckning...............................................................................................................................58



1. Inledning
Skandaler konstrueras av medierna. Även om det inte är medierna som skapar grundhändelsen

så är det medierna som konstruerar historien genom att driva och leda historien till folket 

(Lull & Hinerman, 1997, s.3). På så sätt kan det sägas att en skandal inte är något som händer,

utan snarare något som konstrueras av medierna. 

Ordet skandal definieras som “upprördhet över någon anstötlig eller uppseendeväckande 

händelse” eller “upprörande faktum eller händelse” (NE.se). Men för att en upprörande 

händelse ska kunna definieras som en skandal krävs det att folk blir medvetna om händelsen. 

Det är här medierna träder in i bilden. Medierna är de som sprider ordet om en upprörande 

händelse och rekonstruerar den lokala skandalen till en så kallad medierad skandal. 

Många forskare ser skandaler som ett ämne som inte är värt att studera. Detta ämne är dock 

relevant att studera för att höja medvetandet kring hur media skildrar historier, hur 

grundhistorien ser ut och hur den ändras genom mediernas rekonstruktioner (Thompson, 

2000, s.5-6).

Det som ska studeras i denna studie är hur Aftonbladet rekonstruerar en lokal skandal till en 

medierad skandal. Undersökningsmaterialet består av rapporteringen som följde publiceringen

av boken “Den motvillige monarken”. Boken publicerades den 3 november 2010 och 

fokuserade på kung Carl XVI Gustavs privatliv och berörde bland annat otrohetsaffärer och 

samröre med kriminella. 

1.1 Bakgrund
Detta kapitel ämnar att ge läsaren en bakgrund till begreppet skandal samt information om 

vad “Den motvillige monarken” handlar om.
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1.1.1 Skandal

Begreppet skandal hade länge en koppling till religion där det refererade till någon som 

motsatte sig sin tro eller förde skam över sin religion. Dock fanns det även tolkningar som 

inte var kopplade till religion. Skandal kunde innebära att någon yttrade sig nedsättande eller 

oanständigt, en vanhedrande handlingar eller ett moralbrott. (Thompson, 2000, s.12-13)

Tolkningen av begreppet är idag inte olikt detta. Skandal kan definieras som en handling eller 

en händelse där moralbrott sker. Thompson tillägger även att handlingen ska uppfattas som 

allvarlig nog att framkalla ett gensvar hos andra personer. Om ett moralbrott sker som inte 

uppmärksammas kan det således inte klassas som en skandal. (Thompson, 2000, s.13). 

Medierna är därav vitala för att uppmärksamma skandalen. Mer om detta kommer diskuteras i

teoriavsnitt 3.1. 

Medierade skandaler som fenomen utvecklades i samband med att tryckpressen uppfanns. 

Genom tryckkonstens framfart kunde ordet om skandaler spridas till massorna. Hemliga 

tryckerier förekom där press trycktes som kritiserade makthavare och berättade om deras 

fadäser. Makthavarna försökte stoppa tyckerierna men det visade sig svårt. (Thompson, 2000, 

s.41ff)

Idag råder yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen i Sverige. I och med det har

medierna stor frihet att rapportera kring vad de vill. Kända personers privatliv, framförallt 

deras snedsteg är något som medierna frekvent väljer att rapportera om. 

Oavsett om personen är känd eller inte kan hen bli del av en skandal (Lull & Hinerman, 1997,

s.3), även om det vanligtvis är välkända ansikten som figurerar i skandalrapportering. 

Thompson skriver att “Skandaler är en yrkesrisk för politiker i denna tid av mediesynlighet” 

(vår översättning, 1995, s.144). Det betyder att högt uppsatta personer eller personer som är 

kända av allmänheten bör vara medvetna om att de löper större risk att utsättas för 

uppmärksamhet från medierna. Vidare drar Lull och Hinerman paralleller till det brittiska 

kungahuset. De menar att kungafamiljen och andra makthavare tidigare stod över folket men 
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har numera hamnat på samma nivå som dem. Genom medierna tydliggörs att även högt 

uppsatta personer är människor och gör misstag (1997, s.8-9).

1.1.2 Den motvillige monarken

“Den Motvillige Monarken” är skriven av journalisterna Thomas Sjöberg, Deanne Rausscher 

och Tove Meyer och släpptes den 3 november 2010. Boken handlar om kung Carl XVI 

Gustafs liv och behandlar flertalet historier med fokus på otrohet och kriminella kontakter.

Den 4 november 2010 höll kungen en presskonferens i Hunneberg om årets älgjakt där många

journalister hade samlats. Inte för att höra om älgjakten utan för att få ett uttalande om boken. 

Kungen talade kort om boken där han bland annat sa att det var något som hänt för länge 

sedan och var något att dra ett streck över och lägga bakom sig. Efter kungens uttalande i 

Hunneberg bleknade snart mediernas rapporteringar kring skandalen. 

Boken grundade sig i tidigare skandaler kring kungen och byggdes vidare med ny 

fakta/rykten. Boksläppet blev sen en skandal i sig då all information publicerades samtidigt. 

Författarna hade således skapat en konstruktion av en skandal, varpå Aftonbladet 

rekonstruerade sin skandal. 

1.2 Syfte och frågeställningar
Frågeställningen för denna studie bygger på John B. Thompsons tankar kring hur medierade 

skandaler konstrueras. Syftet med undersökningen är att förstå hur en medierad skandal 

konstrueras - innehållsligt, språkligt och visuellt, i tidningen Aftonbladet. 

• Vilka karaktärer konstruerar Aftonbladet i rapporteringen och hur ser dessa 

konstruktioner ut?

• Vilka former av narrativt berättande använder Aftonbladet i sina konstruktioner och 

hur utvecklas de genom rapporteringen? 

• Vilka sensationella stildrag använder Aftonbladet?
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1.3 Avgränsningar
För att fördjupa studien skulle det vara lämpligt att undersöka flera skandaler eller 

konstruktionen av samma skandal men i olika tidningar eller andra medier. Denna 

undersökning begränsas dock till en skandal i en tidning för att kunna gå djupare in i 

materialet. Sensationella nyheter existerar både i dags- och kvällstidningar. Anledningen till 

att en kvällstidning valts som grund för undersökningen är att kvällstidningar bedriver 

sensationell journalistik i högre grad (Burger & de Graaf, 2013, s.167-168).

Utöver de teorier som ingår i detta arbete skulle även teorier som agenda setting, 

nyhetsvärdering och mediedrev appliceras. Agenda setting valdes bort då framing täcker det 

mesta av vad som skulle kunna uppnås genom denna teori. På liknande sätt valdes 

nyhetsvärdering bort då den täcks av sensationalismteorin. Mediedrev är en lämplig teori då 

skandal studeras men passar inte i denna studie då det kräver material från flertalet källor.

1.4 Uppsatsens disposition
Studien inleds med ett avsnitt som behandlar tidigare forskning inom ämnesområdena. Den 

tidigare forskningen är uppdelad i tre avsnitt; ett som behandlar skandalteori, ett som 

behandlar sensationalismteori och ett som behandlar båda ämnena i relation till varandra. 

Därefter följer en genomgång av de teoretiska begrepp som studien grundar sig i. Vi 

diskuterar kring teoriernas relevanta ståndpunkter, bidrag till studien samt dess relation 

sinsemellan. Detta följs av en genomgång av urvalet samt en presentation av materialet. 

Därefter presenteras de metoder som valts för att genomföra analysen. Här presenteras även 

en motivering till valet av metoder samt en återkoppling till de teorier som valts. Efter 

genomgång av metod och teorier följer resultatredovisningen och en slutsats av resultaten. 

Efterföljande förs en diskussion kring resultaten och andra tankar värda att uppmärksamma 

eller diskutera. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning av arbetet.
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2. Tidigare forskning
Detta kapitel belyser relevant tidigare forskning uppdelat i tre sektioner; skandal, 

sensationalism samt ämnena i relation till varandra. Varje stycke avslutas med att förklara 

forskningens relevans för denna studien. Kapitlet som helhet avslutas med att diskutera vad 

denna studie har att tillföra till forskningsfältet. 

2.1 Forskning om skandaler
Skandaler är ett brett ämne och det finns många olika fokuspunkter som forskare kan välja att 

inrikta sig mot. Barry King (2008) väljer att dela upp skandaler i tre kategorier; politiska 

skandaler, talskandaler och kändisskandaler. Denna uppdelning skiljer olika typer av 

skandaler åt men det finns också skillnader i vilken del av skandalen som undersöks. Ett ämne

som ofta undersöks är skandalens påverkan i olika former. Till exempel hur skandaler 

påverkar den utsatte, folk i dess omgivning eller samhället i stort. Detta kopplas ofta samman 

med frågor kring etik, moral och mediernas roll i samhället. Yioutas och Segvic (2003) och 

Breit (2010) är exempel på forskningar som använder detta fokus. 

Utöver påverkan kan också själva konstruktionen stå i fokus. Även den kan undersökas på 

flera olika vis. Ett bredare perspektiv så som mediedrev (diskuteras av Allern och Pollack, 

2009) eller ett mer detaljinriktat perspektiv kan då användas. Vi kommer att presentera två 

artiklar som behandlar skandaler sett till dess konstruktion då det är vår fokuspunkt. 

2.1.1 Media coverage of scandals: A modern version of Greek tragedy

Nel Ruigrok, Otto Scholten och Peter Vasterman (2007) lägger fram en studie som visar 

likheter i uppbyggnaden av narrativ i en modern skandal gentemot en antik grekisk tragedi. 

De baserar materialet på den nederländska skandalen kring Ayaan Hirsi Ali - en nederländsk 

politiker som beryktades ha ljugit om sin bakgrund för att få uppehållstillstånd och 

medborgarskap i Nederländerna. Sanningen kom ut den 11 maj 2006 genom en dokumentär 

om Hirsi Ali. Skandalen var nu ett faktum och kom också att involvera imigrationsministern 

Rita Verdonk, som gjorde kontroversiella uttalanden kring Hirsi Alis medborgarskap och rätt 

5



att uppehålla sig i Nederländerna. 

Forskarna ämnade att, med historieberättande som utgångspunkt, konstruera ett teoretiskt 

ramverk för analys av skandaler. Studien genomfördes som en innehållsanalys med totalt 210 

artiklar från fem stora nederländska tidningar. Studien inleds med en omfattande jämförelse 

mellan skandalteorier och narrativ i antika grekiska tragedier. Utefter det läggs sju hypoteser 

fram om mediernas narrativa berättande relaterat till skandaler. Hypoteserna testas sedan mot 

undersökningsmaterialet kopplat till Hirsi Ali-skandalen.

Analysen visade att tidningarna använde sig av flertalet olika narrativa former i sin 

rapportering kring skandalen. En av dessa narrativa former berörde val av källor som får 

komma till tals. De visade bland annat att fler civila fick komma till tals än experter samt att 

det var vanligt att citera andra nyhetsmedier utan säkerställning om dess sanningsgrad. Ett av 

tidningarnas fokus var även att repetera redan uttalade fakta. Detta var framför allt 

framträdande sett till Verdonks uttalande som flertalet gånger repeterades i rapporteringen. 

Vid undersökning av huvudkaraktärerna (Hirsi Ali & Verdonk) framkom det att deras 

framställning ändrades under rapporteringens gång. Epiteten kom att skifta beroende på hur 

tidningarna för tillfället ville framställa skandalen. Analys av tidningarnas position till 

skandalen visade också att tidningarna partiskt kommenterade rapporteringen fördelaktigt mot

både Hirsi Ali och Verdonk.

2.1.2 Telling it like it is or just telling a good story?

Peter Bull, Ralph Negrine och Katie Hawn (2014) har genomfört en studie kring 

dekontextualisering och rekontextualisering. Till grund för studien ligger rapporteringen kring

det brittiska parlamentets utgiftskandal 2009. Studien baseras på forskning genomförd av 

Mats Ekström och Göran Eriksson som har haft samma grund men mot annat material. 

Syftet med studien var att undersöka till vilken nivå Ekströms och Erikssons forskningar kring

dekontextualisering och rekontextualisering kunde anpassas på brittiska nyhetssändningar. 
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Studien genomfördes genom att 53 nyhetsinslag från tre olika större brittiska TV-kanaler 

valdes ut under skandalens period. Ur de nyhetsinslagen upptäcktes nio olika scenarion där 

samma klipp användes av flera olika TV-kanaler. Dessa videoklipp analyserades sedan i 

relation till begreppen dekontextualisering och rekontextualisering.

Studien visade, liknande Ekströms och Erikssons resultat, att journalisterna på TV-kanalerna 

använde sig av flera olika metoder för att vinkla videoklippen ur sitt sammanhang. Den första 

tekniken är kontextualisering innan och efter uttalanden. Det innebär att reportern lämnas 

möjlighet att både innan och efter ett uttalande sätta det i en förvald kontext genom 

metauttalanden. Denna kontext kan sedan leda till att en åskådare drar slutsatser som denne 

annars inte skulle ha dragit. Reportern sätter här upp ett ramverk för åskådarens förståelse och

uppfattning av klippet. 

Den andra tekniken är interpolationer. Med det menas att en berättare kommer till tals i eller 

mellan klipp för att skapa mening och förståelse av vad som sägs. Detta lämnar mindre 

utrymme för egen tolkning då berättaren skapar förståelsen av klippet åt åskådaren. Den tredje

tekniken är eliminering av text från yttranden - alltså att vissa delar av klippet tas bort vilket 

kan skapa ny mening av hela klippet. Den fjärde tekniken är att ändra ordning på uttalanden. 

Om detta appliceras inom ett klipp kan frågor kopplas till andra svar. Tillsammans med 

eliminering kan en annan kontext skapas av klippet. 

Forskarna kom fram till att den första tekniken var den vanligaste (9/9 fall) och den andra 

nästan  lika vanlig (6/9 fall). Dock upptäcktes fall av samtliga tekniker. 

Denna studie använder videoklipp som material medan vår studie kommer att använda sig av 

nyhetstexter. Även om det är fallet bör merparten av begreppen kunna appliceras även på 

nyhetstexter. Vi kommer kunna undersöka hur Aftonbladet skapar en kontext genom vad de 

skriver innan, efter och mellan citat och uttalanden. Vi kommer däremot inte (i de flesta 

fallen) kunna undersöka ifall Aftonbladet ändrar ordning på eller eliminerar text från 

uttalanden då vi inte har några andra källor på dessa uttalanden. 
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Undersökningen av Bull, Negrine & Hawn (2014) är till stor del kopplad till mediedrev - en 

teori som inte kommer appliceras i vår studie. Den drar däremot värdefulla paralleller mellan 

skandalteori och narrativt berättande kopplat till skandalrapportering. Så som denna studie 

ämnar även vi att analysera framställning av karaktärer och hoppas kunna se hur karaktärernas

framställning ändras genom rapporteringen. 

2.2 Forskning om sensationalism
Begreppet sensationalism har sedan 1880-talet haft en negativ underton (Grabe, Zhou & 

Barnett, 2001, s.637). Inom media och kommunikation fokuserar begreppet på känslor och 

hur media använder sig av dessa vid rapportering. I undersökningar konstateras i många fall 

att det krävs mer forskning för att kunna dra empiriska slutsatser om hur sensationalism 

påverkar oss som åskådare (Grabe, Zhou & Barnett, 2001, s.637, Hendricks Vettehen, Nuijten 

& Peeters, 2008, s.319, Wang, 2012, s.712, Burger & de Graaf, 2013, s.180, McCartha & 

Strauman, 2009, s.71). Sensationalism handlar om att provocera åskådarnas sinnen och 

känslor (Grabe, Zhou & Barnett, 2001, s.637, Burgers & de Graaf, 2013, s.168-170). Fokus är

oftast riktat mot TV-mediet och TV-programmens teatraliska produktion (Burger & de Graaf, 

2013, s.168). Detta fokus gör att tryckt material hamnar i skymundan, vilket leder till att 

forskning kring detta är svårare att hitta. I detta avsnitt presenteras därmed studier som berör 

både TV och tryckt media samt förklaringar till hur de kan stödja vår studie.

Anledningen till att vi valt att använda oss av tidigare forskning som berör TV är att dessa 

undersökningar visar hur sensationalism används i bland annat formgivning av programmen.

2.2.1 Explicating sensationalism in television news: Content and the bells and whistles of
form

Grabe, Zhou och Barnett (2001) diskuterar orosmoln och viktiga frågor som ställts om den 

sensationella journalistiken. De tre stora frågorna är: leder den sensationella journalistiken till 

att nyheter som anses vara viktiga för samhället blir mindre uppmärksammade, sänks den 

sociala anständigheten och överdriver, blåser sensationell journalistik upp nyheter? De menar 

dock att det finns för lite forskning kring sensationalism för att kunna ge ett klart svar på 
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dessa frågor. Syftet med studien var att undersöka och jämföra två nyhetsprogram som fick 

representera olika sidor inom nyhetsgenren för att se vilka nyheter programmen fokuserade på

samt hur produktionen såg ut.

Forskarna diskuterar även vad som normalt benämns som (eller blir stämplat som) 

sensationell journalistik jämfört med vad som anses vara samhällsnyttiga nyheter. Med 

samhällsnyttiga nyheter menas de inslag som tilltalar åskådarens förnuft istället för känslor. 

Exempel på sensationell journalistik kan vara nyhetsinslag som berör kändisar, sex och 

negativa händelser. Författarna nämner även att produktionen i sig måste analyseras eftersom 

den övergripande grafiska designen påverkar åskådaren.

Undersökning jämför två TV-program från två olika nyhetsgenrer - 60 minutes och Hard 

Copy. 60 minutes får representera den mer samhällsnyttiga genren medan Hard Copy får 

representera den känslomässiga. Detta skulle kunna jämföras med dags- och kvällspress. 

Resultatet visade att 60 minutes fokuserade på nyheter kring ekonomi och politik - breda 

ämnen som berör hela samhället. Hard Copy var mer fokuserat på kändisar och ämnen som 

anses tillhöra den sensationella journalistiken. Vidare visade resultatet att Hard Copy använde 

sig av en mer teatralistisk produktion när det kom till den grafiska designen jämfört med 60 

minutes.

2.2.2 Explaining effects of sensationalism on liking of television news stories

Paul Hendricks Vettehen, Koos Nuijten och Allered Peeters (2008) undersöker 

attraktionskraften av sensationella TV-nyheter. De senaste decennierna har det märkts av en 

ökning av sensationella inslag i nyhetsprogram, något som anses vara en del av en 

marknadsdriven journalistik. Konkurrensen inom dagens journalistik är hård vilket leder till 

att nyhetsprogramens producenter väljer att använda sig av sensationella medel i ekonomiskt 

syfte. Enligt forskarna finns en tilltro till sensationalismens effektivitet grundat i att de medier

som använder sig av sensationella medel når stor framgång på marknaden. Men ur en 

vetenskaplig synvinkel finns det lite konkret fakta som stödjer teorin om att det är de 

sensationella stildragen som bidrar till framgången. Med anledning av denna problematik har 

forskarna i denna studie undersökt huruvida det de facto finns någon påvisbar relation mellan 
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sensationella inslag och attraktionskraft. 

Studien syftar till att identifiera kännetecken som kan betecknas som sensationella. 

Nyhetsinslag som berör negativa händelser som till exempel våld, brott och olyckor anses 

vara inslag som kännetecknar sensationalism. Forskarna diskuterar även den grafiska design 

likt Grabe, Zhou och Barnett (2001) diskuterade i sin studie. Hendricks Vettehen, Nuijten och 

Peeters anser även att bakgrundsmusik, kamerapositionering samt in- och utzoomningar bör 

anses vara sensationella stildrag. De räknar även intervjuer med vanliga människor som ett 

sensationellt inslag. Dessa segment anses ge exempel på den allmänna opinionen. De 

begrundar detta påstående genom att det kan ses som sensationellt då intervjuer med vanliga 

människor eller ögonvittnen till händelser attraherar åskådarens uppmärksamhet mer jämfört 

med ifall berättelsen kommer från ett nyhetsankare eller uttalanden från till exempel företag.

Studien genomfördes genom att låta deltagare ta del av nyhetsmaterial som bestod av mer 

eller mindre sensationella drag. Forskarna frågade sedan ifall försökspersonerna uppskattade 

inslagen eller inte. Forskarna menar att variabeln exponering kan likställas med frågan ifall de

uppskattade inslaget och kan i detta fall mäta vilken effekt dessa sensationella kännetecken 

har. Variabeln ifall en person tycker om inslaget kan jämställas med attityd till inslaget, vilket 

ger forskarna en inblick i efterföljande nyhetsinslag personen kan tänkas se på.

Forskarnas slutsats var att sensationella stildrag i nyhetsinslag ledde till ökad emotionell 

upphetsning vilket i sin tur ledde till att flera av deltagarna gillade dessa inslag. Detta gällde 

dock bara inslag som innehöll en lagom mängd av dessa kännetecken. Blev det för mycket 

visade det sig ha en negativ effekt.

2.2.3 Presentation and impact of market-driven journalism on sensationalism in global 
TV news

Tai-Li Wang (2012) har genomfört en innehållsanalys av gränsöverskridande TV-nyheter i 14 

länder för att jämföra drag av sensationalism som visar sig. Detta i ett försök att utröna 

huruvida det finns en universell trend i TV-mediet, sett till sensationalism. Även denna studie 

tar upp frågan kring balansen mellan kvalité (i form av nyhetsvärde) och de kommersiella 
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intressen som idag driver nyhetsbolagen, liknande undersökningen av Hendricks Vettehen, 

Nuijten och Peeters (2008).

I dagens nyhetsrapportering är det inte ovanligt att se reportrar som utsätter sig själva för fara.

Det är inte heller ovanligt att rapportering från bankrån eller dylikt får bakgrundsmusik och 

blir illustrerade med datorgrafik för att måla upp en bild för åskådarna om vad som skett. 

Wang skriver att det inom tabloidmagasinsvärlden är vanligt förekommande att sensationella 

nyheter ersätter nyheter som är till nytta för samhället i stort då den vräkiga produktionen tar 

överhand över informationen. 

Wang skriver att nyheter i flera länder (t ex Sverige, USA och Tyskland) använder sig av allt 

mer sensationella inslag än tidigare. Han menar att den bakomliggande orsaken till denna 

ökning i nyhetsrapportering beror på kommersiella intressen. Dock kan det argumenteras för 

att sådan användning skulle kunna leda till försämrad kvalité och professionalism. En allmän 

åsikt är att en professionell journalist bör sträva efter att arbeta för allmänheten och att 

objektivt uppdaga samhällsviktiga nyheter. Wang menar att den journalistiska 

professionalismen generellt har försämrats och att den journalistiska standarden kommer allt 

närmre nyhetsstandarden i tabloidmedia.

Studien genomfördes genom en innehållsanalys av TV-program från ett större antal länder 

mellan januari - mars 2008. Genom en samplingsteknik valde Wang ut sammanlagt tjugoåtta 

dagars material från de två TV-stationer (en kommersiell och en statlig) som hade högst antal 

tittarsiffror i de olika länderna. 

Resultatet visade att hög konkurrens leder till en ökning av användadet av sensationella inslag

i nyhetsrapporteringen. Studien visar dock inte att det finns någon universell trend av 

sensationalism, utan varje land verkar föredra vissa former av sensationalism, vilket kan antas

bero på olika kulturer av nyhetsrapportering. Dock står det klart att användandet av 

sensationalistiska inslag är en växande trend inom nyhetsrapportering. 
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2.2.4 Language intensity as a sensationalistic news feature: The influence of style on 
sensationalism perceptions and effects

Christian Burgers och Anneke de Graaf (2013) försöker i sin studie visa hur sensationalism 

kan appliceras på tryckt media snarare än TV. Till sin hjälp använder de forskningar från 

Grabe, Zhou och Barnett samt Hendricks Vettehen, Nuijten och Peeters. Burgers och de Graaf

försöker visa hur till exempel värdeladdade ord kan användas som ett sensationellt verktyg 

och vad dess användning kan leda till. Vidare menar de att det vid djupare undersökning av 

layout, språkintensitet och värdeladdade ord som används i tryckt media kan upptäckas 

mönster i hur tidningar utformar artiklar, hur nyheten framställs och hur journalister använder 

sensationell lingvistik för att öka uppmärksamheten för vissa nyheter. De nämner även att det 

råder en oro över ett förfall av journalistikens kvalité, en oro som är kopplad till den 

sensationella journalistik som börjat finna sin väg in i nyhetstidningarna.

Burgers och de Graafs undersökning bestod av två experiment som genomfördes online. Ett 

frågeformulär utformades där deltagarna fick kryssa i hur de kände inför en artikel. 

Därigenom mättes deltagarnas attityd till artikeln, huruvida artikeln ansågs vara trovärdig, 

vilket nyhetsvärde deltagarna ansåg artikeln ha samt hur de uppfattade språket. I det första 

experimentet deltog 151 personer. De blev sedan uppdelade slumpmässigt i två grupper. Den 

ena gruppen fick en artikel skriven med sensationella stildrag i form av språkintensitet, det 

vill säga att texten spelade på läsarens känslor och målade upp en bild av händelsen för 

läsaren. Den andra gruppen fick en artikel utan dessa inslag. Resultatet av det första 

experimentet visade att sensationella drag i form av språkintensitet ökade läsarens 

uppmärksamhet, men även att deltagarna ställde sig mest negativ mot den. Något som 

forskarna tog med sig från det första experimentet var att sensationella stildrag i form av 

språkintensitet sänker trovärdigheten för artikeln.

I det andra experimentet deltog 114 personer. Även här delades de slumpmässigt upp i två 

grupper. Den ena gruppen fick en artikel med värdeladdade ord (som också räknas som ett 

sensationellt drag), medan den andra gruppen fick en text med förmildrande ord. Resultatet av

detta experiment var att värdeladdade ord har en starkare påverkan på läsaren jämfört med 

förmildrande ord. Vidare kom de fram till att värdeladdade ord snarare ökade artikelns 

nyhetsvärde och ledde till ökad god attityd mot artikeln, vilket skiljer sig från resultatet från 
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det första experimentet. 

Genom undersökningen kom forskarna fram till att artiklar med sensationella drag generellt 

sett uppfattades som mer intensiva och tilltalande. Dock anser forskarna att det behövs 

ytterligare forskning kring sambandet mellan sensationalism och trovärdighet innan någon 

säker slutsats kan dras. Studiens två experiment visade dock två skilda resultat gällande 

trovärdigheten - det vill säga att sensationalistiska drag i form av språkintensitet ledde till 

sämre trovärdighet medan sensationalistiska drag i form av värdeladdade ord ledde till högre 

trovärdighet.

Begreppet sensationalism är av stor vikt för vårat arbete. Dessa undersökningar förklarar vad 

begreppet sensationalism innebär och vad användadet av sensationella stildrag kan leda till. I 

vår studie tar vi utgångspunkt i definition av sensationalism som journalistik som överdriver 

och på så vis blåser upp nyheter. 

Burgers och de Graafs undersökning är relevant för detta arbete då det undersöker hur tryckta 

medier går till väga vid användningen av sensationell lingvistik för att öka artiklarnas 

dragningskraft. Grabe, Zhou och Barnetts (2001), Hendricks Vettehen, Nuijten och Peeters 

(2008) samt Tai-Li Wangs (2012) undersökningar stödjer vår undersökning genom sina 

förklaringar av hur sensationalism visar sig i TV-mediet, främst gällande formgivning, 

metoder som Burgers och de Graaf sedan arbetat vidare med och tillämpar för applikation på 

tryckta medier. Dessa forskare har således lagt grunden för forskningen som sedan applicerats

på tryckt media av Burgers och de Graaf. Då sensationalism och skandal hör samman på flera 

plan är forskning kring sensationalism en viktig stöttepelare för vår studie.

2.3 Forskning om skandalrapportering och sensationalism 
Det här kapitlet kommer att behandla forskningar som intresserar sig för både skandalteori 

och sensationalism. Detta visar närmare begreppens närhet. 
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2.3.1 Fallen stars and strategic redemption: A narrative analysis of the National 
Enquirer

Molly McCartha och Elena C. Strauman (2009) skriver hur tidningar så som National 

Enquirer, som klassas som tabloider, fokuserar på kändisar, deras felsteg, skandaler och andra 

händelser i deras liv. Tabloider och deras stil av journalistik har ett dåligt rykte, något som 

tabloidredaktionerna är väl införstådda med, men accepterar. McCartha och Strauman ställer 

även de frågan om huruvida sensationalism bidrar till ett moraliskt förfall. Även de säger att 

det krävs mer forskning innan någon empirisk slutsats kan dras.

Forskarna använder sig av en narrativ textanalys. De påstår att narrativen som konstrueras i 

tabloider är väldigt övertygande och konstruerar samt förmedlar normer om vad som är rätt 

och fel. Samtidigt kan de ur en traditionell journalistisk synvinkel inte anses hålla hög 

trovärdighet. Genom att använda sig av en narrativ analys på nyhetstext kan teman urskiljas. 

Det spekuleras kring vilken effekt det har på åskådare. De menar att människor definierar 

världen omkring sig, och även sig själva genom historier för att skapa mening. Därför är den 

narrativa analysen ett utmärkt verktyg. Genom att undersöka en text genom en narrativ analys 

kan element som tillsammans arbetar för att hålla kvar åskådares uppmärksamhet urskiljas. 

Karaktärer, teman, handling, hur historien är uppbygd, vilka ord som används och så vidare är

exempel på drag som kan undersökas. I denna studie valde McCartha och Strauman att 

fokusera på karaktärer, teman och handling på grund av att tabloider oftast använder sig av 

vad som beskrivs som simpla historieberättande tekniker. Studien fokuserade på 25 nummer 

av tidningen National Enquirer publicerade juli - december 2007.

Forskarna kom fram till att National Enquirer fokuserade på två typer av historier. Den ena 

typen handlade om kriminella som skadat utsatta människor eller dylikt - historier som var 

inriktade mot skuld och skuldkänslor. Den andra typen av historier berörde kändisar. Dessa 

historier handlade oftast om negativa ämnen kring välkända individer. Även om dessa 

historier var negativt konstruerade märkte forskarna att journalisterna regelbundet var 

objektiva i sitt skrivande men att artiklarna höll en form av moraliserad ton. I studien finns ett 

segment som behandlar hur National Enquirer framställde otrohet. Forskarna kunde genom 

analysen upptäcka ett bakomliggande mönster i dessa artiklar. Om otroheten bekräftats 

porträtteras den skyldige parten som skurk medan den oskyldiga parten karaktäriseras som ett 
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offer, en person som lever ett bra liv och som inte gjort något fel. Forskarna upptäckte att 

historierna om kändisar innehöll underliggande modeller för vad som ansågs vara rätt och fel, 

vad som kan beskrivas som morallektioner.

2.3.2 ‘We look after our own’: The cultural dynamics of celebrity in a small country

Jeremy Olds och Lyn Barnes (2013) skriver om hur en tidning riktad till kvinnor i Nya 

Zeeland rapporterar om både inhemska och utländska kändisar. Forskarna använder sig av 

sensationalism som en av de teoretiska utgångspunkterna och menar att den typ av 

sensationalism som tidningen använder sig av skiftar beroende på om kändisen härrör från 

Nya Zeeland eller inte.

I studien skrivs det om hur tabloidtidningar använder sig av sensationalism samt hur de främst

använder sig av visuellt material framför skriven text i sin design. Rubriker och text på 

förstasidorna är speciellt designade för att fånga åskådarnas uppmärksamhet. Det krävs endast

tre - fem sekunder för en potentiell köpare att skanna in en tidnings framsida eller löpsedel för

att sedan avgöra om hen tänker köpa den eller inte, en rimlig förklaring till tabloidernas fokus 

på denna sida. Den tidigare forskning som Olds och Barnes refererar till är bland annat 

forskning av Grabe, Zhou och Barnett samt Vettehen och Nujiten, som även finns med i denna

studie. 

Olds och Barnes tar upp diskussionen om sensationalismens påverkan på samhället. Frågan 

kan ses ur två perspektiv. Ett perspektiv utgår från att sensationalism står för ett förfall av 

moral och värderingar jämfört med den traditionella journalistikens värderingar. Värderingar 

som innefattar att händelserna ska återberättas för en läsare på ett objektivt och sanningsenligt

vis. Det andra perspektivet innefattar att sensationalismen hjälper till att upprätthålla de 

moraliska värderingar och lagar som existerar inom ett samhälle.

De använder tidningen New Zealand Woman’s Weekly som material, en tidning som tidigare 

innehöll tips om matlagning och andra sysslor som berörde hemmet, men som nu fokuserar på

att ge sina läsare en inblick i kändisars privatliv. Forskarna genomförde en innehållsanalys av 

tidningens omslag. Tidningen har funnits sedan 1932 och därför undersöktes tidningen genom
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ett tidsintervall på 20 år för att sedan jämföra vad som har förändras. Punkter som forskarna 

undersökte var vad tidningen ansåg vara deras största försäljningspunkt, alltså vilken nyhet 

som tidningen mest uppmärksammade. Årtalen 1932, 1952, 1972, 1992, 2011 samt 2012 

analyserades i decembermånadadens upplaga varje år.

Olds och Barnes drog slutsatsen att användandet av sensationella drag ökade under åren, 

speciellt under de 50 åren då rapportering kring utländska kändisar blev framträdande. 

Forskningen visade även att utländska kändisar behandlades annorlunda jämfört med 

inhemska kändisar. De utländska kändisarna behandlades med en del förakt medan de 

inhemska kändisarna beskrevs som vanliga människor som upprätthöll de moraliska 

värderingar som tidningen stod för.

Dessa två undersökningar visar att det finns en koppling mellan tidningarnas rapportering 

kring skandaler och sensationalism. Kopplingen visar sig genom berättandetekniker samt 

uppbyggnad av historier. Studierna visar även hur en undersökning gjord ur ett narrativt 

perspektiv kan visa mönster i strukturen av historier och karaktärer.

2.4 Bidrag till forskningsområde
Som tidigare nämnt fokuserar skandalforskning ofta på påverkan. Forskningsfältet som berör 

detaljerna i konstruktionen av en skandal är mer bristfälligt. Vi hoppas därför med denna 

studie kunna bidra till den inriktningen. Vi vill dock även bidra med att visa hur medierna 

genom språkanvändningen påverkar hur läsaren ska förstå/uppfatta det den läser.

Det krävs mer forskning om sensationalism för att få fram empiriska resultat om hur det 

påverkar människor, något som de flesta forskare är enade om. Vår studie använder sig av 

sensationalism på tryckta medier likt de studier som utförts av Burgers och de Graaf, 

McCartha och Strauman samt Olds och Barnes. Forskningsfältet kring sensationalism visade 

sig främst behandla TV-mediet. Denna forskning bidrar istället till fältet sensationalism i 

tryck.
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Skandalteori och sensationalism releterar till varandra i högsta grad. De kan båda kopplas till 

kvällspressens journalistik och berör båda moral i olika former. Burgers och de Graaf (2013) 

skriver om hur sensationell journalistik söker att provocera fram reaktioner. Detta är även 

fallet inom skandalteori. Den framtvingade provokationen leder till ett intresse hos läsarna 

som får dem att fortsätta följa historierapporteringen. I detta fall blir studier som är gjorda av 

McCartha och Strauman samt Olds och Barnes högst relevanta då de visar ett samband mellan

tidningars rapportering kring skandaler och sensationalism. Vi hoppas på att kunna visa flera 

samband mellan teorierna.

3. Teoretiska utgångspunkter
Detta kapitel är uppdelat i fyra delar och behandlar studiens teoretiska utgångspunkter - 

skandalteori, framing, sensationalism och semiotik. Kapitlet avslutas med ett stycke som 

förklarar varför dessa teorier valts ut och sammankopplar dem för att påvisa deras relevans för

studien.

3.1 Skandalteori
Skandalteori i denna studie syftar till den metod som fastställer och identifierar skandaler. För 

att förstå skandalteori måste ordet skandal först förklaras. John B. Thompson ifrågasätter 

användandet av ordet skandal. Han ställer frågan: Om en journalist skulle få frågan vad en 

skandal är, skulle denne då kunna svara på det? (Thompson, 2000, s.11). Ordet skandal har 

haft många betydelser genom historien och förklaras idag på olika vis av olika forskare. 

3.1.1 Definition av skandal

Som nämnt i studiens inledning definierar Nationalencyklopedin skandal som “upprördhet 

över någon anstötlig eller uppseendeväckande händelse” eller “upprörande faktum eller 

händelse” (NE.se). Thompson väljer att förklara begreppet som “handlingar eller händelser 

som involverar vissa typer av överträdelser som blir kända av andra och är tillräckligt 

allvarliga för att åkalla offentlig respons” (Thompsson, 2000, s.13, författarnas översättning).

Lull och Hinerman bemöter begreppet med orden: “Att kalla en historia för skandal är att ge 
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den en bisarr typ av journalistisk dragningskraft och integritet” (1997, s.9, vår översättning). 

De menar också att inte vilken historia som helst kan konstrueras som en skandal utan att det 

finns krav på hur en grundhistoria ska se ut för att kunna konstrueras som en skandal. Denna 

grundhistoria är vad Thompson skulle klassificera som en lokal skandal. 

Vi inleder med tre olika förklaringar, eller kriterier, för att en händelse ska kunna betecknas 

som en skandal. 

John B. Thompson ställer upp följande kriterier:

1. Den/de berörda bryter mot uppsatta normer, värden och moraliska koder.

2. Personer utöver de berörda är medvetna om dessa moralbrott. Thompson väljer att 

kalla dessa för icke-deltagare (non-participants).

3. Vissa, eller alla, av dessa icke-deltagare tar anstöt eller illa upp av dessa moralbrott.

4. Vissa, eller alla, av dessa icke-deltagare uttrycker sin anstöt. 

5. Faktumet att den/de berördas handlingar fördöms kan komma att skada den/de 

berörda.

(Thompson, 1997, s.39).

Lull och Hinerman bidrar med en längre kriterielista över definitionen av ordet skandal.

1. De sociala normerna som återspeglar den dominanta moralen måste vara framträdande

2. Framträdandet måste ske av specifika personer.

3. De specifika personerna måste utföra en handling som avspeglar deras egna lustar och 

intressen.

4. Enskilda individer måste identifieras som skyldiga.

5. Händelsen ska ha skett medvetet eller på grund av vårdslöshet.

6. De skyldiga måste hållas ansvariga.

7. De skyldiga måste möta konsekvenser.

8. Uppdagandet av händelsen måste cirkulera i media.

9. Händelsen måste berättas om som en historia i medierna.
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10.Historien måste inspirera till allmänt intresse och diskussion.

(Lull & Hinerman, 1997, s.11-14).

Barry King delar upp skandaler i "hard and soft scandals", alltså allvarligare och lättare 

skandaler. För att identifiera en allvarlig skandal menar King att följande fyra rekvisit ska vara

uppfyllda:

1. Att händelsen till en början har skett i hemlighet och brutit mot uppgjorda villkor eller 

någon form av moral.

2. Att denna hemlighet läcker ut till folk som fördömer beteendet.

3. Hemligheten skulle kunna skada personens rykte eller leda till rättsliga åtgärder om 

den blev officiell.

4. Om händelsen kommer ut till media så kommer den rapporteras om kontinuerligt 

under en tidsperiod.

(King, 2008, s.13).

3.1.2 Medierade skandaler

Från dessa punkter kan det även utläsas flera olika kriterier för vad som skiljer en medierad 

skandal från övrig sensationell rapportering. Först finns kravet på att grundhändelsen i sig kan

benämnas som en lokal skandal. Därpå följer mediernas kontinuerliga rapportering om 

händelsen. En viktig punkt är också att den som blir utsatt för skandalen möter konsekvenser 

eller åtminstone att skandalen kan komma att skada dennes rykte. 

Om listorna jämförs med varandra uppdagas många likheter; någon begår ett moralbrott, folk 

får reda på felsteget vilket fördöms och så vidare. Lull och Hinerman nämner att medierna ska

rapportera om händelsen för att det ska kunna kallas skandal. Även King nämner 

mediecirkulation som ett kriterie. 

Sigurd Allern och Ester Pollack påstår att det är genom nyhetsmedierna som skandaler 

utvecklas och framförs som ett drama. De menar att journalisten kan ses, inte bara som 

journalist, utan även som skandalhistoriens regissör. (Allern & Pollack, 2009, s.9)

19



Thompson menar att en skandal kan ske utan att media rapporterar om det och att skandaler 

skedde långt innan medierna existerade. Thompson väljer att tala om medierade skandaler, ett 

begrepp som även Lull och Hinerman diskuterar (Lull och Hinerman, 1997). Begreppet 

medierade skandaler ställer Thompson mot begreppet lokala skandaler. Han menar att 

skandaler kan ske men för att en större allmänhet ska kunna fördöma beteendet krävs 

medierna för att informera. Det är omöjligt att fördöma något man inte är medveten om 

(Thompson, 1997, s.43). Mediernas roll blir således att informera massorna om skandalen, 

varpå massorna delges möjlighet att fördöma.

3.1.3 Mediernas konstruktioner

Det är denna form av medierade skandaler vi kommer att utgå från i denna uppsats. Men vad 

använder journalisterna för medel för att konstruera dessa medierade skandaler? Thompson 

(1997) skriver att medierna driver skandalen genom att bland annat rama in historien kring en 

viss person och händelse för att sedan rapportera kring det. Han skriver även att medierna 

spelar en avgörande roll för hur skandalen kommer spelas ut och hur personer i historien 

framställs. Medierna är även medvetna om att i de fall den berörde personen initialt förnekar 

fadäsen, men därefter bevisas skyldig kommer skandalen att anses vara mer allvarlig och 

därmed mer berättigad att driva. Även om den berörda förnekar fadäsen kan medierna alltså 

fortsätta att driva historien. Detta kan slutligen leda till att den berörda erkänner och 

ytterligare rapportering kring individens tvivelaktiga beteende kan anses berättigat. (s.53-54).

En teknik att lindra skandalen är såldes att förneka fadäsen. Motsatsen till det blir att erkänna. 

Att erkänna fadäsen tidigt är en teknik för att undvika det som Thompson kallar “second-

order transgression”. Med det uttrycket menar Thompson att en skandal kan förvärras genom 

att en fadäs först förnekas för att sedan bevisas. Det var detta USA:s förre president Bill 

Clinton råkade ut för då han på trovärdigt vis förnekade att han hade haft en sexuell relation 

med sin sekreterare - något som han senare tvingades erkänna, vilket allvarligt skadade hans 

trovärdighet. För att undvika “second-order transgressions” kan den anklagade därmed 

erkänna det hen anklagas för. Detta förhindrar att personen senare anklagas för att vara 

lögnaktig. Genom att erkänna hoppas den anklagade kunna söka sympati för sina handlingar 

eller visa att hen är en ärlig person som står för sina handlingar,  vilket kan komma att lindra 
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skandalens effekter. (Thompsson, 1997, s.47)

Genom att fånga läsarnas intresse och driva en historia får de fler läsare som köper tidningen. 

Medierna är inte i grunden en organisation för folkets bästa, utan företag som arbetar med 

vinstsyfte. En annan orsak kan vara att medierna är politiskt bundna och därmed vill 

framställa någon positivt eller negativt för sina läsare för att uppnå politiska mål. (Thompson, 

1997, s.49) Även Lull och Hinerman diskuterar i samma banor som Thompson. De skriver att 

medierade skandaler stimulerar företags vinster. Samtidigt diskuterar både Lull och Hinerman

samt Thompson att även om medierna har ett vinstintresse genom att driva medierade 

skandaler finns det även positiva effekter, så som att uppsatta människor i samhällets fadäser 

blir synliga för massorna (Lull & Hinerman, 1997, s.28ff samt Thompson, 1997, s.55ff). 

Relevant är att det krävs att media rapporterar om händelsen för att skandalen ska kunna 

kallas medierad. Lull och Hinerman skriver även att mediernas konstruktion av skandaler är 

en form av moralisk plikt mot samhället, att de håller koll på makthavarna och 

uppmärksammar deras moralbrott för folket (Lull & Hinerman, 1997, s.28).

3.2 Narrativ och dramaturgi
Journalister påstår sig ofta vara neutrala och att de inte är en del i skapandet av narrativ i en 

historia. Johnson-Cartee påstår dock att journalisterna är mycket delaktiga i denna process. En

journalist speglar inte bara verkligheten utan är delaktig i hur denna konstruktion av 

verkligheten ska se ut. (Johnson-Cartee, 2005, s 156-160) Johnson-Cartee citerar även Gary 

Woodward med orden “The story format defines actors moving through a sequence of events 

filled (usually) with victims, villains and heroes. Conflict generates our interest, and sets up a 

search for final or at least temporary resolution”. (Woodward i Johnson-Cartee, 2005, s.156).

Journalister är således delaktiga i skapandet av ett narrativ som fördelaktligen kan drivas 

framåt i likhet med en bok eller film. Detta är drag som vi författare kommer söka efter i 

rapporteringen kring “Den motvillige monarken”. 

Thomas Granath (2006) skriver att “dramaturgi är vetenskapen om den sceniska handlingen 

och dess berättarkonst” (s.3). Dramaturgi handlar alltså om att berätta en historia på ett visst 
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sätt enligt vissa förutbestämda regler. I denna uppsats kommer skandalen kring “Den 

motvillige monarkens” narrativa berättande jämföras med denna form av dramaturgiska 

berättande.

Ett vanligt sätt att förklara dramaturgi är med hjälp av den dramaturgiska kurvan. Den 

dramaturgiska kurvan delas upp i ett antal delar: Anslag, presentation, fördjupning, 

konfliktupptrappning och konfliktupplösning. (Granath, 2006, s.104)

Anslaget sätter historiens tema och ger en inblick i vad historen kommer att handla om. 

Presentationen fortsätter sedan med att presentera historiens karaktärer och konflikt. 

Fördjupningen följs av en vändpunkt varpå fördjupningen tar vid. Fördjupningen behandlar 

ett  större problem för huvudpersonen som kan byggas upp med hjälp av fler mindre 

konflikter. Dessa konflikter leder slutligen till “the point of no return”. När denna punkt nås är

det för sent för huvudpersonen att stega tillbaka från konflikten. Istället måste konflikten nu 

bemötas. 

Konflikten fortsätter byggas upp i konfliktupptrappningen som sedan leder till 

konfliktförlösningen. I konfliktförlösningen avgörs berättelsen och konflikten löses upp. 

Denna följs sedan av en avtoning där åskådarna får ta till sig konfliktförlösningen. Där ges de 

också möjlighet till ett mjukare avslut än den abrupta konfliktförlösningen. (Granath, 2006, 

s.104-116)

En viktig del av dramaturgi är också uppbyggnaden av karaktärer. Liksom historieberättandet 

följer karaktärernas grunder, eller roller, en viss mall. Historiens huvudperson kallas 

protagonist. Det är karaktären som åskådaren följer och ska kunna relatera till. Protagonisten 

framställs normat sätt som god. Den goda protagonisten ställs i relation till den onda 

antagonisten. Det är antagonisten som driver historien framåt genom att ställa protagonisten 

inför problem som hen måste möta. Antagonisten behöver inte heller vara en människa utan 

kan vara någon annan form av hot. (Granath, 2006, s.74-80)

Utöver dessa huvudsakliga karaktärer fylls även historien upp av andra karaktärer. Hjälten är 
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den som stödjer protagonisten och skapar ordning samtidigt som denne framställs som en 

förebild. Det finns även flera former av biroller som används för olika mindre syften. 

(Granath, 2006, s.80-81)

3.3 Framing
Framing innefattade initialt inte media. Erving Goffman var en av de första forskare som 

skrev om denna teori och kallade den frame analysis. Teorin handlar om hur organisering av 

erfarenheter leder fram till gestaltningar, det vill säga hur personer genom sina egna 

erfarenheter tolkar, begripliggör och på så vis skapar förståelse av sin omgivning. Detta 

fenomen var något som Goffman ansåg vara intressant ur ett sociologiskt perspektiv. Goffman

menade att när människor kommunicerar gestaltas verkligheten av den person som talar eller 

skriver. Sådan gestaltning härör från en persons egna erfarenheter och dennes tolkning av 

verkligheten (Strömbäck, 2009, s.118-119).

Exempel på hur framing fungerar visades 1972 av Gregory Bateson då han använde sig av 

vanliga fotoramar för att visa hur de ramar in den information som ska vara framträdande 

samt vilket perspektiv det ger åskådaren. Bateson menade att exemplet med fotoramar speglar

hur media väljer att “rama in” information som ska åskådliggöras samtidigt som de döljer 

annan information (Shah, 2009, s.85).

Enligt Jesper Strömbäck är medias roll i samhället att återge en objektiv bild av verkligheten. 

Det finns dock inget stöd för ett sådant påstående inom forskningsvärlden. Det finns däremot 

stöd för att den nyhetsförmedling som produceras av medierna idag utgår från beslut tagna av 

redaktioner. En del av de medel som används är; vilka källor som används, vilka attribut som 

ges åt personer och ifrån vilket berättarperspektiv artikeln skrivs. Han menar även att 

åskådare inte ska se nyheter som en direkt spegelbild av verkligheten utan som 

rekonstruktioner av verkligheten (Strömbäck, 2009, s.119-120).

Det som skiljer framing från exempelvis nyhetsvärdering och gatekeeping är att de teorierna 

främst behandlar det förväntade värdet av en nyhet för att sedan avgör vilken nyhet som ska 
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publiceras. Framingteorin ser förbi detta värde och behandlar även journalisternas roll i valet 

av ämne i den vardagliga debatten (Brüggermann, 2014, s.61-62).

Senare forskning inom området har skapat en teori vars syfte är att visa hur journalister 

arbetar fram artiklar som visas i media gällande framing. Denna teori kallas för journalistic 

framing practices och inkluderar det som diskuterats i tidigare stycken. Denna teori berör 

även objektivitet i journalisternas skrivande, och med hjälp av denna teori kan det avgöras 

huruvida en journalist inkluderar personliga åsikter. Om en journalist har använt citat från 

personer som varit inblandade i händelsen betyder inte det nödvändigtvis att journalisten är 

objektiv, det kan innebära att journalisten endast delar åsikt med de personer hen citerar. Detta

är en av flera faktorer att ha i åtanke i relation till journalistic framing practices. Teorin visar 

att artiklar oftast innehåller en blandning av objektivitet och personliga åsikter. Verkligheten 

som rekonstrueras för läsaren är till stor del baserad på journalistens personliga åsikter, och 

det anses troligt att även de mest objektiva artiklar till slut bidrar till den verklighet som 

konstrueras av medierna (Brüggermann, 2014, s.64-65).

3.4 Sensationalism
I kapitlet som berör tidigare forskning om skandalrapportering och sensationalism (2.3) visas 

det att dessa två ämnen har en koppling. McCartha och Strauman (2009) skriver om hur 

tidningen National Enquirer fokuserar sig på negativa ämnen i deras historier om kändisar 

(McCartha & Strauman, 2009, s.74-80). Även Jeremy Olds och Lyn Barnes (2013) berör detta

ämne i sin studie. Dessa negativa ämnen kan sammankopplas med det som Paul Hendricks 

Vettehen, Koos Nuijten och Allered Peeters (2008) skriver i sin undersökning - att 

nyhetsrapportering som handlar om våld, krig, olyckor och naturkatastrofer eller allmänt 

negativa ämnen blir extra uppmärksammade och kallas sensationella (Hendricks Vettehen, 

Nuijten & Peeters, 2008, s.320).

Sensationalism anses vara ute efter att provocera fram uppmärksamhet eller någon form av 

respons hos åskådare. Burgers och de Graaf (2013) hävdar att det finns två delar av en artikel 

eller nyhetsinslag som kan vara sensationella - formen och/eller innehållet. När tryckt media 

undersöks står ord, språkbruk samt formgivningen av artikeln i fokus. Kvalitetsjournalistik 

associeras ofta med ett neutralt ställningstagande, vilket sensationell journalistik inte gör. 
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Inom den sensationella journalistiken används värdeladdade ord för att öka en artikels 

uppmärksamhet.

Stil och språk innefattas i begreppet språkintensitet. Begreppet delas upp i två delar - 

emotionellt och noggrant. Noggrant språk behandlar intensivt språkbruk och är konkret i sitt 

framförande och konstruerar en bild av händelsen för sin åskådare. Den emotionella delen 

spelar på känslor hos åskådaren samt språk och ordval som kan väcka känslor hos en 

åskådare. Värdeladdade ord eller ord som omplacerats är vad som eftersöks för att skapa 

respons. Exempel på detta är att ord som “upprörd” kan ändras till “rasande”. Ord som 

“väldigt” eller “mycket” kallas förstärkningsord och används för att skapa mer intensitet i 

text, till exempel “väldigt” ledsen. Dessa ord tillför inte något speciellt till texten utan finns 

endast där för att förstärka en känsla hos åskådaren. Det finns även en motsvarande kategori 

till dessa ord med syftet att minska intensiteten. Ord som tillhör denna kategori är till exempel

sannolikt, förmodligen, troligen och antagligen (Burgers & de Graaf, 2013, s.168-170).

3.5 Semiotik
Semiotik härstammar från grekiska och betyder tecken och handlar om att skapa mening av 

kommunikation sett till tecken (Ekström & Moberg, 2008, s.17). Roland Barthes använde sig 

av begreppen denotation och konnotation (Bignell, 2002, s.16). Denotation innebär det som 

direkt visas i bilden, det som ses utan att lägga till värderingar. Konnotation innebär de sociala

betydelserna som människor skapar av det de ser på den denotativa nivån, socialt förknippade 

uppfattningar och fördomar om hur världen fungerar (Ekstöm & Moberg, 2008, s.24).

När bilder i tidningar studeras är det viktigt att vara medveten om att bilderna och dess 

placering i tidningen är beräknade. De är utvalda, redigerade och anpassade för att skapa de 

konnotationer som tidningsredaktören söker. Detta är något som inom semiotik kallas för 

paradigm, ett slags bildspråkigt böjningsmönster. Det som menas med detta är att olika val får

olika konsekvenser och skapar olika konnotationer av en bild. De val som görs kan till 

exempel vara om bilden ska vara i färg, vilken bild som uttrycker den känslan som 

redaktionen eftersöker, om det är flera personer eller bara personen i fråga som ska synas i 
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bilden (Nordström, 2009, s.55).

När bilder analyseras genom semiotisk metod är den denotativa beskrivningen av bilden det 

första steget. Här beskrivs vad som uttalat finns på bilden utan att på något vis lägga in 

värderingar. Efter den denotativa beskrivningen av bilden undersöks de konnotativa 

noteringar som kan utrönas från det denotativa, det vill säga värderingar och kopplingar som 

kan dras till bilden. Den konnotativa nivån kan delas upp i två delar, en privat och en 

kulturell. Kulturellt kodade konnotationer är ett slags regelsystem som människor inom en 

specifik kultur växt upp med, exempelvis att vissa uttryck eller rörelser har specifika 

innebörder. Den privata delen innefattar privata erfarenheter som åskådaren varit med om, 

genom dessa kan specifika uttryck eller rörelser få olika betydelser som skiljer sig från det 

kulturella (Nordström, 2009, s.69-73).

3.6 Koppling till syfte och mellan teorier
Skandalteorin behandlar vad som krävs för att en historia ska kunna rekonstrueras som en 

medierad skandal. En narrativ analys hjälper oss undersöka dramaturgiska mönster i 

rapporteringen. Genom framing undersöker vi vilka karaktärer som får komma till tals, hur 

dessa karaktärer presenteras och konstrueras genom rapporteringen samt huruvida läsaren leds

till att dra slutsatser. Detta byggs sedan vidare genom teorin om sensationalism som hjälper 

undersökningen att gå djupare in i artiklarnas sensationella stildrag; vilka ord som används för

att måla upp historien för läsaren samt vilka attribut som ges åt karaktärerna. För att sedan 

kunna presentera en helhetsbild av artiklarna används semiotik för att undersöka meningarna 

som bilderna representerar. Bilderna är, precis som allt annat i artiklarna, medvetna val som 

gjorts för att konstruera en viss verklighet för läsarna.

4. Material och Metod
Detta kapitel kommer att behandla studiens material samt de metoder som användes för att 

genomföra analysen. Kapitlet behandlar även studiens validitet och reliabilitet samt diverse 

kända brister i material och metodval.
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4.1 Material och urval
Eftersom en skandal ska undersökas valde vi att använda oss av en kvällstidning då de driver 

en mer sensationell journalistik än dagstidningarna (Burger & de Graaf, 2013, s.167-168). 

Aftonbladet är en stor svensk tidning som i februari 2014 nådde ut till 45% av Sveriges 

befolkning i åldrarna 16 - 80 år (www.aftonbladet.se). Med dessa kriterier ansåg vi att 

Aftonbladet var en lämplig utgångspunkt. 

“Den motvillige monarken” släpptes den 4:e november 2010 och den medierade skandalen 

utspelade sig främst under november månad. Därav valdes november månad 2010 som 

tidsspann för materialet. 

Då undersökningen skulle behandla ett övergripande narrativ och dramaturgi var det viktigt 

med ett stort material för att kunna följa utvecklingen av historien. Därmed användes ett 

målinriktat urval för att välja ut ett större antal artiklar och bilder. Samtliga artiklar som direkt

berörde “Den motvillige monarken” och hade det som sitt huvudtema valdes ut. Totalt 

uppsteg det till 24 uppslag, 44 artiklar och 38 bilder. 

För resterande delar av undersökningen valdes ett mindre antal av detta urval ut för närmare 

analys, även dessa genom ett målinriktat urval där de valdes ut i relation till intresse och 

relevans för undersökningen. 

4.1.1 Utvalda artiklar

Kung Carl XVI Gustav: 

“Sanning eller förtal” (Bilaga, s.1-2, U1) 

“Skandal: Kvinnan” (Bilaga, s.2-3, U2)

“Ska hem och läsa” (Bilaga, s.20-21, U10)

“Hunneberg, klockan 16:00” (Bilaga, s.23-24, U11)

“Han har sagt sitt” (Bilaga, s.8-9, U12)

“Klantigt kungen” (Bilaga, s.10-11, U13)

“Kungens krisår” (Bilaga, s.39-40, U18)
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Drottning Silvia: 

“Förföljd av skandaler” (Bilaga, s.18-19, U23)

“Den motvillige monarkens” författare: 

“Riskerar fängelse” (Bilaga, s.16-17, U6)

“Vi har spridit ut materialet” (Bilaga, s.29-30, U14)

“Tre kvinnor träder fram” (Bilaga, s. 17, A15)

Kronprinsessan Victoria: 

“Nu ligger ansvaret på Victoria” (Bilaga, s.37-38, U17)

Milentije “Mille” Markovic: 

“Skandal: festerna” (Bilaga, s.5-6, U3)

Kungens vänner: 

“Det här är förtal” (Bilaga, s.9-10, U5)

“Sviker aldrig” (Bilaga, s.18-19, U9)

4.2 Metod
För att svara på problemformuleringen används ett kvalitativt angreppssätt. Det innebär att 

vikt läggs vid ord snarare än kvantifiering (Bryman, 2013, s.40). En kvalitativ metod lämnar 

även mer rum åt egna reflektioner jämfört med kvantitativ metod. Vi har valt att dels göra en 

kvalitativ textanalys med språkanvändning och narrativ i fokus samt en semiotisk analys där 

det visuella språket i bild och layout undersöks.

4.2.1 Textanalys

Den kvalitativa textanalysen handlar om att skapa frågor utifrån ett teoretiskt perspektiv för 

att sedan ställa dessa mot analysmaterialet, det vill säga texten (Ledin & Moberg, 2012, 

s.155). Frågorna i arbetet kommer bland annat att beröra texternas kommunikationssätt - vad 
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är funktionen och syftet med texterna och vilket uttrycksmedel och språkbruk används för att 

uppnå syftet och den textuella strukturen - det vill säga vilka ord som används, hur 

meningarna är uppbyggda och vilken ton som sätts på innehållet med hjälp av exempelvis 

värdeladdade ord. (Hellspong & Ledin, 2010, s.54,65)

Textanalys kommer användas i denna studie genom att undersöka värdeladdade ord, 

språkintensitet, teman i texter och artiklar samt vilka aktörer som lämnas utrymme att komma 

till tals. 

Genom att söka efter konstruktioner av karaktärer och ett storydrivet narrativ hoppas vi att 

kunna visa hur Aftonbladet använder ett narrativ för att konstruera en skandal. Detta kommer 

göras genom att undersöka skillnader och förändringar i Aftonbladets rapporteringsmönster. 

Hur framställs olika karaktärer gentemot varandra, hur utvecklas de genom rapporteringen 

baserat på händelseutvecklingen och hur framställs de sett till narrativa roller? Även storyn i 

helhet kommer att undersökas för att se hur rapporteringen byggs upp och vad det är som får 

den att avta. Vi hoppas på att kunna se uppbyggnad av karaktärer, ett klimax samt en 

upplösning. 

4.2.3 Semiotik

För att kunna tyda och tolka bilder och visuella element har en semiotisk analys applicerats. 

Det finns en form av visuell grammatik som har betydelse när bilder avläses. Den visuella 

grammatiken består av en sammansättning av regler för bilder sett till layout, gestaltbildning, 

iscensättning, komposition och berättande. Denna grammatik har betydelse för hur åskådare 

senare tolkar bilderna. Exempelvis ger en bild av saker som står nära varandra en känsla av 

tillhörighet jämfört med om det finns ett stort mellanrum. Lindgren och Nordstöm diskuterar 

vidare hur gester och rörelser från en person på en bild är viktiga för hur en åskådare uppfattar

det emotionella budskapet i en bild. (Nordström, 2009, s.46-50) 

Utöver bilder finns andra visuella element att ta hänsyn till. Några av dessa är val av 

teckensnitt, teckenstorlek, teckenstil etcetera. Ann Van Wagner hänvisas till i Machin (2007) 
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där hon påstår att teckensnittet sätter tonen och känslan för hela artikeln. Hon menar att ett 

tjockare teckensnitt gör att artikeln uppfattas som mer spektakulär medan en neutral eller 

normal teckenstorlek är passande för en vanlig artikel. (Machin, 2007, s.87-88) 

Visuella element samspelar med varandra i artikeln, det vill säga hur artikelns layout ser ut. 

För att nå maximal exponering måste bilder, texter och rubriker samspela. Något som Machin 

diskuterar är framträdande (Salience) - det som våra ögon dras till. Han skriver att det finns 

flera metoder för att få ett element mer framträdande. Elementet kan till exempel vara större 

än andra element, ha mer slående färger och/eller skarpare toner eller så kan något vara mer 

fokuserat - till exempel ett visst objekt eller person i en bild. (Machin, 2007, s.130ff)

Semiotiken kommer användas för att undersöka bilder, typografi och layout. Den semiotiska 

analysen av bilder kommer att genomföras genom en denotativ och konnotativ analys. 

Bilderna förankras också till texten som de ställs i relation till (Bignell, 2002, s.95), något som

kommer visas hänsyn till. Typografi och layout kommer att undersökas i relation till storleks- 

och designval samt hur framträdande olika element är. 

4.4 Reliabilitet och validitet
Lecompt & Goetz diskuterar begreppen reliabilitet och validitet i Bryman (2013), begrepp 

som är viktiga för att avgöra forskningens kvalitet. I detta avsnitt kommer vi diskutera kring 

begreppen samt applicera dem på studien. 

Extern reliabilitet behandlar en forsknings replikerbarhet. Denna studie är replikerbar sett till 

material och teoretiska utgångspunkter. Materialet finns tillgängligt för andra forskare att 

genomföra en liknande studie mot. Däremot kan resultatet komma att skilja sig. Materialet är 

brett och andra forskare skulle kunna komma att fokusera på andra delar, vilket skulle kunna 

påverka resultatet. 

Intern reliabilitet behandlar hur forskarna (om en studie genomförts av mer än en forskare) 

gemensamt tolkar information. Vi som skrivit denna studie har arbetat tillsammans. All 
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information som finns skriven är diskuterad oss emellan för att försäkra att vi är ense. 

Extern validitet behandlar ifall, och i vilken utsträckning, en kvalitativ forskning kan 

generaliseras. Denna forskning, som majoriteten av kvalitativa forskningar, är till den större 

bilden sett inriktad på ett begränsat område inom fältet. Därav kan inga större generaliseringar

göras. 

Intern validitet behandlar relationen mellan forskarnas observationer och de teorier som 

bildas. Observationerna av denna studie stämmer på många plan överens med teorier av andra

medieforskare vilket bör tyda på god intern validitet (Bryman, 2013, s.352).

4.5 Metodproblem
Med hjälp av dessa metoder kommer endast orsaker kunna undersökas - inte verkan. Det går 

alltså inte att avläsa hur Aftonbladets läsare påverkas av den sensationell journalistik som 

används eller avgöra deras åsikter kring den. Det går inte heller att avläsa personers åsikter 

om skandaler eller hur de uppfattas.

Det går inte med dessa metoder att säkert avgöra vad som är en åsikt från en journalist och 

vad som är neutralt. Det går dock att undersöka på vilket vis det verkar vara. Samtidigt kan 

det också finnas problem kring hur vi författare läser in bilder jämfört med andra läsare.

5 Resultatredovisning
Analysen genomfördes i fyra steg. Det första som undersöktes var typografi, layout och 

visuella element med fokus mot sensationalism. Den andra delen analyserar karaktärer ur ett 

narrativt perspektiv. I den delen av analysen undersöks också värdeladdade ord, språkbruk 

och bilder. Analysen av karaktärer följs av en analys av berättande narrativ och dramaturgi. 

Analysen avslutas med en undersökning av skandalen som medierad skandal.
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5.1 Typografi, visuella element och layout
Detta kapitel ämnar att ge svar på frågeställningen: “Vilka sensationella stildrag använder 

Aftonbladet.” Fokus ligger på visuella element, typografi och layout sett ur ett 

sensationalistisk perspektiv. 

5.1.1 Uppslag

Som det går att avläsa i exempelvis uppslagen “Sanning - eller förtal”, “Skandal:”-artiklarna 

och “Sviker aldrig” (Bilaga, s.1-8, 18-19, U1-4, U9) använder sig Aftonbladet ofta av 

helsidesuppslag. Detta är ett sensationellt stildrag som används för att poängtera för en läsare 

att nyheten är viktig och värd att uppmärksamma. Enligt både Strömbäck och Brüggerman är 

denna form av värdering av en nyhet ett aktivt val som görs av redaktioner/journalister. 

Genom dessa val påverkar de även den dagliga debatt som finns människor emellan. 

(Strömbäck, 2009, s.119-120, Brüggermann, 2014, s.61-62). Även Grabe, Zhou och Barnett 

visar i sin studie hur viktiga frågor för samhället i stort får mindre utrymme på grund av 

skandalnyheter (Grabe, Zhou och Barnett, 2001, s. 635 - 636).

5.1.2 Rubriker

Aftonbladet använder sensationella stildrag/element i layouten. Rubrikerna skrivs i fet stil och

kan ta upp så mycket som en femtedel av en sida. Wagner menar att detta val av en stor rubrik

gör att artikeln uppfattas som mer spektakulär (Machin, 2007, s.87-88). Även när det kommer

till bilder väljer Aftonbladet att använda sig av stora element. I majoriteten av artiklarna 

upptar bilderna mer utrymme än den informativa texten. Val som dessa är enligt Burgers och 

de Graaf (2013), Wang(2012) samt Olds och Barnes(2013) tecken på sensationell journalistik.

5.1.3 Titel

Det finns flera ord som Aftonbladet väljer att etablera för sina läsare. En av metoderna 

Aftonbladet använder för detta är att betitla sin artikelserie. Titeln placeras överst på 

uppslagen i en svart bård med vit text vilket gör att den sticker ut gentemot resterande text - 

en indikation på salience som diskuteras av Machin (2013, s.130ff). Under den första dagens 

rapportering kallas artikelserien “Extra”. Ordet ger läsaren en illusion om att artikeln 
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innehåller något speciellt som är värt att uppmärksamma. Efter första dagens rapportering 

byts ordet “Extra” ut mot “Skandalboken” som enligt Aftonbladet blivit det nya smeknamnet 

på “Den motvillige monarken”. Artikelserien har nu ett känt begrepp som titelnamn vilket 

gynnar artikelserien ur ett uppmärksamhetsperspektiv. Namnet “skandalboken” etablerar även

ordet “skandal” hos läsarna vilket gör att de kan utolka rapporteringen utefter detta. Denna 

etablering av ordet “skandal” sker även i de tre uppslagen som använder ordet som 

uppslagsrubrik (Bilaga, s.3-8, U2-4). Då dessa artiklar är de andra, tredje och fjärde uppslagen

i rapporteringen förankras ordet hos läsaren. Dessa titlar skrivs även i versaler vilket leder till 

en uppfattning om att Aftonbladet basunerar ut sitt budskap. Detta sätt att uttrycka sig i 

versaler återfinns i flera rubriker genom Aftonbladets rapportering, vilket används för att dra 

till sig läsarens uppmärksamhet med hjälp av “salience”.

5.1.4 Produktion

Tai-Li Wang skriver i sin studie om hur vanligt det är att sensationella nyheter använder sig av

vräkig produktion som många gånger överskuggar information av vikt (Wang, 2012, s.712), 

något som även Olds och Barnes diskuterar i sin studie (2013, s.87-89). Tecken på denna 

vräkiga produktion kan ses i Aftonbladets rapportering. Stora bilder och layout tar plats från 

den faktiska informationen i texten. I exempelvis “Sanning - eller förtal” och “Hunneberg. 

Klockan 16:00” (Bilaga, s.1-2, 23-24, U1, U11) får bilderna tala mer än texten, bilderna 

täcker det mesta av dessa helsidesuppslag, vilket leder till att en läsares uppmärksamhet dras 

ifrån texten mot bilden. 

Något som enligt oss uppfattas som intressant är hur denna vräkiga produktion avtar mot 

slutet av Aftonbladets skandalrapportering. Bilderna minskas och rubrikerna är inte längre 

lika utmärkande. Även bården med ordet “Skandalboken” är borttagen från artiklarnas 

sidhuvud. Detta kan ses i exempelvis “Skämtar - om skandalboken” (Bilaga, s.44-45, U21). 

Anledningen till detta kan vara att Aftonbladet vet att skandalen håller på att dö ut och därför 

medvetet vill dra mindre uppmärksamhet till artiklarna än tidigare. I detta fall vill inte längre 

Aftonbladet att det ska ses som en spektakulär artikel då de inte har något nytt att komma med

och låter dem falla tillbaka in i ledet med vanliga artiklar (Machin, 2007, s.87-88).
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5.2 Karaktärer
Som diskuterats tidigare i uppsatsen konstrueras vanligtvis karaktärer i skandaljournalistik. 

Dessa konstruktioner sker då i relation till förutbestämda narrativa roller. I denna del av 

analysen undersöks det hur karaktärer konstrueras samt ifall dessa följer någon form av 

förutbestämda narrativa roller. Analysen kommer börja med en undersökning av sex olika 

karaktärer som förekommer i rapporteringen. Analysen följs av en jämförelse av några av 

karaktärerna. Analysen avslutas med en analys av karaktärerna sett till dramaturgiska roller. 

Karaktärernas konstruktion kommer på flera plan överlappa eller vara del av det storydrivna 

narrativ som kommer undersökas i nästa del.

5.2.1 Kung Carl XVI Gustaf

Thompson (1997) skriver att medierna driver skandalen genom att bland annat rama in 

historien kring en viss person och händelse för att sedan rapportera kring det (s.53-54). 

Personen som står i fokus i denna skandal är kungen och han blir således den första 

karaktären vi kommer att undersöka. Utgångspunkten ligger i att kungen ska framställas som 

en skurk och därför kommer det undersökas om kungen framställs negativt för att passa in i 

den rollen.

Ett stycke i den första artikeln Aftonbladet publicerar (Bilaga, s.1-2, U1) inkluderar flera 

påståenden värda att uppmärksamma. Stycket lyder: “Journalisterna Thomas Sjöberg, 

Deanne Rauscher och Tove Meyer skildrar en människa som vill vara någon annanstans än 

på Sveriges tron. Och en kung som påstås ha haft älskarinnor och som festar i slutna sällskap

i tveksamma miljöer.” Det första påståendet är relevant att uppmärksamma. Aftonbladets 

tolkning av “Den motvillige monarkens” författare skildrar bilden av “en människa som vill 

vara någon annanstans än på Sveriges tron”. Genom påståendet skildrar Aftonbladet en bild 

av att kungens privatliv hindrar honom från sina rojalistiska plikter eller att han inte har något 

intresse av att vara kung. Journalisten använder också ordval som “festar i slutna sällskap” 

och “tveksamma miljöer”. Dessa ord målar upp en bild av fester av lägre moral, vilket visar 

användningen av den intensiva och emotionella språkintensiteten.
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Det andra uppslaget (Bilaga, s.3-4, U2) som publiceras har rubriken “Skandal - Kvinnan” och 

är uppdelat i två artiklar. Artikeln som kommer undersökas är den med rubriken “Känd artist 

pekas ut: Kungen var förälskad”. De två rubrikerna ställs i kontrast mot varandra. 

Uppslagsrubriken skriker ordet skandal medan artikelrubriken talar om förälskelse. Här spelar

Aftonbladet på läsarens känslor. Genom att använda detta värdeladdade ord väcks frågor och 

känslor till liv hos läsarna kring otrohet, giftermål etcetera. Förälskad ses vanligvis som 

positivt men eftersom kungen är gift kan det i detta sammanhang även läsas in negativt. 

Artikeln leder läsaren in på känslor kring otrohet genom uppslagsrubrik tillsammans med 

artikelrubrik. Otrohet är något som generellt sett är socialt oaccepterat i det svenska samhället 

och personer som är otrogna blir ofta stämplade som icke-tillförlitliga personer. Aftonbladet 

använder sig i denna artikel av värdeladdade ord och den emotionella del av språkintensitet 

som beskrivits i avsnitt 3.4 berörande sensationalism.

Artikeln berättar om kungens relation med en “känd artist”. Artikeln börjar med att berätta 

om kungens förälskelse men fortsätter sedan med att berätta om en annan påstådd kvinnoaffär

som handlar om ett strippklubbsbesök som kungen ska ha gjort under en resa till USA, där 

han ska ha tillbringat mycket tid i ett enskilt rum med en strippa och lämnat en stor summa 

pengar som dricks. Artikeln är mild och berättande i sitt språkbruk. Anledningen till att vi 

benämner denna artikel som mild är att journalisten som skrivit artikeln återger vad boken 

säger om denna relation och vad författarna till boken påstår ska ha hänt utan att blanda in vad

vi kan urskilja skulle kunna vara egna värderingar i texten. Enligt det sista stycket i 

framingkapitlet i denna studie (3.3) har det dock visats att de flesta artiklar innehåller en 

blandning av objektivitet och personliga åsikter (Brüggermann, 2014, s.64-65). I detta fall kan

det tänkas att de personliga åsikterna från journalisten framkommer i de styckesrubriker som 

finns i brödtexten då journalisten på flera ställen genom artikeln skriver “enligt boken” och 

“boken beskriver”. Även ordet “påstår” förekommer ofta i olika former, vilket enligt oss 

lämnar lite rum för personliga värderingar. Genom detta har vi kommit fram till slutsatsen att 

benämna denna artikel som mild i sitt språkbruk. 

Bilderna tillhörandes både den första och andra artikeln (Bilaga, s.1-4, B1, B2) har flera 

likheter. På den denotativa nivån ses två grumliga bilder tagna på avstånd. Dessa smygtagna 
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bilder konnoterar något skumt. Aftonbladet har medvetet valt dessa bilder istället för klara 

bilder som de säkerligen har tillgängliga. Med dessa bilder använder Aftonbladet framing för 

att skapa en bild av kungen för läsaren, en bild som framställer kungen som mystisk, skyldig 

och som en person som har något att dölja.

En senare artikel (Bilaga, s.20-21, U10) presenteras med rubriken “Ska hem och läsa” vilket 

är ett citat från kungen. Hela artikeln handlar om att kungen ännu inte uttalat sig om boken. 

Artikelns inledning säger att “kungen tigit om de grova anklagelserna i ‘Carl XVI Gustaf – 

den motvillige monarken’”, även fast boken släpptes samma dag som denna artikel skrevs. 

Aftonbladet skapar härmed en bild av kungen som nonchalant för att han inte kommenterat 

dessa “grova anklagelser” ännu. Artikeln berättar om hur kungen utmålas “som en otrogen 

strippklubbsbesökare” och nämner även några av de saker som boken anklagar kungen för. 

Exempelvis ska han ha haft “sexmiddagar med unga kvinnor”, “figurerat i 

svartklubbskretsar” och “haft en ettårig affär med en känd svensk artist”. Vidare påstås det 

att kungen under en längre tid ska ha känt till att boken var under produktion men inte valt att 

kommentera uppgifterna till press eller författare. Detta i sin tur leder till uppmålningen av 

kungen som nonchalant inför anklagelserna. Bilden av nonchalans förstärks ytterligare genom

artikelns bild (Bilaga, s.20-21, B15). Bilden visar kungen på väg in i sin bil med en hand i 

luften samtidigt som han talar. Lindgren och Nordström skriver att gester och rörelser från en 

person på en bild är viktiga för hur en åskådare uppfattar det emotionella budskapet i en bild 

(Nordström, 2009, s.49-50). Denna hand upp i luften, tillsammans med texten om brist på 

uttalande, tillsammans med en styckesrubrik som “Motade bort journalisterna” skapar 

gemensamt bilden av en nonchalant kung. Texten nämner dock att kungen ska uttala sig om 

boken under en presskonferens senare under dagen. 

Aftonbladet väljer att publicera flera artiklar från kungens presskonferens som hålls i 

Hunneberg. Den första artikeln (Bilaga, s.23-24, U11) visar en helsidesbild på kungens 

ansikte tillsammans med kungens uttalande under presskonferensen. Texten som hör till 

bilden är ett utdrag från kungens presskonferens, texten känns stakig och som att den skulle 

komma från en osäker/pressad person som snubblar på orden. Vidare följer här ett utdrag ur 

texten som visar detta, 
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“Sen har jag då funderat på det här, att ungefär som att jag skulle recensera den här 

boken, det är ju inte så himla lätt om jag inte har läst en bok, det måste ni förstå. Det 

är klart, det har inte jag kunnat göra, och därför kan inte jag, ja, jag måste passa i 

den frågan, jag kan inte recenserara en bok som jag inte har läst, det måste ni förstå. 

Jag har emellertid fått mig förstå på grund av en massa rubriker, vad som kan handla 

i den här boken och så vidare. Det är klart att det är inte så roligt att recenserar en 

bok där man då blev … ja, olika rubriker som man tycker kanske inte är så 

jättetrevligt att se”. 

Genom att skriva texten som kungen talade avbildar de honom som oförberedd och något 

rädd. Bilden är tagen som en närbild på kungens ansikte. Även om ansiktet är vänt mot 

kameran är blicken bortvänd. En allmän fördom är att en flackande blick är ett kännetecken 

för en lögnare och det är troligt att det är dessa konnotationer Aftonbladet eftersöker 

(psykologifabriken.se).

Efterföljande uppslag presenteras med rubriken “Han har sagt sitt” och en artikel med 

rubriken “Förnekade aldrig uppgifterna i boken när han mötte pressen”. Här får Aftonbladet 

fram två meddelanden. Det första är att kungen inte kommer göra några fler uttalanden. Det 

andra är att kungen bör ses som skyldig. Kungen varken bekräftar eller dementerar 

uppgifterna i sitt uttalande men Aftonbladet är tydliga med att skapa en bild av skuld genom 

att sätta dessa ord i en artikelrubrik. 

Tidigt i artikeln nämns det att en nära vän till kungen bekräftar uppgifterna i boken som 

sanningsenliga. Artikeln fortsätter att, med ett berättande språk, blanda text om hur nervös 

kungen var tillsammans med hans uttalande. Exempelvis återberättas en del av det stycke som

tidigare nämnts i redovisningen från kungens tal, “Jag har emellertid fått mig förstå på grund

av en massa rubriker, vad som kan handla i den här boken och så vidare. Det är klart att det 

är inte så roligt att recenserar en bok där man då blev … ja, olika rubriker som man tycker 

kanske inte är så jättetrevligt att se”. Aftonbladet fortsätter dock här med att berätta att “Han 

är pressad” samt en berättelse om var presskonferensen håller plats och hur många 
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journalister som närvarar, “Han står utanför en röd stuga i samhället Fagerhult, bara några 

mil från Trollhättan. I 40 år har han vandrat på Hunneberg i jakten på älg”, “Totalt är 60 

journalister på plats, i motsats till de drygt 15 som är det vanliga antalet”. Uppståndelsen 

som beskrivs med antalet journalister som finns på plats i detta stycket kan liknas vid det som 

Grabe, Zhou och Barnett skriver om att sensationella nyheter oftast blåses upp (2001, s. 635 - 

636). 

De nämner även att kungens älgjakt varit misslyckad då han inte skjutit någon älg, “Han 

ägnar större delen av tiden åt att prata om ett besök i S:ta Clara kyrka samt åt sin inte helt 

lyckade älgjakt. Han har inte skjutit någon älg”. Detta framställer kungen som person som 

misslyckad. De påstår även att kungen “flyr landet” då han i slutet av veckan ska på en 

affärsresa till Kina, “Och framåt väntar en vecka på andra sidan jorden. Barar tre dagar efter

boksläppet flyr kungen landet.”. Enligt dessa exempel visas det att Aftonbladet genom 

framing vill framställa kungen som pressad, misslyckad, nervös, på flykt och därigenom 

skyldig.

Skyldighetsaspekten visas än tydligare genom att Aftonbladet väljer att ha en artikelrubrik 

som påstår att kungen “Förnekade aldrig uppgifterna i boken” och att de skriver “Enligt en 

nära vän är det en svår tid för kungafamiljen: - Det värsta är att mycket av det som skrivs 

stämmer”. Här uppmärksammade vi det som återkopplats till tidigare i uppsatsen rörande 

journalistic framing practices, att genom att Aftonbladet väljer att skriva med ett sådant citat 

gör att de vill visa upp en bild av kungen som skyldig (Brüggermann, 2014, s.64-65). Genom 

att använda sig av vad de benämner som “en nära vän” kan det även dras kopplingar till det 

som Paul Hendricks Vettehen, Koos Nuijten och Allered Peeters (2008) i kapitel 2.2.2 i denna 

studie nämner rörande lekmän som får en berättarroll i artikeln, att detta enligt sensationella 

metoder medför större sanningshalt. Aftonbladet vill genom användningen av denna källa 

förstärka bilden av kungen som skyldig men indirekt så hjälper de även till att bekräfta 

innehållet i boken som sant. Något annat som är värt att uppmärksamma är också att denna 

källa aldrig nämns vid namn, något som borde minska den sanningshalt som tillskrivs källan. 

Dock är detta något som vi tror att många läsare missar, de ser bara att “en nära vän” 

bekräftar uppgifterna i boken.
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Bilden tillhörandes artikeln (Bilaga, s.25-26, B17) visar kungen i hörnet av bilden omringad 

av journalister med ljudbommar riktade mot honom. Bilden påminner om en hord med 

soldater med sina spjut riktade mot den ensamma kungen. Detta förstärker bilden av kungen 

som pressad. 

Det sista uppslaget i serien om kungens presskonferens presenteras med rubriken “Klantigt 

kungen”. Artikeln baseras på expertutlåtanden om kungens tal där han sågas med 

ord/meningar som “Han misslyckades totalt”, “Det var det dummaste han kunde göra” och 

“Det var tjänstefel av hovets presstab att släppa fram honom över huvud taget”. Uppslaget 

presenterar även en bildserie med tillhörande text om kungens misslyckade tal. Denna artikel 

kritiserar starkt kungen och ställer honom i negativt ljus. 

En senare artikel betitlas “Kungens krisår”. Rubriken sätter temat för artikeln genom att 

poängtera kungens år som dåligt. Argumenten som framkommer i texten är dock inte särskilt 

starka. En punktlista i större format räknar upp tre faktorer: “Boken om sällskapsdamerna”, 

“Carl Philips relation med Sofia” och “Madeleines brutna förlovning”. Endast en av dessa 

punkter (boken) handlar om kungen och är den nuvarande skandalen. De andra två punktern 

berör kungens familj men Aftonbladet väljer att använda framing för att vinkla det till att vara 

en del av kungens misslyckande. Det medvetna val som Aftonbladet gör genom att endast 

utmärka de negativa händelserna som kungahuset genomgått den senaste tiden och inte ta med

något positivt gör att de negativa händelsera förstoras, något som kan kopplas till 

sensationalism och det Hendricks Vettehen, Nuijten & Peeters skriver angående negativa 

händelser, att dessa blir mer uppmärksammade (Hendricks Vettehen, Nuijten & Peeters, 2008,

s.320).

Artikelns text gör ogrundade påståenden om skandalen. Det påstås bland annat att “Kungen 

befinner sig i sitt livs största kris” och att “Den motvillige monarken har skakat om den 

svenska konungen rejält”. Ett stycke skrivs även om att kungen avböjt att besöka bokförlaget 

för att få en tidig kopia av boken. Detta stycke skrivs fram som att kungen skulle vara 

ointresserad eller nonchalant till boken då han inte besöker förlaget. “Nina Eldh hade 

nämligen fått ett bud: Ta med dig kungen och kom till förlaget och läs igenom boken. Men 
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hon tackade nej. Om hovet inte fick något eget exemplar av “Den motvillige monarken” 

kunde det vara”. Att kungen inte gör detta beror snarare på en tidsbrist än kungens ointresse, 

något som Aftonbladet vänder till sin fördel “Senare på tisdagen la hovet in en ny punkt i 

kungens officiella kalender. Dittills oplanerade onsdagen den 3 november, dagen efter 

krismötet, innehöll plötsligt ett besök för kungen i Klara kyrka i Stockholm.”. Vare sig detta 

skulle vara sant eller inte är det svårt att kontrollera i efterhand, något som Aftonblader drar 

nytta av i sin framställning av kungen som skyldig och misslyckad. 

Aftonbladet fortsätter sedan med ett stycke som handlar om kungafamiljens popularitet och 

förtroendet för kungahuset, vilket har försämrats genom åren. “Kungafamiljens popularitet 

har stadigt dalat sedan mätningar inleddes 1995. I den senaste SOM- undersökningen vid 

Göteborgs universitet förra hösten vill 22 procent avskaffa monarkin, en ökning med sju 

procent sedan 2003. Bara 37 procent har stort eller mycket stort förtroende för kungahuset. 

15år tidigare var siffran över 50. Just nu pågår nästa mätning”. Även detta läggs på kungens 

axlar. Påståendena i artikeln framställer kungen som nedtryckt av boken vilket förstärker 

rubriken om “Kungens krisår”. 

Genom rapporteringen om kungen skapas bilden av kungen på ett negativt vis. Även om 

kungen sällan tilldelas direkt negativa epitet är framställningen av honom framträdande 

negativ. McCartha och Strauman upptäckte att tidningen National Enquirer fokuserade på det 

negativa rörande kända personer i deras artiklar (2.3.1). Så är även fallet här i Aftonbladets 

rapportering om kungen. 

5.2.2 “Den motvillige monarkens” författare

“Den motvillige monarkens” författare (kommer i detta segment endast att refereras till som 

“författarna”) omnämns första gången redan på det första uppslaget (Bilaga, s.2, A1). De får 

inte själva komma till tals. Istället förs talan av Aftonbladets chefredaktör Jan Helin som 

skriver en inledande text för hela rapporteringen. Helin presenterar författarnas namn och 

nämner att mycket av det de skrivit i boken är rykten som florerat under längre tid men också 

att ny information tillförs. “Mycket av det som påstås i boken är rykten som gått i många år, 

men som inte gått att kontrollera. Annat är nytt.”. Efter denna information väljer Helin att 
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ifrågasätta bokens sanningshalt. Han ställer frågan till sig själv och svarar att författarna och 

förlaget garanterar att det som skrivs är sanning. “Är det sant? Det kan vi inte veta. Men de 

tre journalisterna och deras förläggare står för uppgifterna och säger att de välkomnar en 

förtalsrättegång för att reda ut den saken.”. I denna ledare kritiseras alltså inte författarna och

inga följande ifrågasättanden görs angående bokens sanningshalt. Helin skriver dock att 

“författarna välkomnar en förtalsutredning” vilket ger pondus till författarna och bygger för 

att ge läsarna en uppfattning om att anklagelserna mot kungen är sanna. Författarna framställs 

också som några som vågar stå upp och visa kungens brister, vilket visas genom påståendet att

de “... går längre än någon gjort tidigare.”. Detta påstående väcker tankar kring huruvida 

kungen varit skyddad från sådana anklagelser tidigare och tyder på ett hemlighetsmakeri som 

leder till att uppmärksamheten, nu när allt uppdagats, stärks ytterligare. I tidigare avsnitt i 

teorikapitlet (3.4) nämndes hur negativa händelser ofta anses sensationella (Hendricks 

Vettehen, Nuijten & Peeters, 2008, s.320). 

Aftonbladet försvarar sig själva om varför de trycker upp denna nyhet vilket i sin tur leder till 

ett indirekt försvar av författarna till boken. ”Det är relevant att ge allmänheten kännedom - 

inte bara om att Sveriges statschef anklagas i en ny bok, utan även för vad.”. Detta textstycke

kan även kopplas till det som Lull och Hinerman skriver om hur media, i detta fall 

Aftonbladet, ser det som en moralisk plikt mot samhället att rapportera om makthavares 

moralbrott. Genom dessa medierade konstruktioner av skandaler visar de att de håller koll på 

dem (Lull & Hinerman, 1997, s.28). I studien gjord av McCartha och Strauman (2.3.1) 

upptäcktes det att historierna som National Enquirer publicerade som berörde kändisar och 

deras privatliv innehöll underliggande modeller för vad som ansågs vara rätt och fel moraliskt

sett i samhället, något som forskarna valde att beskriva som morallektioner riktade mot 

tidningens läsare (McCartha & Strauman, 2009, s.74-80). 

Pondusen som diskuterats tidigare kan även kopplas till påståendet Helin gör om att Tove 

Meyer, en av bokens författare, fått sparken från sitt jobb på Sveriges Radio på grund av 

hennes inblandning i “Den motvillige monarken”. “Sveriges Radio sparkade reportern Tove 

Meyer för att hon varit inblandad i bokens tillkomst och diskuterade sedan boken i “Studio 

Ett”.” Detta kan dock också ses som att boken inte ska tas på allvar då Sveriges Radio inte 
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vill sammankopplas med den. 

“Riskerar fängelse” (Bilaga, s.11-12, U6) är rubriken på den första artikeln som presenterar 

“Den motvillige monarkens” författare något mer utförligt. “En rutinerad porträttskribent, en 

socialarbetare som sadlade om strax före 50-årsdagen och en elev från journalisthögskolan.” 

Artikeln kan kopplas till den tidigare framställningen av författarna skriven av Jan Helin och 

syftar till att författarna riskerar fängelse för att få ut sanningen om kungen till folket. 

Rubriken “Riskerar fängelse” framställer författarna som modiga risktagare för folkets väl. 

Rubriken kan dock också kopplas att författarna ljuger och att de genom detta riskerar 

fängelsestraff. Denna rubrik kan således uppfattas olika av olika läsare. Oavsett vilket är 

rubriken sensationell då Aftonbladet väljer dessa ordval istället för något mer neutralt eller 

kopplat till innehållet i artikeln (Grabe, Zhou & Barnett, 2001, s.637-638 & Hendricks 

Vettehen, Nuijten & Peeters, 2008, s.320).

Underrubriken använder sig av två olika värdeladdade termer - “brokiga trion” och “skakar 

kungahuset”. “Den brokiga trion” behöver inte avläsas som negativt, framförallt inte i 

sammankoppling med “skakar kungahuset”. Även om “den brokiga trion” kan skapa 

negativa konnotationer (framförallt om huvudrubriken har avlästs som negativ) är det rimligt 

att avläsa underrubriken som en helhet kopplat till att tre vanliga människor tillsammans 

skakar det stora, orubbliga kungahuset. Påståendet “skakar kungahuset” kan ses som en 

sensationell konstruktion som ingår i den intensiva språkintensiteten, vilket målar upp en klar 

bild för en läsare. Ordet “skakas” kan även i denna mening ses som ett värdeladdat ord som 

väcker känslor hos sin läsare och på så vis även spelar på den emotionella delen av 

språkintensitet (Burger & de Graaf, 2013, s.168-170). 

Artikeln fortsätter med att presentera författarna för läsarna och bygga upp en bild, eller 

konstruktion, av dem. Författarna presenteras på olika sätt. Thomas Sjöberg, som är bokens 

huvudförfattare, framställs som erfaren och driven medan Deanne Rauscher och Tove Meyer 

framställs som mer orutinerade och oerfarna. Sjöberg får epitet som “erfaren 

porträttskribent” och “rutinerad journalist” medan Rauscher får epitet som “socialarbetare 

som sadlade om” och “halvrutinerad journalist” och Meyer “elev från journalisthögskolan”. 
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Ingen mer bakgrundsinformation lämnas om Meyer än att hon nyligen examinerats från 

journalisthögskolan. Sjöberg framställs alltså som gruppens kunniga och erfarna ledare. Dessa

val av epitet/attribut är exempel på vad Jesper Strömbäck skriver om framing i kapitel 3.3. 

Aftonbladet gör ett aktivt val i framställningen av författarna (Strömbäck, 2009, s.119-120).

Författarna själva kommer inte till tals i denna artikel. Det nämns dock att “... de vill inte låta 

sig intervjuas av Aftonbladet.” Den tidigare tron på författarna ändras även här i brödtexten. 

“Den motvillige monarkens” sanningshalt ifrågasätts klart, något som visas genom 

exempelvis meningen ”En bok där långt ifrån alla påståenden är så bekräftade som 

författarna gör gällande” och stycket “Det hade varit intressant att prata med dem om hur de

gått till väga, om arbetsmetoder och hur de kan vara så säkra på att deras kontroversiella 

påståenden är sanna.” Någon som kommer till tals är “Den motvillige monarkens” förläggare

Kristoffer Lind. Förläggaren försvarar bokens sanningshalt och författarnas påståenden 

genom att påstå att författarna har varit “”överdrivet noggranna” med källorna”, ett citat som 

även Aftonbladet väljer att använda. Linds försvar kan användas av Aftonbladet för att lägga 

fram ett försvar för författarna för att hålla bokens innehåll trovärdigt. Om läsarna utgår från 

att boken inte är sanningsenlig skulle denna skandal inte vara en skandal och inget att 

rapportera kring. Aftonbladets användande av detta citat kan ses på två olika sätt. Det första 

sättet är genom den tidigare forskning som presenterats rörande vittnesmål från lekmän som 

presenteras i studien av Paul Hendricks Vettehen, Koos Nuijten och Allered Peeters (2008) i 

kapitel 2.2.2 i denna studie. Det andra sättet presenteras i det sista stycket i teoretiska 

utgångspunkter 3.3 rörande journalistic framing practices av Brüggerman. Genom teorin 

rörande lekmän så kan det argumenteras för att personen i fråga inte direkt är en lekman utan 

har sina egna motiv för att boken ska ha hög sanningshalt. I detta fall skulle detta motiv kunna

vara i vinnande syfte eftersom personen i fråga är förläggaren av boken. Dock kan det 

fortfarande ses som ett sensationellt medel som uttrycks i texten (Hendricks Vettehen, Nuijten

& Peeters, 2008, s.320). Rörande teorin kring journalistic framing practices framkommer det 

att även ifall en journalist använder sig av citat från personer som varit inblandade i händelsen

betyder inte detta att journalisten är objektiv i sitt skrivande (Brüggermann, 2014, s.64-65). 

Det kan vara så att journalisten själv vill stärka den sanningshalt som boken får utav detta 

påstående. I detta fall är det nog mer så att det är Aftonbladets redaktion som vill stärka 

bokens sanningshalt i ett vinnande syfte men att de försöker att dölja det genom citat som 
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detta. Dock verkar det som att journalisten som skrev denna artikel ifrågasätter bokens 

sanningshalt, vilket kan vara ett beräknat val av Aftonbladet för att bibehålla en illusion av 

objektivitet och på så vis höja sitt eget journalistiska värde, då objektivitet är något som 

professionell journalism strävar efter (Wang, 2012, s.711-717).

Följande dag publicerades ännu en artikel (Bilaga, s.17, A11) om författarna. Här ligger fokus 

på Deanne Rauscher som även kommer till tals. Rubriken och de två styckesrubrikerna sätter 

ett klart tema för artikeln. Rubriken lyder “Tre kvinnor träder fram” och styckesrubrikerna 

“De är rädda för hot” och “Hög trovärdighet”. Här delges alltså information till läsarna om 

att det som skrivs bör ha hög trovärdighet då “Deanne Rauscher har tillbringat 1,5 år med att

intervjua ett stort antal kvinnor. Enlig henne berättar de alla samstämmigt om hur kungen 

och hans vänner ofta festar i sällskap med unga kvinnor. Det är deras berättelse som stora 

delar av anklagelserna i boken bygger på. Flera av dem påstår att de har haft sex med 

kungen.”. Läsaren får även här information om varför författarna välkomnar en 

förtalsrättegång, “Om kungen stämmer dem för förtal kommer tre av de hemliga kvinnorna att

träda fram.” Även information rörande kvinnorna som kungen anklagas för att ha umgåtts 

med under olika former delges här information för en läsare om att de är rädda för 

konsekvenser ifall de skulle träda fram, “Författaren: De är rädda men lovar att vittna.” 

Detta tema om rädsla och hot sprider sig även till nästa artikel. 

Nästa artikel (Bilaga, s.29-30, U14) som presenterar författarna publicerades två dagar senare.

Här får Thomas Sjöberg komma till tals i texten. Författarnas framställning skiljer sig i denna 

artikel gentemot “Riskerar fängelse”. Rubriken lyder “Vi har spridit ut materialet” och 

skapar tillsammans med den mystiska, allvarliga helsidesbilden på Sjöberg ett tydligt tema för

uppslaget. Här framställs författarna som visselblåsare som sprider sanningen i stil med Julian

Assange eller Edward Snowden. “... misstänker att de kan vara avlyssnade. Nu har de gömt 

det extremt känsliga källmaterialet på en rad hemliga platser.” Ordet “extremt” är ett 

värdeladdat ord och blir i detta fall ett ord som förstärker känslan kring det material som 

författarna säger sig ha spridit ut.  

De framställs även som att de skulle leva under hot och bevakning. ”- Personer som vi precis 

har pratat med har känt sig skuggade eller förföljda, säger Thomas Sjöberg” och”Före 
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publiceringen tänkte Thomas igenom sin egen och familjens säkerhet. Han befarar att han 

kan komma att utsättas för trakasserier och övervakning.” är exempel på detta. Artikeln 

beskriver hur författarna har spridit ut material från boken på olika geografiska platser för att 

gömma det för SÄPO eller andra som skulle vilja komma åt det. Detta oklara hot kan få 

författarna att uppfattas som att de behöver beskydd. Detta behov av beskydd kan sedan 

kopplas till att polisen eller SÄPO skulle vara intresserad av materialet - på grund av att det 

skulle vara sanningsenligt och därav skadligt för monarken. Detta är något som skulle kunna 

jämställas med det som Paul Hendricks Vettehen, Koos Nuijten och Allered Peeters (2008) 

skriver i sin studie rörande nyheter som handlar om hot kan anses vara sensationella 

(Hendricks Vettehen, Nuijten & Peeters, 2008, s.320).

I denna artikel finns det ett stycke som bekräftar mycket av det som påstås i teorin rörande 

framing i kapitel 3.3. “- Som journalist brukar jag tänka att man ska veta allt, sen får man 

bestämma vad man tar med, säger Thomas Sjöberg.” Både Strömbäck och Brüggerman påstår

att journalister/redaktioner gör aktiva val om vilken information som ska delges till en läsare 

(Strömbäck, 2009, s.119-120, Brüggermann, 2014, s.61-62). Detta ger även stöd till vad 

Strömbäck menar att en åskådare bör ha i åtanke att nyheter inte ska ses som en direkt 

spegelbild av verkligheten utan som en rekonstruktion av verkligheten (Strömbäck, 2009, 

s.119-120). 

Till motsats från den tidigare artikeln ifrågasätts inte “Den motvillige monarkens” tvivelaktiga

källor i den här artikeln. Sjöberg får göra sig hörd genom hela artikeln och fokuset har flyttats 

från ifrågasättande av sanningshalt/trovärdighet av anklagelserna till att framställa författarna 

som hotade. 

5.2.3 Kronprinsessan Victoria

Kronprinsessan presenteras i en artikel under rubriken “Nu ligger ansvaret på Victoria”. 

Artikeln säger att Victoria kan “rädda förtroendet för den svenska monarkin” medan den talar

om kungens skandal, “Skandalboken underminerar förtroendet för hennes pappa. Nu vilar 

ansvaret på Victoria”. Den nämner även på flera ställen hur Victoria tar ansvar för både 

kungafamiljen och för sina egna uppdrag, “Hon gör precis som alltid - sitt jobb.” “Ännu en 
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gång får familjen förlita sig på henne när det krisar”, “När Madeleine ställde in sina 

offentliga uppdrag, efter att hon bröt sin förlovning, var det storasyster som ryckte in. Nu 

upprepas historien.”. Artikeln behandlar hennes studier, planerade familjeliv och hennes 

avståndstagande mot kungens vänner, “Den senaste månaden har Victoria haft sitt livs mest 

pressade arbetsschema. Samtidigt som hovet har kämpat för att få läsa ett förhandsexemplar 

har Victoria varit kungahusets främsta representant. Och det är tydligt att hon tar avstånd 

från festprissarna i kungens innersta krets. Tillsammans med Daniel vill Victoria i stället 

bygga en ny monarki - långt ifrån överklassens exklusiva medlemsklubbar och kaffeflickor”. 

Bilden till artikeln visar kronprinsessan och prins Daniel som kliver av en buss. 

Kronprinsessan vinkar och båda ler och tittar mot kamerorna. 

5.2.4 Övriga karaktärer

Detta kapitel kommer att presentera övriga karaktärer som förekommer i materialet. 

Karaktärer som presenteras här innehar biroller i rapporteringen. Dessa karaktärer kommer att

diskuteras i förhållande till kungen senare i uppsatsen vilket gör att en presentation för dessa 

är nödvändig.

5.2.4.1 Kungens vänner

I artikeln “Det här är förtal” (Bilaga, s.9-10, U5) presenteras den innersta kretsen “De tillhör 

den innersta kretsen: Anders Lettström, Anders “Aje” Philipson och Carl Adam “Noppe” 

Lewenhaupt. Kungens närmaste vänner. De har funnits vid hans sida i många år. Så också vid

de påstådda besöken på strippklubb i Bratislava, de ska ha ordnat blöta fester i mörka lokaler

med “kaffeflickor” och prdnat underhållning av unga, inhyrda tjejer på skoterresor i Åre.”. 

De sägs vidare “förneka bestämt” till anklagelserna mot dem och kungen.  I underrubriken till

samma artikel som lyder “Kungens närmaste krets rasar - blir också uthängda i boken” finns 

två intressanta exempel på hur Aftonbladet använder sig av värdeladdade ord för att skapa 

mer respons hos sin läsare. 

I artikeln “Sviker aldrig” beskrivs vännerna som “obrottsligt lojala” och läsaren får här en 

större inblick i deras vänskap, “De har lärt sig cykla och att åka slalom tillsammans. Nu 
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dricker de blåbärsdrinkar och whisky på “Noppes” en gång i veckan. Festprissarna i “den 

innersta kretsen” är kungens mest lojala vänner. ”. Vännerna får här attributet 

“festprissarna” och det är på denna linje som Aftonbladet fortsätter att framställa detta 

“gäng”, “Gänget är välkända festprissar i Stockholms uteliv”, “- En sak är säker. Det går 

alltid vilt till”. 

5.2.4.2 Milentije “Mille” Markovic

I artikeln “Skandal: Festerna” får läsaren komma i kontakt med ytterligare en karaktär, Mille 

Markovic, en karaktär som benämns som ägare till den lönnkrog som “... kungen och hans 

kompisgäng uppges ha besökt regelbundet i början av 1990-talet.”. Markovic benämns som 

“Torpeden” och “gangstern”. Dessa värdeladdade ord/attribut har starka kopplingar till 

kriminalitet, vapen och våld vilket antyder att kungen ska ha haft samröre med kriminella. 

Vidare skriver Aftonbladet: “Torpeden talar ut om nätterna på svartklubben”. Användningen 

av frasen “talar ut” istället för till exempel berättar vinklar historien mot att det blir synd om 

Markovic, att “Torpeden” försöker att lätta på sitt dåliga samvete och framställs som ett offer. 

Användandet av citatet “Det är för jävligt” från Markovic målar upp en stark bild för läsaren 

om vad som kan ha försiggåtts på dessa fester ifall en “torped”, som associeras med grov 

kriminalitet, tycker att något är “för jävligt”. I denna artikel blandas sensationalism, genom 

användadet av värdeladdade ord, intensivt språk samt anspelning på känslor och framing 

genom tilldelandet av attribut.

5.2.4.3 Drottning Silvia

Drottningen nämns för första gången i artikeln “Skandal: Kvinnan” där det påstås att hon ska 

ha känt till den påstådda relationen/förhållandet mellan den “kända artisten” och kungen. 

Sedan nämns hon inte förän i artikeln “Hunneberg, klockan 16:00” då hon nämns i kungens 

tal “Och med tanke på rubrikerna har jag självklart talat med både familj och med 

drottningen”. I artikeln “Han har sagt sitt” under styckesrubriken “”Är mycket besvärad”” 

får hon dock lite mer av uppmärksamheten som hittills varit riktad mestadels mot kungen, 

“Han har varit orolig för den här boken och jag vet att drottningen kände till en del också” 

säger denna person som fått benämningen “nära vän” av Aftonbladet. Artikeln fortsätter med 

att berätta att “Och drottning Silvia, som i vanliga fall inte brukar följa med sin man på jakt , 
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var igår på plats vid Kobergs slott. Tillsammans med svägerskan prinsessan Desirée gjorde 

hon en kortare utflykt medan deras båda män jagade. Men när kungen efter presskonferensen 

återvände till slottet vid 17:30-tiden fanns hon där och väntade på honom. En kung och en 

drottning som säger sig vända blad.”. Drottningens karaktär målas här upp som frun som står 

vid sin mans sida vad som än händer. Nästa artikel som involverar drottning Silvia  publiceras

mot slutet av Aftonbladets rapportering kring denna skandal. Artikeln “Förföljd av skam” är 

lik artikeln “Kungens krisår” i utförandet. Aftonbladet radar här upp fyra punkter: “Pekas ut 

som alzheimersjuk”, “Carl Philips nya flickvän - en utvikningstjej”, “Madeleine bedras av 

sin fästman - bryter förlovningen” och ”Skandalboken om kungens festande, de unga 

kvinnorna - och otroheten”. Dock är denna artikel skriven på ett helt annat sätt jämfört med 

“Kungens krisår”, artikeln anklagade kungen hårt och var dömande i sitt språkbruk, Denna 

artikel är skriven på ett sådant sätt att den ska väcka sympati om drottning Silvias position. 

Aftonbladet använder sig här av den emotionella språkintensiteten. “Så kom boken som rev 

upp alla gamla rykten om mer än tjugo år gamla synder. Värst var det förmodligen för 

drottning Silvia. Hon förödmjukades och förnedrades offentligt genom makens påstått plumpa

beteende, och fick därmed sälla sig till den långa raden av bedragna drottningar”. 

Drottningen målas här upp som ett offer och som en person som aldrig gjort något fel, “Det 

var drottning Silivias ankomst och verksamhet som förlängde den svenska monarkin med över

30 år.”. Aftonbladet karaktäriseringar och beskrivningar av kungen och drottningen kan 

kopplas till McCartha och Straumans studie som gav ett resultat gällande otrohetshistorier, att 

den skyldiga parten karaktäriseras som en skurk medan den oskyldiga parten karaktäriseras 

som ett offer och som en person som inte gjort några fel (McCartha & Strauman, 2009, s.74-

80).

5.2.5 Jämförelser av karaktärer

Efter analysen av karaktärer kan slutsatser dras om att det finns tydliga skillnader i deras 

framställning. Kungen framställs genomgående negativt, “Den motvillige monarkens” 

författare framställs främst positivt medan kronprinsessan endast framställs positivt. Genom 

en snabb jämförande undersökning av kungens och kronprinsessans framställning kan 

följande slutsatser dras:
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• Kronprinsessan ler och ser glad ut. Kungen ler endast på en bild genom hela 

Aftonbladets rapportering.

• Kronprinsessan är tillsammans med sin man. Kungen visas aldrig tillsammans med 

drottningen 

• Kronprinsessan åker buss. Kungen blir alltid skjutsad i bil. 

En skillnad kan ses i bilderna även mellan kungen och “Den motvillige monarkens” författare.

I en stor majoritet av bildern på “Den motvillige monarkens” författare är personerna vända 

mot kameran eller mot den intervjuande journalisten. Detta är inte fallet med kungen där 

bilderna ofta är tagna på håll eller då kungen tittar bort. De tydligaste skillnaderna kan ses i en

bild på kungen (Bilaga, s.23, B16) och bilden på Thomas Sjöberg (Bilaga, s.39, B21). På 

kungens bild är blicken bortvänd i något som kan liknas vid en flackande blick som kan 

uppfattas som lögnaktig. Sjöberg däremot stirrar stadigt in i kameran. 

5.2.6 Dramaturgiska roller

Denna undersökning visade på att kungen framställs negativt. Det är dock inte enkelt att 

placera hans roll ur ett dramaturgiskt perspektiv. Kungen är historiens huvudperson och bör 

därav ses som protagonist. Han framställs dock genomgående negativt vilket snarare drar 

tankarna mot att han skulle vara antagonisten. “Den motvillige monarkens” författare 

framställs motsatt till kungen huvudsakligen positivt. Huvudkonflikten står mellan kungen 

och “Den motvillige monarkens” författare vilket gör att den ena parten bör vara antagonist 

medan den andra är protagonist. Något som kopplar författarna till rollen som antagonist är 

även att det är de som driver historien framåt. 

Med utgångspunkt i att kungen är protagonist kan kungens vänner ses som hjälten. De är 

kungens försvarare och de som ställer sig på hans sida för att ta kampen mot antagonisten. 

Med utgångspunkt i att “Den motvillige monarkens författare” är protagonist kan 

kronprinsessan ses som hjälten. Hon framställs som någon som kan ta kungens plats och 

rädda situationen. Hon fyller även kriteriet med att framställas som en förebild. Även 

Markovic kan ses som hjälten. Han stödjer författarna i den huvudsakliga kampen att bevisa 
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kungens skuld. 

5.3 Storydrivet narrativ
Sigurd Allern och Ester Pollack (2009) påstår att det är genom nyhetsmedierna som skandaler 

utvecklas och framförs som ett drama (s.9). Det ska nu undersökas om Aftonbladet driver 

historien genom ett dramaturgiskt perspektiv. Det är inte varje enskild artikels berättarform 

som är av intresse utan snarare hur historien som helhet byggs upp med hjälp av teman i de 

enskilda artiklarna. 

I rapporteringens första uppslag (Bilaga, s.2, A1) presenterar Aftonbladets chefredaktör Jan 

Helin kortfattat vad skandalen handlar om.Två sammansmälta bilder visas också - en på 

bokens framsida och en suddig bild på kungen. Detta uppslag kan ses som historiens anslag 

och början till presentation. Ett tema sätts för vad läsaren ska förvänta sig och vilken ton 

rapporteringen kommer att ha. Följande tre uppslag (Bilaga, s.3-8, U2-4) går sedan djupare in 

i att presentera tre olika delar av skandalen, “Skandal: Kvinnan”, “Skandal: Festerna” och 

“Skandal: Tillslagen”. Här fortsätter fördjupningen. Kungen presenteras som karaktär 

tillsammans med huvudkonflikten. 

Dessa uppslag följs av uppslaget betitlat “Det här är förtal” och presenterar kungens vänner 

som karaktärer. “De tillhör den innersta kretsen: Anders Lettström, Anders “Aje” Philipson 

och Carl Adam “Noppe” Lewenhaupt. Kungens närmaste vänner. De har funnits vid hans 

sida i många år. Så också vid de påstådda besöken på strippklubb i Bratislava, de ska ha 

ordnat blöta fester i mörka lokaler med “kaffeflickor” och ordnat underhållning av unga, 

inhyrda tjejer på skoter resor i Åre.”. Här skapas även den första direkta konflikten. I tidigare 

artiklar har kungen framställts negativt utan någon form av försvar. Genom att bemöta 

kritiken mot kungen och sig själva skapar kungens vänner därmed en konflikt. De påstår att 

“Den motvillige monarkens” författare ljuger och att informationen i boken är lögner och 

förtal,”- Det här är grovt förtal. Vi är förkrossade, och kungen själv är naturligtvis väldigt 

ledsen, säger vännen Anders Lettström, 62.”, “- Det ligger ingen sanning överhuvudtaget i de 

där uppgifterna. Det är rent förtal, säger han när Aftonbladet når honom mitt under 
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familjesemestern i Italien.” Denna konflikt kan ses som en delkonflikt då den inte hanteras av

kungen. Denna delkonflikt, och flera som följer, blir en del av historiens fördjupning. 

I och med denna konflikt presenterar Aftonbladet “Den motvillige monarkens” författare som 

karaktärer i nästa uppslag. Presentationen och fördjupningen går alltså i detta läge in i 

varandra då karaktärspresentationer är en del av presentationen. 

Följande dag fortsätter rapporteringen. Konflikten trappas då upp när flera artiklar lägger 

fokus på att få uttalanden från kungen. Dagens rapportering slutar med en cliffhanger i och 

med rubriken “Ska hem och läsa”. Läsaren får således vänta till nästa dag med att få reda på 

vilka uttalanden kungen kommer lämna om boken. Framförallt svaret på om han är skyldig till

anklagelserna eller inte. 

Historien har hittills förts genom ett dramaturgiskt perspektiv i stil med en film eller bok. 

Grundkonflikten har presenterats, huvudkaraktärerna har etablerats och konflikten har 

trappats upp inför sitt klimax. Aftonbladet kan nu hoppas på att kungen förnekar uppgifterna 

vilket leder till att de kan fortsätta rapporteringen för att möjligtvis begå en “second-order 

transgression”, eller så kan de hoppas på att kungen erkänner uppgifterna varpå de kan döma 

och avsluta rapporteringen. 

Kungens uttalande i Hunneberg kan ses som ett antiklimax snarare än en konfliktförlösning. 

Kungen väljer att inte lämna något klart svar till anklagelserna i boken. Hans tal är oförberett 

och osammanhängande (enligt Aftonbladets tolkning) och han stannar inte för att svara på 

några av journalisternas frågor. Aftonbladet väljer att rapportera om presskonferensen med 

kungens misslyckade framträdande i fokus. De är också noga med att peka ut punkter i 

kungens tal som kan uppfattas som bekräftande. Även om kungen inte gör något klart 

erkännande väljer Aftonbladet således att vinkla historien mot att kungen är skyldig. 

Aftonbladet väljer att förstärka uppfattningen om kungens skuld genom två artiklar (Bilaga, 

s.29-30, 32-33, U14-15) som inte är direkt kopplade till presskonferensen. I den ena påstår 

“Den motvillige monarkens” författare att de har “spridit ut materialet” och i den andra lovar 
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föredetta klubbägaren Milentije “Mille” Markovic att “hela världen ska få se”. De två 

uppslagen följs av ett tre sidor långt reportage (Bilaga, s.34-36, U16) om en kvinna som ska 

ha varit sällskapsflicka åt kungen.

Dessa artiklar följs av artikeln om kronprinsessan som det nya hoppet för monarkin. Att 

presentera kronprinsessan som ett hopp för monarkin kan ses som historiens avtoning. 

Läsaren kan sova lugnt med vetskapen om att “den onda kungen” inte kommer sitta vid 

makten för alltid utan kan bytas ut mot den nya fräscha kronprinsessan med tiden. 

Det är efter denna artikel som bården med orden “Skandalboken” försvinner. Efter detta 

presenteras ingen ny information. Några artiklar presenteras som upprepar redan rapporterad 

fakta och ett misslyckat försök görs att få ett till uttalande från kungen. Rapporteringen tonas 

snabbt ut och dör av. 

5.4 Lokal och medierad skandal
En fråga som fortfarande kan ställas är vad som gör att denna rapportering kan ses som 

skandalrapportering och inte endast som en sensationell historia. Detta kan kopplas tillbaka 

till definitionen skandalteorin i teoriavsnittet (3.1). Aftonbladets rapportering kring “Den 

motvillige monarken” uppfyller kriterierna för skandalrapportering på flera punkter. NE 

definerade en skandal som “upprördhet över någon anstötlig eller uppseendeväckande 

händelse”. Bokens påståenden ledde utan tvekan till upprördhet över en anstötlig eller 

uppseendeväckande händelse. 

Även Thompsons definition “handlingar eller händelser som involverar vissa typer av 

överträdelser som blir kända av andra och är tillräckligt allvarliga för att åkalla offentlig 

respons” uppnåddes. Kopplingar kan fortsätta dras till Thompsons, Lull och Hinermans samt 

Kings listor över vad som definierar en skandal. Även faktumet att Aftonbladet etablerar ordet

“Skandal” leder till denna konstruktion. En medierad skandal är dock inte något som sker i ett

enskilt nyhetsmedium. Denna undersökning har varit vinklad mot Aftonbladet men 

rapporteringen har skett i flertalet medier. 
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Thompson skriver också om hur medierna använder framing för att rama in en historia kring 

en person för att därigenom skapa en historia bunden till en person. I rapporteringen har vi 

sett hur historien hela tiden har kretsat kring kungen i denna skandalkonstruktion. 

6. Slutsats
I studien undersöktes karaktärer och narrativa drag ur ett dramaturgiskt perspektiv. 

Framställningen av kungen och “Den motvillige monarkens” författare är en konstruktion av 

karaktärer. Studien visade att karaktärerna liknar de som konstrueras i dramaturgi men det 

visade sig svårt att avgöra vem som var protagonist och vem som var antagonist. Vår slutsats 

skapar två närliggande teorier. Den första är att kungen framställs som en “ond” protagonist, 

medan författarna framställs som en “god” antagonist. Den andra teorin är att kungen är 

antagonisten men att historien använder antagonisten som huvudperson istället för 

protagonisten. Oavsett leder den kontinuerligt negativa bilden av kungen till att framställa 

honom som “den onde” medan den positiva framställningen av författarna framställer dem 

som “de goda”. Historien fylls även upp av biroller som stödjer protagonisten och 

antagonisten på olika vis. Historien innehåller alltså en uppsättning karaktärer som 

konstruerats av Aftonbladet genom sin framställning av dem.

I undersökningen skulle vi även leta efter ett dramaturgiskt narrativ. Historien följde 

huvudsakligen den dramaturgiska kurvan. Det som skilde sig var att delarna på vissa ställen 

kunde överlappa varandra. Det som huvudsakligen skilde sig var dock avsaknaden av en 

konfliktförlösning. istället nåddes ett antiklimax där konflikten inte löstes. Även om 

konfliktförlösningen aldrig förekom skapade Aftonbladet en avtoning innan rapporteringen 

avtog. 

Studien ämnade även undersöka Aftonbladets användande av sensationella stildrag. I texten 

kunde det urskiljas att värdeladdade ord som “skakar”, “extremt” och “förälskad”, och båda 

typer av språkintensitet, emotionell språkintensitet: “förälskad”, “otrohet” , 

intensivt(noggrant) språkbruk: “festar i slutna sällskap” och “tveksamma miljöer”, användes 

för att förstärka det intryck som artiklarna skulle lämna eller åkalla av en läsare. 
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Undersökningen av artiklarnas formgivning avslöjade flera stildrag och element som kan 

kopplas till sensationalism. Stildrag och element som användandet av stor teckenstorlek, 

användandet av versaler, benämningen av artikelserien samt bilder som får tala för hela 

artikeln. Mot slutet av rapporteringen ändrades artiklarnas stil, vilket tyder på att intresset från

Aftonbladets sida hade svalnat och användningen av dessa stildrag/element blev då 

överflödiga.

Genom denna undersökning har vi visat hur Aftonbladet konstruerar en medierad skandal 

genom att kombinera innehåll, språk och visuella element. Karaktärer konstrueras genom 

vinklade texter och bilder. Historien berättas sedan som ett drama för läsaren för att uppehålla 

intresset. Aftonbladet driver således skandalen framåt genom en kombination av ett 

väldirigerat narrativ, sensationalism och framing.

7. Diskussion
Diskussionsavsnittet kommer att behandla några olika ämnen som vi författare skulle vilja 

diskutera närmare. Diskussionen delas up i fyra kategorier där vi diskuterar ämnen som 

kommit fram tidigare i studien. 

7.1 Aktiva eller icke-aktiva
Aftonbladet försöker etablera en bild av sig själva som icke-aktiva i utredningen kring kungen

genom att endast förmedla det som står i boken till sina läsare. Detta ses i de första artiklarna 

som Aftonbladet publicerar genom deras användande av fraserna “Enligt boken ...”, “Boken 

beskriver ...”, “I boken berättar ...”, och att de använder ordet “påstår” i olika former 

kontinuerligt genom de första artiklarna. Detta är något som sedan visar sig vara en illusion. 

Aftonbladet visar sig aktiva i utredningen genom att söka upp personer som säger sig ha bevis

eller ha varit med på fester eller som kan ha information angående ämnet i allmänhet. Detta 

tros bero på att Aftonbladet vill framställa sig själva som mer av en kvalitetstidning som håller

hårt på sin objektivitet. Aftonbladet visar sig även ta ställning till kungens skuld genom de val

som tidningen gör sett till hur de vinklar historien för sina läsare med hjälp av aktiva val av 

rubriker och bilder. Till en början har Aftonbladet även med kolumnister som diskuterar ifall 
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denna typ av journalistik går för långt, något som efter första dagens rapporteringar försvinner

och Aftonbladets egna utredning tar vid som gräver i princip lika djupt som författarna till 

boken.

7.2 Konstruerade motsättningar
Något som kan vara intressant att diskutera är motsättningarna Aftonbladet skapar. De två 

tydligaste motsättningarna är de mellan kungen och författarna av “Den motvillige monarken”

samt de mellan kungen och kronprinsessan. De konstruerade motsättnignarna mellan kungen 

och författarna kommer att diskuteras först.

Varken kungen eller författarna uttrycker något uttalat agg mot varandra i rapporteringen. 

Motsättningen skapas istället av Aftonbladets framställning av de båda där kungen framställs 

negativt medan författarna framställs positivt. Det hela förstärks också av det konstanta 

nämnandet av ordet “förtal” från Aftonbladets sida, även om kungen aldrig uttryckt att han 

planerat att stämma författarna. Hela denna motsättning skapas antagligen med anledning att 

kungen ska ses som skyldig, som Lull och Hinerman skriver, “Enskilda individer måste 

identifieras som skyldiga” (1997, s.11-14). Genom att kontinuerligt framställa kungen som 

förövaren uppfyller de avgörande villkor för att konstruera en skandal. Det är också rimligt att

dessa motsättningar inte alltid skapas medvetet.

Motsättningarna som konstrueras mellan kungen och kronprinsessan är annorlunda. Kungen 

är gammal och det är oklart hur länge han kommer sitta kvar på tronen. Kronprinsessan 

däremot är ung och har inga skandaler bakom sig. Aftonbladet är medvetna om att hon 

kommer bli nästa regent (såvida monarkin består) och det är möjligt att de redan nu höjer 

henne samtidigt som de ser det som försvarbart att sänka kungen. Att redan i nuläget ge 

kronprinsessan dålig publicitet kan leda till dåliga relationer mellan medierna och 

kronprinsessan i framtiden, vilket kan leda till problem att bedriva hovjournalistik.

Aftonbladet konstruerar även en motsättning mellan kungen och drottningen. Denna 

motsättning stämmer in på det som McCartha och Strauman (2009) nämner i sin studie 
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rörande otrohet. Att den partner som drabbas av otroheten målas upp som ett offer för sina 

läsare som aldrig gjort något fel och den skyldiga partnern behandlas som en skurk i media 

(McCartha & Strauman, 2009, s.74 - 80). I detta fall märks det tydligt att Aftonbladet målar 

upp kungen som skurken i dramat. Drottningen nämns knappt genom rapporteringen förutom 

i slutet, då får hon en artikel tillägnad sig. I denna artikel målas upp en bild av den oskyldiga 

drottningen som inte gjort något fel och som kämpar för att hålla ihop familjen.

7.3 Kungens skuld
Kungens skuld bevisas aldrig i rapporteringen. Han gör dock uttalanden som antyder att det 

som står skrivet i “Den motvillige monarken” inte är helt osant. Enligt Lull och Hinerman 

krävs det, för att en skandal ska konstrueras, att “De skyldiga måste hållas ansvariga” och “De

skyldiga måste möta konsekvenser” (1997, s.11-14). I det här fallet händer inte detta. 

Eftersom kungen inte bevisas skyldig hålls han inte ansvarig och möter heller inte 

konsekvenser. Thompson och King ställer dock inte dessa krav för att en nyhet ska kunna 

definieras som en skandal, som nämnt i teoriavsnittet (3.1). 

Även om kungens skuld aldrig bevisas så är de flesta artiklar konstruerade på ett negativt vis. 

Dock kan många av dessa artiklar anses vara objektivt skrivna på ett vis som strävar efter att 

måla upp kungen som skyldig. Precis som McCartha och Strauman märkte i sin studie så har 

även vi märkt att dessa artiklar rörande denna skandal har hållit en form av moraliserad ton 

genom hela händelseförloppet (McCartha & Strauman, 2009, s.74-80). 

7.4 Skandalens avtagande
Skandalen kring “Den motvillige monarken” blåser över relativt snabbt. Kungens ovilja att 

kommentera tillsammans med de uttalanden han gjorde i Hunneberg gör att Aftonbladet får 

brist på material. Genom sitt uttalande i Hunneberg undviker kungen alla former av “second-

order transgressions” samtidigt som han inte lämnar möjlighet för tidningarna att rakt ut 

skriva att han är skyldig. Detta leder till att läsarna kan få en form av avslut av skandalen även

om Aftonbladet inte kan skriva något spektakulärt om det. 
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8. Sammanfattning
Syftet med studien var att förstå hur en medierad skandal konstrueras -  innehållsligt, språkligt

och visuellt, i tidningen Aftonbladet. Frågeställningar som låg till grund för undersökningen 

var:

• Vilka karaktärer konstruerar Aftonbladet i rapporteringen och hur ser dessa 

konstruktioner ut?

• Vilka former av narrativt berättande använder Aftonbladet i sina konstruktioner och 

hur utvecklas de genom rapporteringen? 

• Vilka sensationella stildrag använder Aftonbladet?

Den tidigare forskning som användes behandlade ämnena skandalteori och sensationalism 

samt hur dessa används i relation till varandra. Forskningar kring skandaler beröde likheter 

mellan skandalrapportering och ett film- och teaternarrativ samt kontextualisering och hur 

medierna påverkar bilden av en skandal. Den tidigare forskningen kring sensationalism 

diskuterade vad begreppet innebär, hur det fungerar rent praktiskt genom användandet av 

bland annat värdeladdade ord och språkintensitet, samt vad som gör att en layout kan 

uppfattas som sensationell. Den diskuterar även vilken typ av nyheter som kan anses 

sensationella samt vilka typer av tidningar/program som normalt sett använder sig av dessa 

metoder i sin nyhetsrapportering och hur dessa är uppbyggda. 

Teorierna som låg till grund för studien var framing, sensationalism och skandalteori. Studien 

genomfördes med hjälp av textanalys med fokus på narrativ och semiotisk bildanalys. Ett 

sammanlagt antal av 41 artiklar som tillsammans innehöll 64 bilder valdes ut från Aftonbladet

under perioden november 2010. 

Analysen visade att Aftonbladet använde sig av en kombination av innehåll, språk och 

visuella element för att konstruera en medierad skandal, detta genom att konstruera karaktärer

och bygga ett berättande narrativ som vinklades efter Aftonbladets önskningar. Även 

sensationalistiska drag och framing var en stor del i konstruktionen av skandalen. 
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