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Syfte: 
Målet med studien är att se hur valda delar av innehållet i svensk kvällspress har 
förändrats, sett ur ett tidsperspektiv. De förändringar vi avser att undersöka är volym, 
form, ämnesinnehåll samt om eventuella förändringar påverkar det journalistiska 
innehållet. 
 
Huvudfrågeställningar: 
1. Har det underhållningsjournalistiska materialets utrymme förändrats i kvällspressen 

över tid? 
2. Har det skett en förändring i användandet av bilder i kvällspressen över tid? 
3. Hur ser ämnesfördelningen ut i de underhållningsjournalistiska artiklarna och har 

det skett en förändring i fördelningen över tid? 
4. Är det underhållningsjournalistiska innehållet relevant som nyhet? 
5. Kan man som läsare bedöma om det underhållningsjournalistiska artiklarna är 

sakliga och balanserade? 
 
Använd metod och material: 
Kvantitativ innehållsanalys av Aftonbladet och Expressen. 
 
Huvudresultat: 
Vår hypotes om att underhållningsjournalistik fått ett större utrymme i svensk 
kvällspress under den undersökta tidsperioden, visade sig stämma med resultatet av vår 
undersökning. Detta har i sin tur bidragit till att annat innehåll fått stå tillbaka. 
Förekomsten av de underhållningsjournalistiska ämneskategorierna varierar ganska 
kraftigt, men man kan se tydliga tecken på att kategorier som vi kopplar till teorier om 
en ökad kommersialisering antingen har ökat eller haft ett stabilt högt värde. Relevansen 
i artiklarna skiljer sig ganska kraftigt åt, både mellan tidningarna och mellan de 
undersökta årtalen, men har totalt sett ett ganska lågt värde. Däremot är 
källanvändningen både ganska jämn mellan tidningarna och mer vanligt förekommande 
2003 än 1973, vilket kan tolkas som att sakligheten i de underhållningsjournalistiska 
artiklarna förbättrats. 
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1 Inledning 
Från slutet av 1970-talet och fram till idag har samhället genomgått en 

kommersialiseringsprocess som påverkat hela samhället och alla dess nivåer. En tydlig 

spegel för samhällsprocesser är medierna och dess innehåll, och vår uppfattning är att 

underhållning och nöje är områden som fått mer och mer utrymme i våra medier. Vidare 

upplever vi att denna utveckling på den svenska mediemarknaden är speciellt tydlig 

inom kvällspress. För att sätta vår hypotes om en ökning av underhållningsjournalistiskt 

innehåll på prov, valde vi att studera Sveriges två största kvällstidningar, Aftonbladet 

och Expressen vid tre utvalda tillfällen. 

 

Problemområdet är egentligen inte ett nytt och outforskat problem, men vi har valt att 

gå ett steg längre genom att koppla ihop nöjes- och sensationsjournalistik istället för att 

skilja dem åt och använder oss av begreppet underhållningsjournalistik. Detta 

perspektiv skiljer sig åt från större delen av tidigare forskning och därmed angriper vi 

problemområdet från en ny vinkel. En ny outforskad sida av problemområdet gör 

forskningen mer intressant, men medför även i sin tur svårigheter vid exempelvis 

begreppsdefinition. 

 

1.1 Disposition 

Efter ovanstående inledning fortsätter uppsatsen med en bakgrundsbeskrivning vilken 

ger en kort historisk beskrivning av kvällspressen. Vidare i kapitel 2 beskriver vi hur 

processen från händelse till färdig nyhet ser ut samt vilka kriterier som är relevanta för 

nyhetsvärdering. I kapitel 3 redogör vi för tidigare undersökningar och 

forskningsstudier som berör vårt problemområde. Teorikapitlet som följer därefter har 

vi delat upp i två block. I det första blocket är objektivitetsbegreppet övergripande och i 

det andra fokuserar vi på journalistik i förändring. Det femte kapitlet visar hur vi med 

utgångspunkt i tidigare forskning kring sensationsjournalistik och nöjesjournalistik 

skapat en egen definition, vilken ligger till grund för vår studie. Kapitel 6 innehåller 

dels syftet med studien, samt dels en redogörelse för undersökningens fem 

frågeställningar. 
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Efter studiens syfte och frågeställningar redogör vi för metodval samt för hur vi gått 

tillväga i urvalsförfarandet och de avgränsningar vi gjort. Därefter har vi en 

variabelpresentation för de variabler som ligger till grund för vår empiri. Kapitel 7 

avslutas med en reliabilitets- och validitetsdiskussion samt en diskussion kring 

undersökningens kvalitet. I kapitel 8 redovisar vi de resultat vi fått fram under vår 

empiriska undersökning. Därpå för vi en resultatdiskussion i kapitel 9, där vi knyter 

samman teori och empiri för att därefter dra slutsatser. Slutligen ger vi i kapitel 10 

förslag för vidare forskning. 
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2 Bakgrund 
Detta kapitel ger en kort historisk beskrivning av kvällspressen som nyhetsförmedlare 

samt dess utveckling i Sverige under 1900-talet. Vi beskriver hur processen från 

händelse till färdig nyhet ser ut, vilka kriterier man har för nyhetsvärdering samt belyser 

vilka pressetiska ramar man jobbar inom. Dessa faktorer kan vara bra att ha i åtanke då 

resultaten av undersökningen ska analyseras. 

 

2.1 Kvällspressens historik 

Tidningar som faller under benämningen dagspress har funnits i Sverige så långt 

tillbaka i tiden som till 1600-talet. Fenomenet kvällspress har dock inte funnits lika 

länge utan har växt fram under 1900-talet. Den svenska kvällspressen har sin bakgrund i 

den nya tidningsform som växte fram på den europeiska kontinenten under tidigt 1900-

tal. Vad som var utmärkande för denna typ av tidningar var främst formatet. 

Tidningarna var mindre och mer lätthanterliga och på så sätt väl anpassade för att kunna 

läsas på spårvagnar, buss, båtar och tunnelbana. Detta format är vad som benämns som 

tabloidformat. (Hadenius & Weibull 2000) 

 

Men det var inte bara formen på tidningen som skilde sig från tidigare tidningar utan 

också innehållet, då man ofta kunde läsa politiska kommentarer, personnotiser, 

riksdagsnytt och diverse utrikeshändelser. Det som också skiljde kvällspressen mot 

tidigare press var dess inriktning på sensations- och underhållningsnyheter samt dess 

hårda vinklingar. Man inriktade sig på att rapportera om brott, olyckor, händelser som 

berörde kända personer etcetera. Sveriges kvällspress har dock alltid utmärkt sig genom 

att ha ett relativt stort opinionsmaterial med kultursidor, kolumnister och politiska 

kommentarer jämfört med många andra länder i Europa. (Hadenius & Weibull 2000) 

 

De två största och mest framgångsrika kvällstidningarna i Sverige är Expressen och 

Aftonbladet. De båda har ständigt konkurrerat med varandra om den svenska 

tidningspubliken. I och med den ökande kommersialiseringen inom media gäller det att 
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hela tiden synas och på så sätt fånga läsarnas uppmärksamhet. Under kvällspressens 

mest framgångsrika år, från andra världskrigets slut fram till 1970, var man i stort 

ensam att rapportera om så kallade sensations- och underhållningsnyheter. 

Kvällspressen innehöll vad som i redaktionella begrepp benämns som personifiering, 

sensationer, kändisar och olyckor och faller därmed under begreppet sensations- och 

underhållningsnyheter. I och med den ökande kommersialiseringen och privatiseringen 

inom media har kvällspressen haft det allt svårare att behålla sina läsare. Andra media 

såsom Internet, nationella och internationella TV-kanaler tros ha tagit över en stor del 

av läsarkåren. (Hadenius & Weibull 2000) 

 

2.1.1 Aftonbladet 

Aftonbladet grundades 1830 av liberalen Lars Johan Hierta. Tidningen anses vara den 

första svenska moderna tidningen. Statsmakten försökte många gånger stoppa tidningen 

eftersom man hårt kritiserade de styrande i landet. Tidningens politiska färg varierade 

kraftigt i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet. 1929 ägde en teknisk 

modernisering rum och tidningen fick ett nytt format och innehåll, tidningen blev 

tabloidiserad. 1956 såldes tidningen till LO, men det dröjde fram till början av 60-talet 

innan tidningens ledarsida blev uttalad som socialdemokratisk. Under 60-talet hade 

tidningen en kraftig uppgång som under 70-talet vändes till en nedgång. För att vända 

den negativa trenden förnyas tidningens innehåll och form under 80- och 90-talet. 1996 

köper den norska mediekoncernen Schibsted 49,9 procent av Aftonbladet. Samma år går 

Aftonbladet om Expressen och blir Sveriges största dagstidning. Tidningen har under 

sin långa historia varit liberal, konservativ och är numera oberoende socialdemokratisk 

på ledarplats. Aftonbladet hade i oktober 2003 en medelupplaga per dag på 444 400 

exemplar. (Lundin 2004) 

 

2.1.2 Expressen 

Det första exemplaret av Expressen kom ut 1944. Ett halvår senare var Expressen först i 

världen med nyheten om fred i Europa – Tyskland hade kapitulerat. Fredsbudskapet 

blev Expressens genombrott. År 1958 blev Expressen landets största dagstidning och 

höll denna position fram till 1996. 1997 köpte Expressen GT och 1999 övertogs 
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Kvällsposten. Expressen, GT och Kvällsposten ägs av Bonnier AB, som även äger de 

svenska dagstidningarna Dagens nyheter, Sydsvenska Dagbladet, Ystad Allehanda och 

Kristianstadsbladet. Koncernen är Nordens ledande medieföretag med verksamhet i 17 

länder. Expressen hade i oktober 2003 en medelupplaga per dag på 340 400 exemplar. 

(Andersson 2004) 

 

2.2 Från händelse till nyhet 

För att förstå hur en händelse till slut blir en nyhet i media vill vi här beskriva den 

process som kallas för gatekeeping. Denna process beskriver hur mediet gör sitt 

nyhetsurval, vilka bedömningar samt värderingar mediet tar hänsyn till i sitt urval. 

 

2.2.1 Gatekeeping 

Förenklat kan man säga att gatekeeping är den process som sorterar ut några hundra 

meddelanden bland miljarder olika meddelanden runt om i världen, och därefter formar 

om de utvalda meddelandena samt levererar sedan dessa till en given mottagare en 

given dag. (Shoemaker 1991)  

 

I nyhetsflödet sker det ständiga urval på olika nivåer under processens gång. 

Nyhetsströmmen kan liknas vid en tratt, det vill säga att det finns en stor input till de 

stora internationella nyhetsbyråerna, medan den lilla lokala tidningen i ett enskilt land 

har en liten output. Den amerikanske psykologen Kurt Lewin var den person som 

myntade begreppet gatekeeper. Denna term var tänkt att gälla människors behandling av 

information, men har efter hand blivit ett vedertaget begrepp när det gäller att sovra 

bland det material som massmedierna behandlar. (Hadenius & Weibull 2000) 

 

Figur 2.1 illustrerar hur en rapporterad händelse passerar genom olika portarna, så 

kallade ”gates”, för att till slut nå mottagaren. Det är vid varje så kallad ”gate” som det 

finns en risk för nyheten att omarbetas, förkortas eller till och med avfärdas. De 

personer som ansvarar för hur nyheterna behandlas, kallas gatekeepers (Hadenius & 

Weibull 2000). Det är i denna process som nyheten blir en nyhet. Nyhetsprocessen sker 

inte godtyckligt, utan det finns ett system där besluten fattas med hänsyn till bland annat 
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det sociala mönstret. Tittar man på redaktören som enskild individ, så påverkas givetvis 

personen i fråga av sina medarbetare, företagets regler och normer, läsarnas intresse 

med mera (Hadenius & Weibull 2000). ”Alla personer som på någon punkt under 

nyhetens väg bearbetar telegrammet är formade av sin miljö och har personliga 

värderingar som självfallet färgar deras arbete.” (Hadenius & Weibull 2000:338) 

GATE 1 

T.ex. AFP dpa 

Itar-Tass

GATE 4 

GATE 2 
GATE 3 

 Medium  Utbud 

Andra källor 

T.ex. 

UPI AP

 TT 

 Reuter 

Rapporterade 

händelser 

 
Figur 2.1 

 

2.2.2 Nyhetens värde 

Tidningar är producerade av kunniga tidningsmedarbetare som väljer ut vilka händelser 

som blir en nyhet och vilka händelser som skall förkastas. Detta mönster skiljer sig från 

en tidning till en annan, nyhetsprocessen skiljer sig även från dag till dag. En nyhet är 

inget man ”hittar” eller ”samlar in”, det vill säga att en nyhet är bara något som finns 

där. Begreppet nyhet är bättre uttryckt som en genomtänkt produkt i såväl tanke och 

skrift, framställd på ett professionellt sätt. (Bignell 1997) Enligt Hadenius och Weibull 

(2000:339) bestäms nyhetsutbudet i första hand utifrån följande aspekter: 

• Det nyhetsföretag som har hand om förmedlingar, dess allmänna policy. 

• De producenter som levererar materialet till företaget. 

• De abonnenter som materialet förmedlas till. 

• De journalistiska arbetsgrupperna eller redaktionella miljön. 
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2.2.3 Det dubbla interna nyhetsflödet 

Med modellen här nedan (figur 2.2) vill Bass påvisa att det finns två sorters gatekeepers 

i en nyhetsprocess. Först måste den så kallade obearbetade nyheten (Raw news) tas upp 

av nyhetsinsamlaren. Där går nyheten genom den första ”gaten” (steg 1). Nästa steg för 

nyheten är att passera genom nyhetsförvaltaren, det vill säga redaktören, översättaren 

m.m. (Shoemaker 1991) 

Steg 1 

”Obearbetad nyhet” 

(Raw news) 

Nyhetsinsamlare: 

reportrar och lokala 

redaktörer 

Nyhetskopia Nyhetsförvaltare: 

 
Figur 2.2 (Fritt översatt efter Bass’s modell Shoemaker 1991 s.15) 

 

2.3 Pressetik  

Under denna rubrik tar vi upp de etiska normer, regler och ramar som journalisterna har 

att arbete utefter vid nyhetsrapportering. Det är inga lagar utan normer som 

mediebranschen själva satt upp. 

 

2.3.1 Den pressetiska innebörden 

Etik handlar först och främst om hänsyn. Ett etiskt regelsystem är ett uttryck för de 

hänsynstaganden som en enskild eller en grupp bestämt vara rimliga. I en pressetisk 

regelsamling kan man utläsa vilken hänsyn publicisterna bör ta i sitt journalistiska 

arbete. När det gäller hänsynstagandet inom journalistiken ställer man som regel två 

grundkrav mot varandra. Det ena handlar om sannings- och informationskravet som 

syftar på hänsynen till publiken, medan det andra syftar på hänsynen till enskilda 

personer som anses vara berörda av publiciteten (Weibull & Börjesson 1995). 

 

Den pressetiska grundställning är hur avvägningen mellan en korrekt redovisning av 

kända uppgifter och hänsyn till berörda personer, intressen eller motsvarande skall göras 

(Weibull & Börjesson 1995). 

 

 
 redaktörer, 

översättare 

Steg 2 

Färdig produkt
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De pressetiska reglerna skapades redan vid sekelskiftet och har genomgått en rad 

förändringar sen dess, varav senaste stora förändringen gjordes i början av 1970-talet 

(Hadenius & Weibull 2000). Ett flertal sammanställningar har gjorts genom åren, men 

sammanfattat brukar man säga att de pressetiska reglerna är följande (Weibull & 

Börjesson 1990:38): 

 

• Ge korrekta nyheter 

• Ge plats åt bemötanden 

• Respektera den personliga integriteten 

• Var varsam med bilder 

• Döm ingen ohörd 

• Var försiktig med namn 

• Tala inte i egen sak 

 

I 1972 års pressutredning kom man fram till att massmediernas fyra främsta 

huvuduppgifter är att: informera, granska, kommentera och vara ett forum för politisk 

debatt. För att dessa ska efterföljas har man alltså inom journalistiken satt upp ett antal 

normativa riktlinjer för hur nyheter ska framställas. (Ghersetti 2000) De riktlinjer som 

är mest betydande för denna undersökning enligt vårt syfte och våra frågeställningar, är 

saklighet och relevans. 

 

Saklighetsbegreppet har att göra med hur nära nyheten ligger den objektiva 

verkligheten. Det vill säga hur väl nyheten beskriver den verkliga händelsen. Detta 

betyder att fakta som är lätt att kontrollera får ett högre sanningsvärde än de fakta som 

är svåra att kontrollera.(Ghersetti 2000) 

 

Relevans är ett begrepp som vill beskriva vilket urval man gör när det gäller 

nyhetsrapportering. Det vill säga vilka nyheter man väljer att rapportera om samt vilka 

perspektiv och aspekter man väljer att presentera i samband med dessa. (Ghersetti 2000) 
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3 Tidigare forskning 
I detta kapitel tar vi upp de tidigare undersökningarna och forskningsstudierna 

Sensationella berättelser samt Mycket nöje! Nöjesjournalistik i förändring vilka vi 

anser är relevant för vår undersökning. 

 

3.1 Sensationella berättelser 

Marina Ghersettis avhandling Sensationella berättelser, bygger på en empirisk analys 

av två separata fallstudier. Det handlar om två vitt skilda nyheter/händelser som fått 

extremt mycket uppmärksamhet, samt att deras relevans och saklighet i förhållande till 

de perspektiv och aspekter som lyfts fram i svensk television, radio, morgon- och 

kvällspress kan diskuteras. Det övergripande syftet med avhandlingen är att analysera 

hur de största svenska nyhetsmedierna berättar om två händelser: kidnappningen i 

Angola 1987 och prinsessan Dianas död 1997. Ett underordnat syfte är att studera 

relevans och saklighet i mediernas berättelser av dessa två händelser. (Ghersetti 2000) 

 

3.1.1 Likheter – TV och kvällspress 

Ur analysen i Sensationella berättelser framgår att det på en övergripande nivå finns 

vissa likheter mellan TV och kvällspress. I de båda fallstudierna kan man utläsa att den 

berättelseform som TV och kvällspress använder sig av är inriktad på sensationella och 

dramatiska aspekter, samt att bilder har en stor betydelse för kvällstidningarna. Det 

förekommer ett större utrymme för spekulationer och tillspetsningar i TV och i 

kvällspress än i radio och morgonpress. Detta kan enligt Marina Ghersetti sammanfattas 

med att kvällspressen och TV levererar nyheter som är mindre relevanta och sakliga än 

till exempel morgonpress och radio. (Ghersetti 2000) 

 

3.1.2 Nyhetstextens dramaturgi 

Enligt Ghersetti har dramaturgin, det vill säga det ”redskap” som man bygger upp en 

berättelse på, genomgått en förändring över tid. Det har skett en ändring i huruvida man 

bearbetar nyhetstexten. Nyheterna runt Dianas död har bearbetats ”hårdare” än 

nyheterna kring kidnappningen i Angola. Det finns dock vissa väsentliga skillnader 
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mellan dessa två händelser som man bör ta i beaktning bland annat: politisk relevans, 

inblandade aktörer, tidsförlopp etcetera. (Ghersetti 2000) 

 

Ghersetti (2000) trycker dock på att dramaturgins förändring, med största sannolikhet 

kan förklaras utifrån de stora förändringar som skett på den svenska och internationella 

mediemarknaden under slutet av 1980-talet. Man kan se en liknande utveckling i Djerf 

Pierres & Weibulls Spegla, granska och tolka, där författarna påvisar fyra stycken 

förändringsfaser inom svensk radio och TV under 1900-talet. Likväl kan man se ett 

liknande mönster i Djerf Pierres (1996) avhandling Gröna nyheter, som visar hur 

miljöjournalistik inom svensk påverkan av olika utvecklingar/förändringar i samhället 

förändrats i sin miljöjournalistiska form och presentationen över ett tidsspann på lite 

drygt 30 år. 

 

3.1.3 Medievärlden i förändring 

John B Thompson anser att dagens mediemiljö befinner sig i en kraftfull omvandling. 

Medieindustrin har på ett explosionsartat sätt brett ut sig i takt med teknikens snabba 

utveckling, samtidigt som medieföretagen blir större och färre. Dessa faktorer har starkt 

påverkat nyhetsförmedlingen och då främst under slutet av 80-talet och framåt. 

(Thompson 2001) Enligt Hadenius & Weibull (2000) så har även nya aktörer trätt in på 

mediemarknaden i kölvattnet av det nya mediesystemet. Konsekvenserna av detta är att 

konkurrensen hårdnar, medierna blir mer och mer likriktade. Enligt Furhoff (1991) så 

kan man tydligt se effekten av konkurrensen i valet av nyhetsvärdering. Furhoff menar 

att problematiken ligger i att TV sätter nyhetsagendan för ett antal tidningar. I enlighet 

med de klassiska marknadsekonomiska mekanismerna så blir den produkt som är mest 

gångbar hos mediepubliken, plagierad av de övriga konkurrenterna, det vill säga de 

andra producenterna och aktörerna på mediemarknaden (Ghersetti 2000). 

 

3.1.4 Nyhetsjournalistiken i dagsläget 

Ghersetti påstår att den svenska nyhetsjournalistiken: ”är ett vacklande mellan 

publicistiska ideal och krass ekonomisk verklighet, mellan kvalitet och 

försäljningssiffror” (Ghersetti 2000:257). I det spänningsfält som uppstått mellan den så 

kallade seriösa samhällsjournalistiken och den tilltagande underhållningsjournalistiken, 
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ligger att de väsentliga och relevanta nyheterna numera inte väcker något större intresse 

hos nyhetspubliken. Detta ligger således till grund för sensationella nyheter. Det är de 

nyheter som spetsats till och snarare blivit dramatiska berättelser som når flest läsare, 

tittare och lyssnare. (Ghersetti 2000) 

 

3.2 Mycket nöje! Nöjesjournalistik i förändring 

I arbetsrapporten Mycket nöje! Nöjesjournalistik i förändring (1999) undersöker Maria 

Domellöf nöjesjournalistik i fem svenska tidningar under en 20 års period. Avsikten är 

att se om nöjesjournalistiken har förändrats både till innehåll och volym, samt om det 

finns åtskillnader i nöjesjournalistikens karaktär mellan de fem tidningarna. (Domellöf 

1999) 

 

Tidningarna som Domellöf studerar är Aftonbladet, Expressen, Sydsvenska Dagbladet, 

Arbetarbladet samt Gefle Dagblad och hon har valt att undersöka tidsperioden mellan 

17-23 mars 1979, 1989 och 1999. Vidare utgår Domellöf från följande nio 

ämneskategorier som ska representera nöjesjournalistik i hennes undersökning. 

Kategorierna är: musik, film, teater, tv/radio, annan underhållning, klubb/krog, 

bok/tidskrift/författare, kändis och övrigt. Utifrån de nio ämneskategorierna delar hon 

sedan in artiklarna i tio texttyper: recension, intervju/artikel innan, intervju/artikel 

annan, notis, kåseri/krönika, hallå, händelse/nyhet, fenomenartikel, guidematerial och 

övrigt. Dessutom gör Domellöf ytterligare en indelning av samtliga kodade texter som 

antingen analyserande eller rapporterande. (Domellöf 1999) 

 

Domellöfs utgångshypotes för studien, är att det skett en ökning av nöjesjournalistikens 

omfång och hennes resultat ger stöd för denna hypotes. Enligt rapporten har den 

procentuella delen nöjesjournalistik ökat i omfång i förhållande till tidningarnas totala 

volym. Största ökningen står kvällstidningarna med, där Aftonbladet har ökat sin andel 

från att 1979 ha utgjort nio procent av den totala volymen till att 1999 utgöra 19 

procent. Motsvarande siffror för Expressen är tio procent 1979 och 25 procent 1999. 

Även Sydsvenska Dagbladet har fördubblat andelen nöjesmaterial, medan de två 

lokaltidningarna inte riktigt ökat materialet i samma omfattning. Alltså har 
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storstadstidningarna ökat sin nöjesbevakning mer än vad lokaltidningarna har gjort. 

(Domellöf 1999) 

 

Mer ingående har totalstorleken av nöjesmaterialet i Aftonbladet ökat med 270 procent 

under de 20 år som Domellöfs forskning sträcker sig. Därefter kommer Expressen med 

en ökning på 160 procent. Dock tillägger Domellöf att TV/Nöjesbilagor utgör den 

främsta orsaken till ökningen och att ökningen i själva huvudtidningen inte är lika 

omfattande. Aftonbladet har ökat omfånget på sin TV-bilaga med 600 procent på 20 år 

och Expressen har en ökning på 300 procent. Själva TV-materialet har i mångt och 

mycket flyttat ut från huvudtidningen och istället placerats i bilagor, vilket enligt 

Domellöf skulle förklara den minskning som skett från 1979 till 1999. De 

ämnesområden som dominerar nöjesbevakningen 1999 är TV, radio, film och musik. 

Förutom TV/radio är film den ämneskategori som ökat mest under tidsperioden, men 

den största förändringen står ämneskategorin kändis för. Domellöf fastställer också att 

det är kvällspressen som sätter trenderna för nöjesjournalistiken. (Domellöf 1999) 

 

En annan förändring som Domellöf tydliggör är att andelen analyserande texter minskat 

i samtliga tidningar och är idag förvånande likartad både i storstadspress och i 

lokalpress. Den största minskningen står dock storstadspressen för. Ett resultat av detta 

är att texterna blivit mer okritiska, vilket Domellöf menar kan ha grund i att pressen på 

att redaktionerna ska prestera snabba nyheter ökat och eftersom en text som saknar 

bakgrund och kontext är mer lätt presterad ökar dessa på bekostnad av kritik och analys. 

(Domellöf 1999) 

 

Slutligen menar Domellöf att nöjesbevakningen är en populär, säljande och snabbt 

växande form av journalistik, vilket kan medföra att begreppet journalistik är i behov at 

att vidgas och omdefinieras. Nöjesjournalistik som genre är värd att behandlas seriöst 

och som ett fenomen i tiden vilket behöver synliggöras och diskuteras. (Domellöf 1999) 
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4 Teorier 
I detta kapitel tar vi upp teorier som vi anser är relevanta för uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Vi har delat upp teorikapitlet i två block. I det första är 

objektivitetsbegreppet övergripande och i det andra fokuserar vi på journalistik i 

förändring. 

 

4.1 Vad är objektivitet? 

Denis McQuail (2000) menar att objektivitet är det mest centrala när det gäller 

kvaliteten på information. Följande huvuddrag kan utläsas: 

• Man skall inta en opartisk och neutral position mot det objekt som skall 

rapporteras, det vill säga undvika att vara subjektiv och personligt engagemang 

• förhålla sig neutral, inte ta parti för någon part,  

• samt att man skall hålla sig till en exakt och precis sanning. 

 

Begreppet objektiv används som ett generellt samlingsbegrepp för olika krav som man 

vill att nyhetsförmedlingen skall ta hänsyn till. Enligt Jörgen Westerståhl (1972) så är 

sanning, relevans och opartiskhet de krav som är mest betydelsefulla när det gäller 

graden av objektivitet. 

 

Vad är det som gör objektiv information så eftertraktad? Enligt Westerståhl (1972) så 

grundar det sig i hur vi som individer skall agera i vårt förhållande till omvärlden när 

det gäller olika typer av beslut som individen i fråga skall göra. Även en viss nyfikenhet 

ligger till grund när det gäller strävan efter en så objektiv information som möjligt, det 

vill säga att man som mottagare skall kunna lita på den information som förmedlas 

(Westerståhl 1972). 

 

Westerståhls objektivitetsmodell består av olika kriterier. För att uppnå en optimal 

förutsättning för en så objektiv och korrekt återgivning av en händelse som möjligt är 

nyhetens saklighet och opartiskhet två grundläggande krav för en objektiv 

framställning. Sanning är den mest grundläggande komponenten enligt Westerståhl 

(1972). Med sanning menas att man helt enkelt inte skall ge felaktig information som 

 15



MKVC 41-60p 
Mattias Fredén, Tony Stawreberg och Anders Svensson 
 
 

kan vara missvisande. I vissa fall kan det vara svårt att bevisa att informationen är sann, 

men det får varje enskild nyhetsmedium egna inarbetade trovärdighet stå för 

(Westerståhl 1972). 

 

 
OBJEKTIVITET 

 

 
SAKLIGHET OPARTISKHET  

 

 BALANS/ ICKE- NEUTRAL SANNING RELEVANS 
PARTISKHET PRESENTATION 

 

Figur 4.1 Schematisk bild över Westerståhls objektivitetsmodell 

 

Westerståhl (1972) påvisar fem stycken olika synsätt på objektiv nyhetsförmedling: 

1. oproblematisk objektivitetstro 

2. objektiviteten som riktmärke 

3. objektivitet genom konkurrens 

4. objektivitet ett skenvärde 

5. objektivitet är ett falskt värde, ägnat att skydda en viss samhällsordning. 

 

Vi fann att punkt två och tre är mest relevanta för denna undersökning. Nedan följer en 

definition av dessa två punkter samt motivering till varför vi valt bort punkterna 1, 4 

och 5. 

 

Punkt 1 innebär att nyhetsförmedlingen är hundra procentig objektiv. Enligt Hermerén 

(2004) så baseras alla framställningar på val och därmed värderingar, således borde det 

vara en omöjlighet att uppnå absolut objektivitet. Punkt 4 anser att objektiviteten är ett 

skenvärde, en illusion. Denna syn kan tyckas vara lika naiv som i punkt 1, att 

nyhetsförmedlingen är oproblematisk. Punkt 5 tar utgångspunkt i ett mycket kritiskt 

förhållningssätt till nyhetsförmedlingarna. Det är inte en fråga angående graden av 

subjektivitet, utan det handlar om att det finns en föreställning om att 

nyhetsförmedlingarna är instrument för olika politiska system som man ogillar. 

(Westerståhl 1972) Kortfattat kan man säga att punkterna 1, 4 och 5 är varandras 
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motsatser, således borde det vara rimligt att den ”verkliga” objektiviteten ligger 

någonstans i gränslandet mellan dessa punkter. 

 

• Objektiviteten som riktmärke (punkt 2) 

Objektiviteten är enligt denna uppfattning ett värde. Det är dock inte möjligt att till 

hundra procent infria objektivitetskravet utan det är snarare ett mål som man hela tiden 

strävar efter (Westerståhl 1972). Hermeréns påstående om att objektivitet i denna 

mening kan vara svår att uppnå så bör den ändå vara värd att försöka eftersträva, 

stämmer väl överens med Westerståhls punkt 2 (Hermerén 2004). 

 

• Objektiviteten genom konkurrens (punkt 3) 

För den enskilde journalisten eller för ett enskilt medium är det inte möjligt att uppnå 

objektivitet. Detta beror uteslutande på att starka subjektiva inslag ofrånkomligt gör sig 

gällande. Genom att samma händelse skildras av ett stort antal olika medium, så kan 

man ändå nå en viss nivå av grundläggande objektivitetskrav tillfredsställs. (Westerståhl 

1972) 

 

4.1.2 Sakliga nyheter 

Saklighetsaspekten i nyhetsförmedlingen har att göra med hur nära nyhetens berättelse 

ligger den så kallade objektiva verkligheten. Överfört till journalistiken så bör rimligtvis 

saklighet handla om hur sanningsenig nyhetsberättelsen är. Sanningsbegreppet har en 

större giltighet när det gäller fakta, än när det gäller icke falsifierbara företeelser som till 

exempel värderingar och känslor. (Ghersetti 2000) 

 

Jan Ekecrantz och Tom Olsson menar i rapporten Så sant som det är sagt (1991) att 

objektivitet är omöjligt att uppnå till sin helhet. Det går inte att undvika att 

verklighetsbeskrivningen i någon mening faktiskt bara är en konstruktion av 

verkligheten. Nyhetsartiklar utgörs till en mycket liten del av bekräftade fakta, och 

denna bekräftade fakta är vanligtvis det som valts ut för att passa konstruktionen. 

Idealens värld med en objektiv verklighetsbeskrivning är långt från praktikens värld, där 

det gäller att under stark tidspress åstadkomma hållbara berättelser. Ekecrantz och 
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Olsson menar att fastän det egentligen behöver det inte ligga någon motsättning mellan 

dessa, så gör det oftast det i praktiken. (Ekecrantz & Olsson 1991) 

 

Stig Hadenius och Lennart Weibull i Massmedier (2000) klargör att en opartisk 

nyhetsförmedling måste vara balanserad. Den ska alltså ge alla parter utrymme och den 

får inte förtiga vissa händelser eller fakta. Idealet är att all fakta ska ha en klar och tydlig 

uppgiftslämnare eller vara tillfredställande bekräftade på annat sätt. Tydliga och 

pålitliga källor är alltså av vikt för en objektiv och balanserad nyhetsförmedling, men 

ofta är det omöjligt att få en viktigt ”nyhet” tillräckligt styrkt inom den tidsram som 

journalisten arbetar efter. Berörda parter vill varken bekräfta eller dementera uppgifter 

och det medför att kraven på källkritik är lätta att ställa, men svåra att uppfylla i det 

vanliga journalistiska arbetet. (Hadenius & Weibull 2000) Vikten av saklighet och 

balans är dock mycket viktig och framhålls exempelvis även i forskningsprojektet 

Publicistisk sed, där både allmänheten och journalistkåren bland annat framhäver att 

korrekta/sakliga nyheter och balans/bemötande hänger nära samman. (Börjesson & 

Weibull 1995)  

 

4.1.3 Nyheternas berättelse och relevans 

Marina Ghersetti (2000) beskriver i Sensationella berättelser att nyhetsförmedling 

måste betraktas som berättelser av verkligheten, vilka bygger på en kulturell process 

vilken i sin tur formas av kulturellt utformade dramaturgiska principer. Således har 

nyhetsberättelserna en given struktur, vinkling och poäng. De förhållanden, händelser 

och personer som nyhetsmedierna berättar om har både varierande nyhetsvärde och får 

olika stor uppmärksamhet. Det som styr det journalistiska urvalet bygger på en 

diskussion om vad nyheterna bör innehålla, alltså vad som är relevant att berätta om. 

Dessa urvalskriterier utgår ifrån att några förhållanden och händelser är viktigare och 

därmed mer väsentliga för nyhetspubliken att erhålla kunskap om än andra. Nyheternas 

relevans bedöms utifrån dess politiska, sociala och psykologiska närhet till 

nyhetspubliken. Den tyske medieforskaren Winfried Schulz menar att relevanta nyheter 

behandlar förhållanden och händelser som: 

• Berör majoriteten av invånarna i landet. 
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• Är av existentiell betydelse, alltså att gruppers eller nationers livssituation eller 

fortlevnad berörs. 

• Har varaktiga konsekvenser. 

 

Ju fler av dessa kriterier som uppfylls desto mer ökar graden av relevans. (Ghersetti 

2000). Lars J Hultén skriver i Journalistikens Villkor (1993) att grundsynen på relevans 

har med vikt och betydelse att göra. Dock är problemet att uppfattningen om en nyhets 

vikt och betydelse beror på vilken värdegrund och kulturellt kapital varje person har. 

Något som är av stor betydelse för vissa kan uppenbarligen ha mindre betydelse för 

andra. Vidare menar Hultén att relevans hör ihop med nyhetsvärdering. Journalistiken 

ser inte bara till vikt och betydelse utan även till nyheter som kan vara intressanta. En 

nyhet av samhälleligt intresse kan ha både stor vikt och betydelse, medan en 

underhållningsbetonad nyhet kanske inte är av varken vikt eller betydelse, men 

samtidigt är mycket intressant. Hultén menar slutligen att nyhetsvärderingsprocessen 

aldrig kan vara objektiv. 

 

Det är alltså svårt att avgöra nyheters relevans och Hadenius & Weibull (2000) menar 

att för att uppfylla kravet på relevans ska man ge en händelse den plats och det utrymme 

som kan anses skäligt. Frågan är dock vem som ska avgöra vilket utrymme som är 

rimligt för att man skall kunna sägas nå upp till kraven på relevans och saklighet 

(Hadenius & Weibull 2000). 

 

4.2 Journalistik i förändring 

Djerf Pierre och Weibull (2001) påvisar fem förändringsfaser som visar hur politiska, 

ekonomiska och kulturella strömningar i samhället påverkat radio och TV under 1900-

talet. 

Journalistikens förändringsfaser i radio och TV 1920-2000 

1. Nationalisering 1920-1937 

2. Frigörelse 1937-1955 

3. Professionalisering 1955-1977 

4. Decentralisering 1977-1987 

5. Kommersialisering 1987- 
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Djerf Pierre och Weibull (2001) hävdar att det finns ett ständig pågående samspel 

mellan radio, TV, dagspressen och andra samhällsinstitutioner som politik, 

intresseorganisationer och näringsliv. Enligt Ghersetti (2000) kan man på ett 

övergripande plan jämföra TV och kvällspress, således kan dessa fem faser användas 

när man vill nå en djupare förståelse för den svenska kvällspressens utveckling och 

förändring. Förändringsfaserna ett och två ligger utanför eller snarare, före 

undersökningens tidsintervall, följaktligen finns det ingen anledning att gå djupare in 

och beskriva vad dessa två faser inneburit för svensk radio och TV. 

 

Professionaliseringsfasens främsta kännetecken var att det eftersträvades en större 

självständighet, detta i takt med en ökning av välutbildade och kompetenta journalister. 

Omvärlden bidrog till viss del, men koncentrationen inom dagspressen innebar att 

nyhetsbevakningen blev mer och mer styrd av journalisten samt att nyhetsjournalister 

från dagspressen rekryterades till radio och TV. (Djerf Pierre & Weibull 2001) 

 

Decentraliseringsfasen präglades av en vilja att minska avståndet mellan de som lyssnar 

och de som producerar (Djerf Pierre & Weibull 2001). Man ville göra verkligheten 

begriplig genom att realistiskt dokumentera orsaker, konsekvenser, faktaredovisningar, 

analyser och bakgrundsbeskrivningar (Djerf Pierre 1996). En produktion på lokalnivå 

främjades, det vill säga i detta fall, etableringen av lokalradio öppnade upp för nya 

genrer samt att det gav mer svängrum för kvinnliga journalister (Djerf Pierre & Weibull 

2001). 

 

Kommersialiseringsfasen innebar att förhållningssättet till publiken förändrades på 

grund av att det fanns ett ökande marknadsintresse och detta medförde i sin tur att man 

började dela in publiken i olika grupper (Djerf Pierre & Weibull 2000). Syftet med 

denna uppdelning berodde på att man så hög grad som möjligt kunna tillgodose 

respektive grupps intressen genom att mer målmedvetet utforma och vinkla innehållet 

(Djerf Pierre 1996). Enligt Djerf Pierre & Weibull (2001) så innebar denna fas slutet för 

den stora homogena publiken samt att journalistiken blev mer och mer uppsplittrad. 
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4.2.1 Populärjournalistik 

Populärjournalismen har sina rötter i den engelska tabloidpressen. Det som var 

utmärkande för denna typ av press var att den innehöll korta berättelser, stora bilder och 

sensationella rubriker. Populärjournalismen spred sig snabbt över världen, men England 

var och är än idag en av ”de ledande” länderna när det gäller denna typ av journalism. 

Många oroar sig för den här typen av utveckling som brukar benämnas tabloidisering 

och anser att den har en negativ inverkan på den journalistiska utvecklingen. 

Tabloidjournalismen benämns av Jostein Gripsrud som en form av vulgär mediakultur 

och ses många gånger som ett hot mot etik och politik. (Sparks & Tulloch 2000). 

 

Populärjournalism karaktäriseras av en inriktning på sensationalism och personifiering. 

I populärkulturen vill man genom journalistiken skaka, underhålla, chocka, framkalla 

skratt, skapa kickar och syftet med detta är att höja adrenalinnivån hos 

åskådaren/läsaren (Sparks & Tulloch 2000). Man strävar hela tiden efter att underhålla 

publiken genom att föra fram sensationella, oförutsägbara och oväntade berättelser. Ofta 

handlar dessa berättelser om brott, olyckor, skandaler, kändisar och händelser av 

allmänt intresse och de får ett större utrymme samt högre prioritet än internationella, 

politiska och ekonomiska nyheter (Ghersetti 2000). Man säger att man söker en allt mer 

brutal underhållningsform (Sparks & Tulloch 2000). 

 

I och med att de populärjournalistiska nyheterna har fått ett så stort utrymme i 

tabloidpressen har man många gånger ifrågasatt dessa tidningars trovärdighet, och 

populärjournalistik benämns många gånger som skräpjournalistik. Jostein Gripsrud 

menar att anledningen till detta är att man inom populärjournalistiken många gånger 

frångår de pressetiska reglerna. Detta beror främst på att man bortser från de etiska 

aspekterna inom journalistik. Det blir allt vanligare att man betalar för intervjuer och 

skaffar sig så kallade exklusiva rättigheter till en händelse. Man bortser också från den 

professionella etiska karaktär som journalisten bör ha eftersom denne skapar en tillit hos 

läsaren. Framställningarna är många gånger förvrängda historier och representerar inte 

den verkliga händelsen på ett objektivt och sanningsenligt sätt. (Sparks & Tulloch 2000)  
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Det råder delade meningar om hur seriös journalistik bör bedrivas. Bourdieu ställer sig 

kritiskt till utvecklingen av populärjournalistik och anser att den leder till en 

fördumning hos läsaren. Eftersom det är journalisten som reglerar vilken information 

läsaren får om omvärlden, är det av yttersta vikt att denna information är relevant och på 

så sätt skapar en sanningsenlig världsbild för läsaren. Bourdieu menar att en så kallad 

elitinriktning bör eftersträvas i det journalistiska arbetet. Man bör behandla de ämnen 

som anses vara grundläggande för den sociala strukturen. Nyheter som på ett korrekt 

sätt behandlar ekonomi och politik, och som utarbetas efter de etiska reglerna är vad 

som kan kallas seriös journalistik. Här menar dock Gripsrud att Bourdieu ser för snävt 

på journalistiken. Att enbart inrikta sig på en elitorienterad publik leder till att stor del 

av individerna i samhället inte berörs. För att nå en så stor skara som möjligt bör man 

främja en mixad journalistik. På så sätt berörs samtliga samhällsgrupper och 

informationen sprids maximalt (Sparks & Tulloch 2000). 

 

En av anledningarna till den ökade populärjournalismen anses vara 

kommersialiseringen av mediemarknaden. Konkurrensen blir allt hårdare och det gäller 

hela tiden att synas och presentera de mest sensationella nyheterna (Djerf Pierre & 

Weibull 2001). Den journalistik som faller under definitionen skräpjournalistik är idag 

större än någonsin i de flesta länder och man ser ingen tendens till att den skulle avta. 

John Tulloch menar att modern journalistik handlar om att arbeta fram trender och 

därifrån arbeta vidare för att skapa nya (Sparks & Tulloch 2000). 

 

4.2.2 Nyheter, kommersialisering och underhållning 

Redan 1988 skrev Olle Findahl i Forskning om journalistik om nyheter som information 

och som underhållning. Findahl beskriver att nyheterna ska vara underhållande, 

häpnadsväckande och dramatiska samtidigt som mediernas opinionsbildande och 

samhälleliga ansvar måste finnas i åtanke. Det existerar inte en självklar motsättning 

mellan detta, men allt oftare kommer de underhållande momenten i första hand och då 

får den samhälleliga informationen stå tillbaka. Findahl menar att nyhetsjournalistiken 

anpassar sig till de kommersiella villkor som föder den, samt att kraven på stora 

kvantiteter och tidspress påverkar nyhetsproduktionen i allra största grad. Motsättningen 

mellan underhållning och rätten till information borde därmed vara tydligast när det 
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kommersiella trycket är som störst och strävan efter att vara underhållande är som 

starkast. Detta kan alltså påverka vilken typ av nyhetsinnehåll som tas upp samt vilken 

form det presenteras på. (Carlsson 1988) 

 

Stig Hadenius & Lennart Weibull menar i Massmedier (2000) att det under 1990-talet 

skett en ökad kommersialisering inom dagspressen, vilket bland annat resulterat i att 

mediernas verksamhet präglas i allt högre grad av ekonomiska överväganden. Vidare 

beskriver Hadenius och Weibull att samhällsmaterialet i medierna under 90-talet, och då 

kanske främst i TV, både minskat sin andel och blivit mer tillspetsat i sin presentation. 

Kritiker menar att det bland journalister skapats en sensationsspiral där rapporteringen 

belyser frågor ur endast en synvinkel, är mer personifierad och har bristande källkritik. 

Detta menar man är särskilt tydligt vid granskning av makthavare och politiska affärer. 

En annan utveckling i slutet av 90-talet är att journalistiken fått ökade drag av 

underhållning. Tecken på detta är att nöjesjournalistiken har ökat kraftigt, samt att 

seriösa nyheter presenteras i en lättsammare journalistisk form. Hadenius och Weibull 

menar att tempot i nyhetsflödet har drivits upp av nyhetsförmedlingen på Internet, vilket 

även medför brister i källkontrollen. (Massmedier 2000) 

 

4.2.3 Nyjournalistik 

Nyhetsjournalistiken som tradition har haft som främsta uppgift att så sakligt och 

sanningsenligt som möjligt besvara följande frågor: vem, vad, när, hur och varför. Målet 

för nyhetsjournalistiken har troligtvis alltid varit objektiviteten. En objektivism som har 

många likheter med den positivistiska vetenskapens objektivitetsideal. (Gripsrud 2002) 

 

I mitten på 60-talet föddes en ny typ av journalistik i USA som fick namnet New 

journalism. Denna ”nyjournalistik” hade dock sina föregångare inom exempelvis tysk 

reportageverksamhet under mellankrigstiden (neue Sachlichkeit-rörelsen). Kapitalstarka 

tidningsmagasin i USA som bland annat The New Yorker, Esquire och Playboy gav 

nyjournalistiken en bra grogrund, men framförallt utrymme. (Gripsrud 2002) 

 

Enligt Jostein Gripsrud (2002) hade 60-talet de nödvändiga element som var en 

förutsättning för nyjournalismen, det var ett decennium av många och stora skeenden 
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som till exempel Vietnamnkriget och de svartas kamp för sina medborgerliga 

rättigheter. I denna situation gavs utrymmet för att ifrågasätta sanningar. Detta mynnade 

ut i att de journalister som hade ambition och med litterära intressen, lyckades att förena 

skönlitteraturens verkningsmedel med nyhetsjournalistiken i sina reportage. Tom Wolfe 

(1975) pekar på fyra grundläggande nyjournalistiska tekniker: 

1. Scenisk uppbyggnad av reportaget 

2. Användning av fullständiga dialoger 

3. Användning av tredje persons perspektiv och inre monologer 

4. En stark betoning på symboliska detaljer (Gripsrud 2002) 

 

Den sceniska uppbyggnaden (1) och användningen av fullständiga dialoger (2), betyder 

att reportaget ska skrivas som om det vore ett drama eller en serie av dramatiska avsnitt. 

Man använder sig av detta sätt, för att det gör att det liknar realistiska teaterstycken eller 

filmer, genom att dialogerna mellan de involverade personerna återges så fullständigt 

som det bara går. Användningen av tredje persons perspektiv (3) och inre monologer 

innebär att journalisten använder sig av romanformens s.k. allvetande berättarjag. 

Betoningen på och den flitiga användningen av symboliska detaljer (4) som är 

konnotativt laddade, är också ett typiskt litterärt verkningsmedel. Summan av dessa fyra 

punkter bidrar till att nyjournalistiken har en starkare appell till människors patos, 

jämfört med sedvanliga och sakliga nyhetsjournalistiken. (Gripsrud 2002) 

 

Nyhetsjournalistikens mål är att skapa texter som är underhållande. Texter som läsaren 

kan leva sig in i och engagera sig känslomässigt i. ”Texter som får läsaren att känna 

doften av det som skildras” (Gripsrud 2002:210). Gripsrud (2002) hävdar slutligen att 

det inte är orimligt att nyjournalistiken vare sig bör eller kan ersätta den sakliga 

nyhetsjournalistiken. 

 

En avgörande förändring har skett inom nyhetsjournalistiken under de senaste 

decennierna. Dagens journalister har fått en alltmer framträdande och självständig roll. 

Detta medför ett antal brister i denna utveckling, som till exempel: homogenisering, 

sensationsinriktning, personfixering och bristande källkritik. (Hadenius & Weibull 

2000) 
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4.3 Fotojournalistik 

Pressfotografier väljs ut noggrant och används för att förstärka den tillhörande texten. 

Fotografiets funktion är att fungera som ett bevis för att textmeddelandet är sant 

(Bignell 1997). Barthes menar att när man ser bilden associerar man till sina egna 

föreställningar och erfarenheter kring bilden och den får på så sätt en innebörd för 

mottagaren. Något som kallas konnotation. Enligt Barthes är dock den tillhörande texten 

dominant och det är den som skapar det rätta budskapet i meddelandet (Becker, 

Ekecrantz, Olsson 2000). Kress och van Leeuwen ställer sig dock kritiska till detta 

påstående. De menar att i dagens samhälle tolkas inte textmeddelandet på samma sätt 

som förr, och detta beroende av den kulturella bördan. Bilden kan idag tolkas med 

mindre inflytande av den tillhörande texten. Bilden är fortfarande bunden till texten men 

är inte längre lika beroende av den. Bilden skapar på så sätt olika konnotationer för 

olika mottagare. Dessa konnotationer förankras dock i den kulturella bördan (Becker, 

Ekecrantz, & Olsson 2000). 

 

Majoriteten av nyheterna i kvällspress väljs att illustreras med hjälp av bilder, något 

som benämns som fotojournalistik (Becker, Ekecrantz, & Olsson 2000). Speciellt de 

nyheter som behandlar olyckor, brott och barn har ofta bilder kopplade till sig. 

Fotojournalism är något som förknippas med populärkultur. ”Photography, and 

illustration in general, is more closely associated with popular culture than serious 

journalism” (Becker, Ekecrantz, & Olsson 2000:143). Kvällspressen har tydligare 

populistisk inriktning än dagspress. Artiklar med populistiskt inslag är mer 

förekommande än i dagspressen och därmed innehåller kvällspressen också fler bilder. 

Detta betyder alltså att en artikel av populistiskt inslag har större chans att illustreras 

tillsammans med en bild än en artikel av mer traditionellt journalistiskt inslag (Becker, 

Ekecrantz, & Olsson 2000). 
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5 Problematisering 
I detta kapitel visar vi hur vi med utgångspunkt i tidigare forskning kring 

sensationsjournalistik och nöjesjournalistik skapat en egen definition, vilken ligger till 

grund för vår studie. 

 

5.1 Sensationsjournalistik 

Sensationsjournalistik definieras som journalistik inriktad på det spektakulära i 

skeenden, ofta med fokus på kända människor och skandaler. (Hermerén 2004) Själva 

begreppet sensation styrker denna beskrivning, då en sensation innebär något som är 

uppseendeväckande och som skapar uppståndelse (Lund 1998) Ghersetti menar att en 

rad forskare använder sensationsjournalistik synonymt med begreppen 

underhållningsjournalistik, infotainment, kvällstidningsjournalistik och 

skvallerjournalistik. Det innebär journalistik som skulle vara populistisk, trivial, 

spekulativ och skandalinriktad. (Ghersetti 2000). Enligt Ghersetti är andra kännetecken 

för sensationsjournalistik att den handlar om människor i oväntade och oförutsedda 

situationer, människor som avviker från förväntade roller eller beteenden samt om 

kungligheter och kändisar. Vidare menar hon att andra kännetecken är att 

sensationsjournalistik prioriterar nyheter om sex, olyckor, rättsröta, kriser och sport 

framför nyheter om frågor och händelser av samhälleligt intresse. Einar Østgaard menar 

dock att alla händelser som blir nyheter innehåller ett visst mått av sensation, annars 

skulle de inte få någon uppmärksamhet och slussas vidare i gatekeepingprocessen. 

(Ghersetti 2000) Sammanfattningsvis kan man säga att Ghersettis definition av 

sensationsjournalistik kännetecknas av tio ämnen: 

 

1. Avvikande beteende 

2. Oväntade situationer 

3. Kungligheter 

4. Kändisar 

5. Sex 

6. Olyckor 

7. Rättsröta 
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8. Kriser 

9. Sport 

10. Brott 

 

5.2 Nöjesjournalistik 

Nöjesjournalistik definieras, som begreppet åskådliggör, journalistik som beskriver 

nöjesliv och nöjesnyheter. Dessa artiklar brukar vanligtvis vara förlagda till kultur- och 

nöjessidor. (Hultén 1993) Maria Domellöf definierar i Arbetsrapporten Mycket nöje! 

(1999) inte nöjesjournalistik utifrån specifika nöjessidor eller nöjessektioner, utan 

använder sig istället av nio ämneskategorier: 

 

1. Musik 

2. Film 

3. Teater 

4. TV/radio 

5. Annan underhållning ex. kabaré, revy, musikal osv 

6. Klubb/krog 

7. Bok/tidskrift/författare 

8. Kändis 

9. Övrigt 

 

5.3 Vår definition av underhållningsjournalistik 

Vi har en hypotes om att nöjesjournalistik och sensationsjournalistik ofta smälter ihop, 

och att dessa begrepp används synonymt med varandra samt med begreppet 

underhållningsjournalistik. Den slentrianmässiga användningen av begrepp, samt den 

oklara definitionen av underhållningsjournalistik rör till det i vårt forskningsarbete. För 

att få klarhet bland koncepten har vi valt att göra en egen definition av begreppet 

underhållningsjournalistik. Vår definition av underhållningsjournalistik bygger på den 

nyhetsrapportering som uppstår när nöjesjournalistiken smälter ihop med 

sensationsjournalistiken. 
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Vi definierar nyheter som både innehåller minst ett kriterium från Ghersettis tio ämnen 

för sensationsjournalistik samt minst ett kriterium från Domellöfs nio ämneskategorier 

för nöjesjournalistik, som underhållningsjournalistiska. Domellöf är dock mycket 

otydlig i sin förklaring av vad som faller in under ”övrigt”, så för att inte dra ner på 

kodarreliabiliteten valde vi att inte ta med denna ämneskategori. Vi avser alltså inte 

nyheter som enbart innehåller antingen sensationella- eller nöjesinriktade ämnen. 

 

Modellen nedan är tänkt att ytterligare synliggöra vår definition av 

underhållningsjournalistik. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.1 
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6 Syfte och frågeställningar 
I detta kapitel kommer vi dels klargöra vårt syfte med studien, samt dels redogöra för 

undersökningens fem frågeställningar. 

 

6.1 Syfte 

Målet med denna studie är att se hur vissa delar av innehållet i svensk kvällspress har 

förändrats sett ur ett tidsperspektiv. Vårt övergripande syfte är att undersöka i vilken 

utsträckning underhållningsjournalistik förekommer i kvällspressen, samt om det skett 

förändringar av volym, innehåll och form över tid. 

 

Mot denna bakgrund har två delsyften formulerats: 

A) Det första är att beskriva underhållningsjournalistiska artiklars innehåll och 

form. 

B)  Det andra delsyftet är jämföra antalet artiklar samt dess innehåll och form ur ett 

tidsperspektiv.  

 

6.2 Frågeställningar 

1. Har det underhållningsjournalistiska materialets utrymme förändrats i kvällspressen 

över tid? 

Frågeställningen bygger på Djerf Pierres och Weibulls teorier om journalistiska 

förändringsfaser. Vidare bygger frågeställningen också på Ghersettis och 

Domellöfs teorier om volymförändringar gällande nöjes- och sensationsjournalistik. 

Vi syftar till att jämföra och beskriva underhållningsjournalistikens volym i 

förhållande till tidningens totala volym för att se eventuella förändringar i 

utrymmet. 

 

2. Har det skett en förändring i användandet av bilder i kvällspressen över tid? 

Frågeställningen bygger på Karin Beckers teorier om bildanvändning i kvällspress 

och dess kopplingar till populärkultur. 
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3. Hur ser ämnesfördelningen ut i de underhållningsjournalistiska artiklarna och har 

det skett en förändring i fördelningen över tid? 

Frågeställningen är tänkt att beskriva och jämföra huruvida det journalistiska 

innehållet har ändrat karaktär över tidsperioden. Som underlag har vi åtta av 

Maria Domellöfs ämneskategorier för nöjesjournalistik samt Ghersettis tio 

ämneskategorier för sensationsjournalistik. Även här kopplar vi resultatet till Djerf 

Pierres och Weibulls teorier om journalistiska förändringsfaser. 

 

4. Är det underhållningsjournalistiska innehållet relevant som nyhet? 

Vi syftar till att beskriva och jämföra underhållningsjournalistikens relevans, vilket 

vi finner intressant dels i förhållande till de pressetiska reglerna och dels i 

förhållande till Winfried Schulz tre kriterier för relevanta nyheter (se kapitel 4.1.3). 

 

5. Kan man som läsare bedöma om de underhållningsjournalistiska artiklarna är 

sakliga och balanserade? 

Frågeställningen bygger på Jörgen Westerståhls objektivitetsmodell samt de 

pressetiska reglerna. Vidare utgår även frågeställningen från Ekecrantz & Olsson 

samt Hadenius & Weibulls diskussioner kring sakliga nyheter. Vi syftar till att 

undersöka användningen av källor och plats för bemötande, då det i princip är det 

enda man som läsare kan urskilja för att bedöma en artikels saklighet och balans. 
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7 Metod och material 
I detta kapitel kommer vi att beskriva vår metod och vårt material. Vi redogör för hur vi 

gått tillväga i urvalsförfarandet samt vilka avgränsningar vi gjort. Därefter presenterar vi 

de variabler som ligger till grund för vår empiri. I en variabelgenomgång redogör vi för 

innebörden av dessa samt vilka frågeställningar de syftar på. Slutligen för vi en 

reliabilitets- och validitetsdiskussion och redogör för undersökningens kvalitet. 

 

7.1 Kvalitativ kontra kvantitativ metod 

I en kvantitativ metod inriktar man sig på att i numeriska termer påvisa i vilken grad 

eller utsträckning en eller flera undersökningskategorier förekommer i 

undersökningsmaterialet. Statistisk noggrannhet sätts främst inom metoden. När man 

använder sig av en kvantitativ metod använder man sig av envägskommunikation, det 

vill säga att undersökningen sker helt på forskarens villkor. (Andersen 1994) 

 

Företrädare för de kvalitativa metoderna förnekar att allt är mätbart. De menar att det är 

stor skillnad mellan det en naturvetare studerar jämfört med en samhällsvetare och 

därför kan man inte använda sig av samma typ av metoder. ”Utgångspunkten för de 

kvalitativa metoderna är att varje fenomen består av en unik kombination av kvaliteter 

eller egenskaper, och att man därför inte kan mäta eller väga det (Andersen 1994:71)”. 

Till skillnad mot den kvantitativa metoden använder man sig här av en 

tvåvägskommunikation.(Andersen 1994) 

 

Då vi valt att beskriva och jämföra förekomst av underhållningsjournalistik i kvällspress 

över tid samt beskriva och jämföra dess innehåll numeriskt, anser vi att en kvantitativ 

metod är mest lämpad. Vi avser alltså att mäta förekomst respektive innehåll och utläsa 

generella samband utifrån mätningarna. Vi avser inte att undersöka på djupet eller 

ingående förklara bakomliggande orsaker. 

 

7.1.1 Allmänt om innehållsanalys 

När man studera innehåll och form inom kommunikations- och journalistikforskning, är 

den mest förekommande metoden, innehållsanalys. Enligt Bengt Johansson finns det tre 
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stycken typer av innehållsanalys: den beskrivande, jämförande och förklarande. Det 

primära med den beskrivande är att inrama vissa egenskaper hos en journalistisk 

produkt. I en jämförande analys ställer man medie texter mot andra fenomen. Syftet 

med den förklarande analysen är att försöka förklara någonting med hjälp av medie 

innehållet. (Ghersetti 2000) 

 

Den beskrivande innehållsanalysen kan preciseras än mer genom att använda sig av 

begreppet kvantitativ innehållsanalys. Den typen av innehållsanalys vi använder oss av 

är en så kallad kvantitativ innehållsanalys. Med denna typ av metod syftar vi att 

kartlägga egenskaper hos den journalistiska produkten, det vill säga kvällstidningar. 

 

7.1.2 Kvantitativ innehållsanalys 

Enligt Bergström & Boréus (2000) är innehållsanalys den enda tydligt kvantitativa 

inriktningen. Med hjälp av innehållsanalys kan man göra kvantifierande jämförelser av 

förekomsten av vissa element i texter, särskilt intressant om man vill studera 

förändringar över tid.  

 

Kvantitativ innehållsanalys är kanske det mest användbara verktyget när man söker svar 

på frågor om förekomsten av olika typer av innehållsliga kategorier i ett material. Det 

kan dels handla om hur ofta eller hur frekvent olika kategorier förekommer, dels om hur 

stort utrymme i tid eller rum som olika kategorier får. När det gäller frekvens vill man 

ha svar på frågor som till exempel hur många gånger en viss typ av artikel förekommer i 

kvällspressen och när det gäller frågor om utrymme handlar det till exempel hur stor 

text- eller bildmassa som ägnas åt olika innehållskategorier. (Bergström & Boréus 

2000) 

 

Det är just frekvenser och utrymme – det vill säga hur ofta och hur mycket – som är den 

kvantitativa innehållsanalysens främsta kriterium på centralitet och viktighet: ett ämne 

som förekommer ofta i en text är ett centralt ämne; en händelse eller sakfråga som får 

stort utrymme i nyhetsrapporteringen är en viktig händelse eller fråga. (Bergström & 

Boréus 2000) 
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Fokuseringen på frekvenser och utrymme vid kvantitativ innehållsanalys innebär att det 

finns gott om plats för det som kallas mekaniskt räknande, det vill säga att man på 

relativt kort tid kan gå igenom stora datamaterial och registrera förekomsten av enkla 

men intressanta innehållskategorier. Detta innebär dock inte att man vid användandet av 

kvantitativ innehållsanalys enbart eller ens huvudsakligen ägnar sig åt mekaniskt 

räknande. Kvantitativ innehållsanalys innebär även att enheterna måste tolkas för att det 

ska vara möjligt att placera dem i rätt kategorier. (Bergström & Boréus 2000) 

 

Inom den politiska kommunikationsforskningen finns en etablerad indelning med tre 

typer av frågeställningar där kvantitativ innehållsanalys brukar komma till användning: 

1. Beskrivande frågeställningar: handlar om att beskriva det studerade innehållet i 

sig. 

2. Normer: hur innehållet bör se ut enligt någon form av auktoritativ uppfattning. 

3. Förklarande frågeställningar: varför innehållet ser ut som det gör. (Esaiasson et 

al 2002) 

 

7.2 Urval 

För att välja ut vårt material har vi använt oss av två urvalsmetoder, nämligen 

slumpmässigt- och strategiskt urval. 

 

7.2.1 Slumpmässigt urval 

Definitionen på ett slumpmässigt urval är att alla analysenheterna, populationen, i 

undersökning har lika chans att bli valda. Sannolikheten att komma med i urvalet brukar 

kallas för urvalsfraktionen. (Esaiasson et al 2002) 

 

Det finns två huvudtyper av slumpmässiga urval: obundet slumpmässiga urval och 

systematiska urval. (Esaiasson et al 2002) 

 

• I obundet slumpmässiga urval samlar man samtliga analysenheter och ”drar” det 

antal som ska vara med i undersökningen. Dragningen kan ske genom att man 

helt enkel tilldelar varje analysenhet ett nummer på en lapp, lägger dessa i en 

skål och drar ett förutbestämt antal. Man kan också låta ett dataprogram slumpa 
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fram ett antal nummer eller använda sig av en så kallad slumptalsdiagram. 

(Esaiasson et al 2002) 

 
 

• I ett systematiskt urval utgår man från en förteckning över samtliga 

analysenheter i populationen, och drar exempelvis var tredje, tionde, femtionde 

enhet – beroende på populationens storlek. I ett systematiskt urval är det viktigt 

att det inte finns någon återkommande egenskap hos de analysenheter som man 

valt ut. Detta är särskilt viktigt att tänka på när man undersöker dagstidningar då 

det kan vara olämpligt att välja den 7:e, var 14:e eller vart 21:a eftersom 

tidningarna då är utgivna på samma veckodag. (Esaiasson et al 2002) 

 

7.2.2 Strategiskt urval 

Strategiska urval är att föredra om det urval som ska göras är litet. Urvalsmetoden bör 

grundas på de enheter som anses mest intressanta för undersökningen. Man väljer de 

enheter som man på förhand tror kan tillföra undersökningen maximalt underlag för de 

frågeställningar man ställt upp. Strategiska urval lämpar sig väl då man vill göra urval 

ur begränsade tidsepoker. (Esaiasson et al 2002)  

 

7.2.3 Valt undersökningsmaterial och avgränsningar 

Vi har valt att studera svensk kvällspress och då gjort ett strategiskt urval och valt 

tidningarna Aftonbladet och Expressen. Dessa är de enda risktäckande kvällstidningarna 

och når därmed flest antal läsare. GT och Kvällsposten uppfyller inte detta krav. 

Dessutom räknas Aftonbladet som Sveriges första moderna tidning och Expressen var 

under nästan 40 år Sveriges största tidning. 

 

För att avgränsa det undersökningsbara materialet i tidningarna valde vi att bortse från 

följande delar i tidningarna: ledarsidan, debattsidan, insändare, annons/reklam, notiser, 

krönikor, bilagor och serier. Avgränsningen grundar vi på att dessa delar i innehållet, 

bland annat inte innefattar de ämneskategorier som är vitala för vår definition samt att 

det inte finns någon relevans för undersökningens syfte och frågeställningar i dessa 

delar. 
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Vidare ville vi att studien skulle ligga så nära i tiden som möjligt, och därmed gjorde vi 

ett strategiskt urval och valde att utgå från 2003 i vår undersökning. För att täcka in 

Djerf Pierres och Weibulls journalistiska förändringsfaser valde vi ett intervall på 15 år, 

vilket resulterade i undersöknings åren 1973, 1988 och 2003. För att få fram de månader 

och de dagar vi skulle undersöka gjorde vi ett obundet slumpmässigt urval, vilket 

resulterade i att vi undersöker de sju första dagarna under mars och juli månad. 

 

För att kunna mäta om det skett en förändring i volymen var vi tvungna att ha ett 

grundmått att utgå ifrån. Tabloidformatet är 279x397,5mm, alltså 1109 cm2 per sida.1 

Eftersom vi inte använde oss av papperstidningar utan fotokopior på mikrofilm gick det 

inte att ställa in det exakta tabloidformatet och vi utgick från ett mått på 280*400mm, 

alltså 1120 cm2 per sida. I slutändan spelar detta ingen roll eftersom vi använder oss av 

procentuträkningar i vår resultatredovisning och resultatdiskussion. 

 

7.3 Analysenhet och variabeldiskussion 

Analysenheten är det undersökningsobjekt man tänker undersöka för att angripa sitt 

forskningsproblem. Analysenheterna i vårt fall blir således en rad förutbestämda 

utgåvor av kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen under en bestämd tidsperiod. 

För att vi ska kunna se om det skett en förändring i tidningarnas innehåll över tid måste 

vi använda oss av ett antal variabler. 

En variabel beskriver hur en viss egenskap hos analysenheterna varierar dem mellan. 

Med hjälp av variabler kan man alltså utläsa om det finns någon skillnad eller 

förändring i det undersökta materialet. För att få svar på vår hypotes om att det skett en 

förändring i kvällspressens innehåll använder vi oss av följande variabler: 

 

V.1  ID-nummer 

Vi använder tidningens datum för att identifiera varje undersökt nummer. 

 
1 Benholm 2004-06-07, Intervju via mail 
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V.2 Tidning 

Eftersom vi kodar två tidningar anger denna variabel vilken tidning artiklarna funnits i. 

Variabeln kan ha två värden: Aftonbladet eller Expressen och den hänger ihop med 

variabeln om ID-nummer. 

 

V.3 Omfattning 

Variabeln anger antal sidor i tidningen för att veta om tidningens omfattning ökat, 

minskat eller är oförändrat över tidsperioden. Detta för att inte en förmodad ökning av 

underhållningsjournalistiska material blir missvisande ifall tidningens omfattning har 

ökat på ett likvärdigt sätt. Denna variabeln använder vi även tillsammans med 

tidningens mått för att få fram kvadratcentimeter för att beräkna volym. 

 

V.4 Artiklar totalt 

Variabeln anger antal artiklar i tidningen för att vi ska veta om dessa generellt ökat, 

minskat eller är oförändrat över tidsperioden. På samma sätt som i variabel 3 används 

variabel så att inte en hypotetisk ökning av underhållningsjournalistiska artiklar blir 

missvisande ifall tidningens totala antal artiklar har ökat på ett likvärdigt sätt. 

 

V.5 Bilder totalt 

Variabeln anger antal bilder i tidningen för att vi ska veta om dessa generellt ökat, 

minskat eller är oförändrat över tidsperioden. Åter ger variabeln grund för att undersöka 

huruvida en ökning, minskning eller oförändrat antal underhållningsjournalistiska bilder 

inte ska bli missvisande. Variabeln syftar till att ge grund för frågeställningen ”Har det 

skett en förändring i användandet av bilder i kvällspressen över tid?”. 

 

V.6 Underhållningsartiklar 

Antal underhållningsartiklar samt dess ämnesinnehåll, vilka definieras på att minst ett 

värde ur sensationsjournalistik och minst ett värde ur nöjesjournalistik måste återfinnas i 

texten. Variabeln bygger på sammanlagt 18 värden som är hämtade från Ghersettis 

definition av sensationsjournalistik samt Domellöfs definition av nöjesjournalistik. 

Detta ger underlag till i stort sätt hela undersökningen, men främst frågeställningen 

”Hur ser ämnesfördelningen ut i de underhållningsjournalistiska artiklarna och har det 

skett en förändring i fördelningen över tid?”. 
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För att förtydliga vad vi anser faller inom underhållningsjournalistik, har vi valt att 

exemplifiera detta med en artikel från varje tidning och år. Artiklar finns som bilaga 4 

till 9. 

 

• Bilaga 4 innehåller ämneskategorierna kris och kändis. 

• Bilaga 5 innehåller ämneskategorierna kändis och film. 

• Bilaga 6 innehåller ämneskategorierna kris och kändis. 

• Bilaga 7 innehåller ämneskategorierna kändis och musik. 

• Bilaga 8 innehåller ämneskategorierna avvikande beteende, kändis och TV/radio. 

• Bilaga 9 innehåller ämneskategorierna avvikande beteende och TV/radio. 

 

V.7 Antal bilder i underhållningsjournalistiska artiklar 

Variabeln förtydligar om förhållandet mellan antal underhållningsjournalistiska artiklar 

med bilder och övriga artiklar med bilder har ökat, minskat eller är oförändrat. 

Variabeln syftar på att ge en underhållningsjournalistisk vinkling på frågeställningen 

”Har det skett en förändring i användandet av bilder i kvällspressen över tid?” 

 

V.8 Underhållningsjournalistiska artiklars totala volym inklusive bild 

Denna variabel syftar till att se om den totala underhållningsjournalistiska volymen har 

ökat, minskat eller är oförändrad och är kopplad till frågeställningen ”Har det 

underhållningsjournalistiska materialets utrymme förändrats i kvällspressen över tid?”. 

 

V.9 Relevans 

Denna variabel belyser vilken grad av relevans de underhållningsjournalistiska 

artiklarna bygger på, samt om detta har ökat, minskat eller är oförändrat över tid. 

Tolkningen blir visserligen mycket subjektiv, men enligt Hultén (1993) går det inte att 

vara helt objektiv i prövning av relevans. Variabeln har tre värden som bygger Schulz 

tre kriterier för relevans. Variabeln är direkt kopplad till frågeställningen ”Är det 

underhållningsjournalistiska innehållet relevant som nyhet?”. 
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V.10 Saklighet – Källa och bemötande 

Saklighetsvariabeln åskådliggör huruvida och i vilken omfattning källor samt 

bemötande används i de underhållningsjournalistiska artiklarna. Detta är i princip det 

enda saklighetskriteriet som läsaren själv kan utläsa ur texten. Variabel 10 är direkt 

kopplad till frågeställningen om saklighet och balanserade ”Kan man som läsare 

bedöma om de underhållningsjournalistiska artiklarna är sakliga och balanserade?”. 

 

7.4 Reliabilitet 

Med reliabilitet menas hur tillförlitliga mätningarna är. Om man skall uppnå en hundra 

procentig reliabilitet så innebär det att oberoende mätningar skall få exakt samma 

resultat. Detta innebär att det inte får förekomma några som helst fel i kodningen och i 

registreringen av insamlad data. ”För att testa reliabiliteten kan två forskare företa 

oberoende mätningar vid samma tidpunkt, vid olika tidpunkt.” (Halvorsen 1992:42) 

I enlighet med en empirisk syn går testning av reliabilitet ut på att jämföra resultatet av 

oavhängiga undersökningar utförda på samma sätt av samma fenomen. Om olika 

personer utför dem och kommer till samma resultat är intersubjektiviteten således god. 

(Bergström & Boréus 2000) 

 

Med intern reliabilitet (intra coder reliability) menas att en och samma person 

återanalyserat ett antal analysenheter. Extern reliabilitet (inter coder reliability) är en 

jämförelse av kodningen mellan flera kodare. (Håkansson 1999) 

 

7.4.1 Undersökningens reliabilitet 

För att uppnå så hög reliabilitet som möjligt av vår kodning, så har vi gjort tre mindre 

provkodningar. I den första åkte en av oss ned till Göteborgs kurs- och tidningsbibliotek 

för att få en allmän överblick, samt att kontrollera om vårat tilltänkta material fanns 

tillgängligt. Sedan prövade vederbörande att koda ett tidningsexemplar utifrån det 

kodschema som vi hade utformat, för att skapa sig en ungefärlig tidsuppfattning av 

kodningsprocessen. I den andra provkodningen gjorde vi var sin kodning av samma 

tidning. Vi jämförde sedan våra resultat för att se om det fanns eventuella avvikelser i 

vår kodning. Det förekom vissa avvikelser, då vi inte bedömde alla artiklar på helt 

samma sätt. Bland annat tolkade vi vad som passade in i ämneskategorierna oväntade 
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situationer och avvikande beteende på olika sätt. Framförallt handlade det om var 

gränsen för oväntade situationer och avvikande beteende går.  För att reda ut dessa 

meningsskiljaktigheter satte vi oss ned och diskuterade igenom samtliga avvikelser, dels 

för att reda ut problemet men också för att öka vår gemensamma förförståelse och på så 

sätt öka reliabiliteten i kodningen. Därefter gjorde vi ytterligare en provkodning av en 

ny tidning och denna gång var vårt resultat bättre samstämt. 

 

Den externa kodarreliabiliteten (inter codar reliability) kontrollerade vi alltså på 

följande sätt: person A kodade en tidning som person B hade kodat, och en tidning som 

person C hade kodat osv. Sedan jämförde vi resultaten inbördes och kunde konstatera 

att reliabiliteten fortfarande var tillfredställande. Under undersökningens gång satt vi 

alla tre bredvid varandra och kunde på så sätt diskutera de frågor som uppstod under 

kodningen, allt för att få en så hög reliabilitet som möjligt. 

 

7.5 Validitet 

När man talar om begreppet validitet så talar man oftast om hur bra, eller relevant 

insamlad data är för det fenomen man avser att undersöka (Johannessen och Tufte 2003; 

Gunnarsson 2002; Halvorsen 1992). Begreppet validitet kan också översättas med 

begrepp giltighet och relevans. (Halvorsen 1992) I boken Textens mening och makt 

finner man Rosings illustrerande förklaring av validitet: ”att mäta längd med ett 

måttband, vilket uppenbarligen är en valid metod: det är ingen tvekan om att man då 

faktiskt mäter längd.” (Bergström & Boréus 2000:35) Validitet och reliabilitet står i ett 

visst förhållande till varandra som gör att vi inte bara kan koncentrera oss på det ena och 

låta bli det andra. Runa Patel och Bo Davidson (1994) menar att det finns tre tumregler 

som visar sambandet mellan reliabilitet och validitet. 

1. Hög reliabilitet är ingen garanti för hög validitet. 

2. Låg reliabilitet ger låg validitet. 

3. Fullständig reliabilitet är en förutsättning för fullständig validitet. 

 

7.5.1 Undersökningens validitet 

När det gäller validiteten i vår undersökning så finns det både styrkor och svagheter. I 

vår undersökning har vi dels mätt artiklars och den totala tidningens volym samt dels 
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räknat antal bilder. I och med att vi använt korrekta verktyg för detta ändamål ger det 

styrka till undersökningens validitet. Undersökningens svaghet beror dock på att de 

variablerna (ämneskategorier) vi använder oss av, mer eller mindre saknar en exakt 

definition. Eftersom vi utgår från en egen definierad underhållningsjournalistiskmodell, 

som stöds på tio stycken ämneskategorier för sensationsjournalistik och åtta 

ämneskategorier för nöjesjournalistisk, så har vi använt oss av respektive författares 

definitioner. Några av dessa ämnen är således svårtolkade, det vill säga exakt vad de 

omfattar. Även om detta är en brist, då bedömningen grundas i hög grad av subjektivitet 

det vill säga varje kodares personliga tolkning, har vi under forskningen gång inte funnit 

något bättre tillvägagångssätt än det vi använt oss av. 

 

7.6 Undersökningens kvalité 

Undersökningen som vi gjort bygger på en egen utvecklad definition. Det finns således 

ingen tidigare forskning eller teori om underhållningsjournalistik som direkt kan ligga 

till fog för denna definition, utan det som vi istället grundar vår definition på är tidigare 

forskning inom sensations- och nöjesjournalistik. Vi är fullt medvetna om att detta kan 

bidra till att brister i intersubjektiviteten. 

 

Vad som bör tas i beaktning när det gäller kodningen av tidningarna utgivna 1973 och 

1988 är att den interna förförståelse för dessa tidsperioder är lägre än för 2003. Detta 

påverkar med stor sannolikhet resultatet, men det är problematiskt att göra kodningen på 

något annat sätt. Ett alternativ är att låta en person med stor förförståelse för 1970-talet, 

1980-talet koda tidningarna istället för oss. Detta skulle troligtvis resultera i fler 

underhållningsjournalistiska artiklar. En av nackdelarna med detta tillväggångssätt är att 

den interna förförståelsen som vi har skulle gå förlorad.  

 

I valet av material fanns, för vårt syfte, inte så många alternativa vägar att gå, därför är 

det svårt att hålla sig kritisk till grundurvalet. Vad det gäller det slumpmässigt utvalda 

månaderna och dagarna bör man dock kritiskt beakta några relevanta delar. 

 

En generell uppfattning i samhället är att medierna ofta lider av nyhetstorka under 

sommarmånaderna och har svårt att finna betydelsefullt nyhetsmaterial. Eftersom 

 40



MKVC 41-60p 
Mattias Fredén, Tony Stawreberg och Anders Svensson 
 
 

hälften av vår undersökning omfattar en vecka i juli måste man beakta att det finns en 

möjlighet att tidningarna trycker mer sensationellt och nöjesinriktat material i brist på 

andra nyheter. Därmed bör man ha en kritisk inställning till att resultatet skulle ge en 

total bild av hur den underhållningsjournalistiska volymen ser ut för hela året. Ett annat, 

till detta motsägande, argument är att det kan inträffa stora och för samhället viktiga 

händelser som totalt dominerar innehållet i tidningarna. I vårat fall var det varken 1973 

eller 2003 inga riktigt dominerande nyheter. 1988 var det dock flera viktiga händelser 

som var övervägande i rapporteringen, dels tog ”Ebbe Carlsson-affären” och 

Åmselemorden mycket plats, men även evenemang som Wimbledon och Bruce 

Springsteens konsert i Stockholm var mycket framträdande. De två tidigare kan man 

tänka sig konkurrerar ut underhållningsbetonat material, medan både Wimbledon och 

framför allt Springsteens besök gav upphov till mer publicerat underhållningsmaterial. 
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8 Resultatredovisning 
I detta kapitel redovisar vi de resultat vi fått fram under vår empiriska undersökning. 

För att ge läsaren en enkel överblick redovisas resultatet efter frågeställningarnas följd 

och tydliggörs med diagram. 

 

8.1 Volym 

I diagrammet nedan redovisas hur de underhållningsjournalistiska artiklarnas volym har 

förändrats över tid i förhållande till tidningens totala volym. 

Underhållningsjournalistiska artiklars volym
av tidningens totala volym
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Diagram 8.1 

 

Det som man tydligt kan se i diagram 8.1, är att det underhållningsjournalistiska 

materialet fått ett allt större utrymme i de båda tidningarna. Den största ökningen har 

skett i Aftonbladet, där det skiljer 7 procentenheter mellan 1973 och 2003. I Expressens 

fall har det också skett en ökning, men denna ökning är inte lika kraftig som i 
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Aftonbladet. I Expressen är skillnaden mellan 1973 och 2003 3,1 procentenheter. 1973 

har dock Expressen ett större underhållningsjournalistiskt innehåll än Aftonbladet, 1,6 

respektive 0,6 procent. Ökningen i Expressen mellan 1973 och 1988 är inte särskilt stor, 

nämligen 0,1 procentenheter. Vid en jämförelse med Aftonbladet samma år är 

skillnaden betydligt större. I detta fall skiljer det 3,7 procentenheter mellan åren. Under 

de två följande undersökta åren 1988 och 2003 råder dock ombytta roller. Aftonbladet 

går då om Expressen när det gäller det underhållningsjournalistiska innehållets volym. 

2003 hade Aftonbladet 7,6 procent underhållningsjournalistiskt innehåll medan 

Expressen låg 2,9 procentenheter lägre med 4,7 procent. 

 

8.2 Bildanvändning 

I diagram 8.2 nedan redovisar vi antal bilder totalt, samt antal bilder i 

underhållningsjournalistiska (U.J.) artiklar totalt. 
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totalt

506

779

903

380

651

732

17

87

283

30
130

44
0

50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950

1000

1973 1988 2003

År

An
ta

l b
ild

er Aftonbladet
Expressen
Aftonbladet U.J.-Bilder
Expressen U.J.-Bilder

Diagram 8.2 

 43



MKVC 41-60p 
Mattias Fredén, Tony Stawreberg och Anders Svensson 
 
 

Aftonbladet har vid fem av sex mättillfällen fler bilder än Expressen när det gäller bilder 

i artiklar totalt och bilder i underhållningsjournalistiska artiklar. Undantaget är 1973, då  

Expressen hade 13 stycken fler bilder i underhållningsjournalistiska artiklar än 

Aftonbladet. Den tidning som ökat mest när det gäller underhållningsjournalistiska 

artiklar är Aftonbladet som ökat från 17 bilder (1973) till 283 bilder (2003). Detta ger 

en ökning med 266 bilder. Expressens ökning sträcker sig från 30 bilder (1973) till 130 

bilder (2003). Detta ger en ökning med 100 bilder. Av bilder totalt, ökade Expressen 

från 380 bilder (1973) till 732 bilder (2003). Detta innebär en ökning med 352 bilder.  

Av bilder totalt, ökade Aftonbladet från 506 bilder (1973) till 903 bilder (2003). En 

ökning med 397 bilder. Således så har Expressen haft en större ökning procentuellt med 

bilder totalt, än Aftonbladet medan i underhållningsjournalistiska artiklar står 

Aftonbladet för den största ökningen procentuellt.  

 

Diagram 8.3 visar förändring av det totala antalet artiklar med bild av totalt antal 

artiklar i Aftonbladet och Expressen över tidsperioden 1973 - 2003. 
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Kodningen av 1973 visar att utav Aftonbladets totala antal artiklar hade 79,4 procent 

minst en bild knuten till artikeln. Expressen låg lägre än Aftonbladet och tidningen hade 

bara 66 procent av alla artiklarna åtföljda av bilder. 

 

Mellan 1973 och 1988 ökade antalet artiklar med bild i båda tidningarna. Ökningen i 

Aftonbladet var något lägre med två procentenheter medan ökningen i Expressen var 

4.9 procentenheter. 

 

Förändringen mellan 1988 och 2003 var ännu större än tidigare. I Expressen ökade 

antalet artiklar med bild från 70,9 procent till 87,4 procent och tidningen närmade sig 

Aftonbladets siffror, i vilken 90 procent av artiklarna var åtföljda av bilder. Från att det 

1973 skiljde 13,4 procentenheter mellan Aftonbladets och Expressens användning av 

artiklar åtföljda av bild, var skillnaden 2003 endast 2,6 procentenheter, tidningarna 

emellan. 

 

Sammanfattningsvis har användningen av bilder i anslutning till artiklar ökat i båda 

tidningarna. Expressen, som 1973 låg 13,4 procentenheter lägra än Aftonbladet, hade 

den kraftigaste ökningen. 
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Diagram 8.4 visar förändring av antalet underhållningsjournalistiska artiklar med bild 

av totalt antal underhållningsjournalistiska artiklar i Aftonbladet och Expressen över 

tidsperioden. 
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Procentandelen underhållningsjournalistiska artiklar med bild av totalt antal 

underhållningsjournalistiska artiklar 1973 var för Aftonbladet 100 procent. Alla 

artiklarna var alltså åtföljda av bilder. Samma år var 81,5 procent av de 

underhållningsjournalistiska i Expressen åtföljda av bilder. Skillnaden låg 

uppenbarligen på 18,5 procentenheter. 1988 visade kodningen att båda tidningarna 

procentuellt sett hade färre underhållningsjournalistiska artiklar med bild. Aftonbladets 

minskning var mer påtaglig än Expressens med 4,9 procentenheters minskning. 
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Förändringen mellan 1988 och 2003 visar att båda tidningarna åter ökar användningen 

av bilder i anslutning till artiklar. Kodningen av Expressen visar på en kraftig ökning 

och 2003 var alla underhållningsjournalistiska artiklar åtföljda av bilder. I Aftonbladet 

var nästan alla eller 99,3 procent av artiklarna åtföljda av bilder. 

 

8.3 Ämnesfördelning 

I diagrammet 8.5 (se även bilaga 2) nedan redovisas hur ämnesfördelningen i 

underhållningsjournalistiska artiklar i Aftonbladet har förändrats över tid. Eftersom 

diagrammet kräver mycket plats för att lätt kunna avläsas, har vi även valt att lägga dem 

som bilagor. 
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Diagram 8.5 
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Det vanligast förekommande ämnet under samtliga år är kändisar. Mellan åren 1973 och 

1988 kan man se en liten minskning, 2,7 procentenheter. Om man jämför 1988 med 

2003 har det dock skett en kraftig ökning, från 35,4 procent till 78,2 procent. Alltså en 

ökning med 42,8 procentenheter. Det näst mest förekommande ämnet är oväntade 

situationer. Här kan man också se en liten minskning mellan 1973 och 1988, 1,9 

procentenheter. Även inom detta ämne sker en kraftig ökning mellan 1988 och 2003 på 

32 procentenheter. Det finns två ämnen som har minskat i exakt samma takt för varje 

undersökt år, nämligen sex och film. Teater var det enda ämne som inte fanns 

representerat i någon av de underhållningsjournalistiska artiklarna. Ämnet olyckor fanns 

inte representerat under åren 1973 och 1988, men däremot förekom det i 5,3 procent av 

de underhållningsjournalistiska artiklarna under 2003. Ännu ett ämne som ökat kraftigt 

under senare år är brott. 1973 återfanns ämnet inte representerat i någon av artiklarna 

medan det 2003 förekom i 11,3 procent av artiklarna. Detsamma gäller ämnet TV/Radio 

där det förekom varken 1973 eller 1988 men under 2003 förkom det i 20,3 procent av 

artiklarna. 

 48



MKVC 41-60p 
Mattias Fredén, Tony Stawreberg och Anders Svensson 
 
 

I diagrammet 8.6 (se även bilaga 3) nedan, redovisar vi hur ämnesfördelningen i 

underhållningsjournalistiska artiklar i Expressen har förändrats över tid.  
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Diagram 8.6 

 

Det vanligast förekommande ämnet under samtliga år är kändisar. 1973 innehöll 

samtliga underhållningsjournalistiska artiklar ämnet kändis. Förekomsten har dock 

minskat med några procent för varje år. Det näst mest förekommande ämnet är musik 

och det återfanns i 83,3 procent av de underhållningsjournalistiska artiklarna 1988. 

Detta resultat kan dock vara missvisande eftersom det i anslutning till dem undersökta 

veckan 1988 var Schlagerfestival och i juli spelade Bruce Springsteen i Stockholm. 

Ämnet kriser är också vanligt förkommande och man kan se en ökning med cirka 15 

procentenheter per undersökt år. Ett ämne som ökat kraftigt i Expressen är sex och har 

ökat med 11,2 procentenheter gentemot 1988. Ett ämne som minskat kraftigt är 
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kungligheter då det 1973 fanns representerat i 18,5 procent av artiklarna, 1988 fanns det 

inte en artikel som berörde kungligheter och slutligen 2003 fanns kungligheter 

representerade i 3,2 procent av artiklarna. Anledningen till att ämneskategorin sport var 

så hög 1988 kan bero på att det var Wimbledon-turnering under den undersökta veckan. 

Kategorin TV/Radio har haft en jämn och stabil ökning. Man kan utläsa en skillnad på 

25,3 procentenheter mellan åren 1973 och 2003. 

 

8.4 Relevans 

Diagram 8.7 visar förändringar av den innehållsliga relevansen i Aftonbladets och 

Expressens underhållningsjournalistiska artiklar över tidsperioden. 
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I kodningen av år 1973 kommer vi fram till att det inte finns någon relevans i 

Aftonbladets underhållningsjournalistiska artiklar. Inget av innehållet i de sju artiklarna 

uppfyller kraven på att beröra en majoritet av befolkningen, vara av existentiell 

 50



MKVC 41-60p 
Mattias Fredén, Tony Stawreberg och Anders Svensson 
 
 

betydelse eller spegla varaktiga konsekvenser för populationen. I Expressens 27 artiklar 

samma år kom vi fram till att två artiklar uppfyllde minst ett av kraven. 

 

Från 1973 till 1988 ser vi en kraftig ökning av relevansen i underhållningsjournalistiska 

artiklar i båda tidningarna. En mycket påfallande ökning står Aftonbladet för, med en 

relevansökning av från 0 till 22 procentenheter. Även Expressen ökade kraftigt och det 

procentuella antalet underhållningsjournalistiska artiklar med innehållslig relevansen 

ligger fortfarande högt över Aftonbladets nivå.  

 

Från 1988 till 2003 fortsätter Expressens uppgång och 2003 uppfyller 41,9 procent av 

tidningens underhållningsjournalistiska artiklar minst ett av kraven på relevans. 

Aftonbladet tappar däremot och minskar från 22 procent till 12 procent.  

 

En viktig faktor att påpeka i detta sammanhang är att relevansbedömningen har hög 

grad av subjektivitet. Den personliga kontexten har troligtvis stor påverkan i 

bedömningen, men vår intrakodarreliabilitet visar ändå att vi i stort sett har gjort 

liknande bedömningar. 
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8.5 Saklighet 

I diagram 8.8 redovisar vi hur många underhållningsjournalistiska artiklar i Aftonbladet 

och Expressen som har en eller flera källor, sett ur ett tidsperspektiv. 
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Sammantaget när det gäller antalet underhållningsjournalistiska artiklar med källa, 

ligger Aftonbladet något högre än Expressen. Den största skillnaden mellan tidningarna, 

3,9 procentenheter, infaller 2003. 1988 är det år som skillnaden är minst mellan 

tidningarna, 0,4 procentenheter. Den största ökningen sker mellan 1973 och 1988. 

Aftonbladets ökning var 20,8 procentenheter och Expressen ökade med 23,6 

procentenheter. 
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I diagram 8.9 redovisar vi hur många underhållningsjournalistiska artiklar i Aftonbladet 

och Expressen som har ett bemötande sett ur ett tidsperspektiv. 
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Diagram 8.9 

 

Sammantaget så har det skett en ökning av bemötande i underhållningsjournalistiska 

artiklar i Aftonbladet och Expressen över tid. Expressen är den tidning som har haft den 

kraftigaste ökningen av bemötande i underhållningsjournalistiska artiklar. Från 14,8 

procent 1973 till 62,9 procent 2003. Detta ger en ökning på 48,1 procentenheter. 

Aftonbladets kurva är mer återhållsam än Expressens: 9,9 procentenheter från 1973 till 

2003. 
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9 Resultatdiskussion 
I detta kapitel med resultatdiskussion gör vi kopplingar mellan teori och empiri, för att 

därefter dra slutsatser. För att underlätta för läsaren forsätter vi på samma sätt som i 

kapitel 8 med att föra diskussionen efter frågeställningarnas följd. 

 

1. Har det underhållningsjournalistiska materialets utrymme förändrats i 

kvällspressen över tid?  

Som man kan se i diagram 8.1 har det skett en ökning av underhållningsjournaliskt 

material i de båda tidningarna. Denna ökning kan kopplas samman och förklaras med 

hjälp av de teorier och tidigare forskningar som Ghersetti, Sparks & Tulloch, Domellöf 

och Djerf Pierre & Weibull ställt fram. 

 

En av slutsatserna i Marina Ghersettis avhandling Sensationella berättelser är just att 

det skett en ökning av underhållningsjournalistiskt material i svensk kvällspress, vilket 

vi också kommit fram till i vår undersökning. En anledning till detta sägs vara det allt 

hårdare ekonomiska klimatet på mediemarknaden. Medieföretagen blir allt färre och 

större och det gäller hela tiden att synas för att hålla sig ledande på marknaden. Ett bra 

sätt att utmärka sig och på så sätt synas är då genom att presentera sensationella nyheter 

som har förmågan att fånga läsarnas uppmärksamhet vilket i sin tur leder till ökad 

försäljning. Detta påstående stöds av Djerf Pierre och Weibulls teorier om 

journalistikens förändringsfaser i kapitel 4.2, där den sista fasen som benämns som 

kommersialiseringsfasen. Denna fas innebär att journalistiken på senare tid (1987-) 

anpassat sig mer till sin publik till skillnad mot tidigare år. Man presenterar nyheter som 

är anpassade till läsarna, en slags skräddarsydd journalistik som främjar det 

kommersiella syftet med kvällspress. 

 

Den hårda konkurrensen plus den ökade tidspressen har lett till att så kallad seriös 

journalistik, som främst bedrevs under den så kallade professionaliseringsfasen (se 4.2), 

gjort att ekonomiska och politiska nyheter får stå tillbaka i utrymme för de 

sensationsinriktade artiklarna. Kvällspressen får på detta sätt ett allt större 

sensationsinriktat innehåll och trenden ser ut att hålla i sig. Ghersetti säger sig också 
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kunna skönja en förändring i nyhetstextens dramaturgi, det vill säga det sätt man bygger 

upp nyhetsberättelsen på. 

 

Sparks och Tulloch skriver i sin bok Tabloid tales, global debates over media standards 

att kvällspressens utveckling går mot en ökad tabloidisering. Med tabloidisering menar 

de att kvällspressen får ett allt större populärjournalistiskt innehåll som karaktäriseras av 

sensationalism och personifiering. Populärjournalistikens syfte är mer att underhålla än 

att informera läsaren, och man väljer att presentera sensationella, oförutsägbara och 

oväntade berättelser. Det är här man kan göra jämförelser med vår definition för denna 

typ av journalistik som vi valt att kalla underhållningsjournalistik. Den bygger på 

samma idéer som populärjournalistiken och är därför vara tillämplig på vår 

undersökning. Sparks och Tulloch menar vidare att de populärjournalistiska nyheterna 

har fått ett allt större utrymme i dagens kvällspress vilket har lett till att ”vanliga” 

nyheter, politiska, ekonomiska och internationella har fått stå tillbaka. Dessa påståenden 

stöds även av våra resultat som även de visar på en ökad utveckling mot detta håll. Både 

Aftonbladets och Expressens utveckling har under de senaste 30 åren pekat mot ett allt 

större innehåll av underhållningsjournalistiskt material. Populärjournalistiken, i vårt fall 

underhållningsjournalistik, är idag större än någonsin och man kan inte se någon 

tendens till att den skulle avta. 

 

Maria Domellöfs arbetsrapport Mycket nöje! Nöjesjournalistik i förändring påminner 

om vår undersökning. Hennes utgångshypotes är att det skett en ökning av nöjesinriktat 

journalistiskt material i svensk press de senaste 20 åren, något som senare får stöd av 

hennes resultat. Anledningen till att man kan dra paralleller med vår undersökning är att 

vårat analysverktyg delvis bygger på samma ämneskategorier som Domellöf använt i 

sin undersökning. Skillnaden är dock att vi studerar två istället för fem tidningar, vilka 

båda faller under kategorin kvällspress, samt att den tidsperiod vi undersöker är längre 

än den Domellöf undersökt, 30 år istället för 20. Hennes resultat visar på kraftigt ökat 

nöjesjournalistiskt innehåll främst i kvällspress under 20 års perioden, något som även 

vår undersökning stödjer. För vår del är det dock underhållningsjournalistiskt material 

som undersökts, men denna benämning byggs delvis på samma kategorier som 

Domellöf använt och kan därför appliceras på vårat resultat. Även Domellöf likt 

Ghersetti menar att ökningen av denna typ av journalistiskt material till stor del beror på 

 55



MKVC 41-60p 
Mattias Fredén, Tony Stawreberg och Anders Svensson 
 
 

det allt hårdare ekonomiska läget på mediemarknaden. De råder en allt större press på 

redaktionerna att presentera sensationella snabba nyheter vilket sker på bekostnad av 

kritik och analys som får bristande kvalitet som följd. 

 

Som man ser i diagram 8.1 skiljer sig utvecklingen åt mellan Aftonbladet och 

Expressen. 1973 innehåller Expressen mer underhållningsjournalistiskt material än 

Aftonbladet, men under resterande två undersökta perioder råder dock ombytta roller. 

Ökningen i Aftonbladet har varit konstant sedan 1973 och visar som sagt inga tendenser 

till att avta. Även i Expressen har ökningen varit kraftig men den totala volymen av 

underhållningsjournalistiskt material 2003 är dock lägre än i Aftonbladet.  

 

Vår slutsats i denna frågeställning blir således att det skett en ökning av 

underhållningsjournalistiskt material i de båda tidningarna, vilken i sin tur har lett till att 

annan typ av journalistik har fått stå tillbaka i utrymme. Denna slutsats stöds också av 

de teorier och tidigare forskningar vi skrivit om tidigare i vår empiri. 

 

2. Har det skett en förändring i användandet av bilder i kvällspressen över tid? 

Enligt Karin Becker presenteras majoriteten av nyheterna i kvällspress tillsammans med 

bilder och då särskilt de nyheter som behandlar ämnen som brott, kändisar, olyckor med 

mera. Det vill säga sådana nyheter som faller under kategorin sensationsjournalistik och 

är då något som hon benämner som fotojournalistik. Detta är anledningen till att vi valt 

att studera kvällspressens bildanvändning, eftersom om man kan se en ökning av antalet 

bilder beror detta med stor sannolikhet på att underhållningsjournalistiska nyheter fått 

ett större utrymme i kvällspressen. Som framgår av diagram 8.2 visar resultaten av vår 

empiriska undersökning att nästan samtliga underhållningsjournalistiska artiklar 

presenteras tillsammans med bilder. Ett resultat som stöds av Beckers teorier om 

bildanvändningen i sensationsinriktade artiklar i kvällspress. 

 

Även Sparks och Tulloch tar upp fotojournalistik, fast med benämningen fotoinspirerad 

journalistik, och menar att en ökad bildanvändning är något som hör till 

populärjournalistikens utveckling. Detta påstående stödjer också vår undersökning, där 

vi kommit fram till att bildanvändandet under hela den undersökta perioden inte bara 
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varit högt utan att det även funnits en konstant ökning mellan 1973 och 2003. Under 

2003 presenterades cirka 90 procent av det totala antalet artiklar tillsammans med bilder 

i de båda tidningarna. 

 

Enligt Becker är det större sannolikhet att de nyheter som behandlar sensationsinriktat 

material presenteras tillsammans med bild än en artikel av mer traditionellt journaliskt 

slag. Även detta stödjer våra resultat, diagram 8.3 och 8.4, där vi kommit fram till att en 

mycket stor del av de underhålljournalistiska artiklarna presenteras tillsammans med 

bilder. Aftonbladet har i stort sett under varje undersökt tillfälle haft ett större innehåll 

av bilder än Expressen. Som man ser i diagram 8.4 har nästan samtliga av Aftonbladets 

underhållningsjournalistiska artiklar bilder kopplade till sig medan Expressen har varit 

aningen mer återhållsam i sitt bildanvändande. 

 

Vad man dock bör ta i beaktning när man studerar tidningarnas bildanvändning sett ur 

ett tidsperspektiv, är att man med dagens teknik kan transportera och presentera bilder 

på ett mycket snabbare och smidigare sätt än för 30 år sedan. Med hjälp av den digitala 

tekniken tillsammans med Internet kan man skicka bilder världen över på några 

sekunder till skillnad från 15-20 år sedan. Med detta i åtanke kan förstå varför 

bildanvändandet ökat totalt sett i de båda tidningarna under perioden, dock har 

användandet av bilder i de underhållningsjournalistiska artiklarna alltid varit högt. 

 

3. Hur ser ämnesfördelningen ut i de underhållningsjournalistiska artiklarna och 

har det skett en förändring i fördelningen över tid? 

För att underlätta för läsaren har vi valt att diskutera resultatet av ämneskategorierna i 

Aftonbladet och Expressen för sig. Vi kommer vidare endast diskutera de kategorier 

som utmärker sig på ett eller annat sätt. 

 

Ämneskategorier i Aftonbladet 

När det gäller ämneskategorierna avvikande beteende och oväntade situationer måste vi 

vara extra försiktiga med jämförelse och beskrivning av dessa kategorier på grund av att 

bedömningen av dem styrs av en relativt hög grad av subjektivitet. Man kan dock 
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utifrån vetskapen om att det föreligger en relativt hög grad av subjektivitet, våga påstå 

att den ökning som skett mellan åren 1973 och 2003, dels beror på att tidningsinnehållet 

successivt blivit mer av populärjournalistisk karaktär samt att i enlighet med Djerf 

Pierre och Weibull (2001), Djerf Pierre (1996) har journalistiken genomgått vissa 

betydelsefulla förändringar över tid. Oväntade situationer och avvikande beteende är 

ämnen som intresserar läsaren, men kan också vara en förutsättning för att nyheten skall 

bli mer spännande. Nyheter vrids och spetsas till för att bli mer intressanta, för det 

grundläggande syftet är som oftast att sälja stora upplagor. Oväntade situationer är den 

näst vanligaste förekommande kategori efter kategorin kändis. 

 

Ämneskategorierna sport och sex är intressanta på grund av att de minskat istället för att 

öka. Detta förbryllade oss lite extra eftersom mycket idag anspelar på och/eller kretsar 

kring sex, således borde detta avspeglas i Aftonbladet, men så är icke fallet. 

Förklaringar till detta kan tänkas vara att 1970-talet var mer öppet när det gäller sex och 

att Aftonbladet 1973 hade många underhållningsjournalistiska artiklar som innehöll sex, 

medan de efterföljande decenniernas debatter kring bland annat jämlikhet, kan vara 

bakomliggande orsaker till en minskning av sex i innehållet. Expressen har dock gått i 

den riktning som vi misstänkte, det vill säga en ökning av sex i kvällspressen och då 

med en fyrdubbling sedan 1973. Detta resultat kan kännas tillfredsställande för denna 

uppsats eftersom Expressens framtoning tidigare varit mer populärjournalistisk än 

Aftonbladet, trots att det idag är svårt att skilja dessa två tidningars innehåll åt. 

Förklaringen till detta bottnar ånyo i kommersialisering och bakomliggande 

strömningarna i samhället och således i de olika medierna. 

 

Minskningen av ämneskategorin sport beror först och främst på att 1973 hade 

Aftonbladet en massiv bevakning kring formel-1, och 1988 var det mycket som kretsade 

kring tennis turneringen Wimbledon. Sportbevakningen 2003 innehöll troligen inte lika 

intressanta områden som 1973 och 1988, utan var mer traditionell bevakning av 

sporthändelser nationellt och internationellt. 

 

När det gäller ämneskategorin musik ser man en tydlig ökning sedan 1973 och fram till 

2003. I förhållande till konkurrenten Expressen har Aftonbladet en avsevärd mindre 

mängd artiklar som berör ämneskategorin musik. En avgörande skillnad mellan 
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tidningarna är att Expressens levererade fylligare och omfångsrikare reportage kring 

Bruce Springsteens konsert än Aftonbladet. 

 

Kriser har i alla tidningar haft en relativt stabil nivå, med undantaget för 1988 där nivån 

sjönk med drygt 6 procentenheter jämfört med 1973. Krisers stabila närvaro i denna 

undersökning kan förklaras utifrån att begreppet kris, uteslutande är av negativ karaktär. 

Förklaring till nedgången 1988 kan vara att landet befann sig i en högkonjunktur och 

det fanns en positiv framtidssyn i samhället. Kungligheter har haft en blygsam uppgång 

sedan 1973. Kungligheter och främst vår egen kungafamilj, är en nationell och 

internationell angelägenhet. I paritet med riksdagen, regeringen och andra betydelsefulla 

instanser i samhället, så finns det dels ett behov hos gemene man att få reda på vad som 

sker samt att massmedia har ett visst ansvar att exempelvis granska och informera. 

Ökningen av kungligheter 2003 kan förklaras utifrån att kungafamiljens tre barn är ofta 

i fokus för massmedia och med hänsyn att saker och ting lätt förstoras upp, på grund av 

deras positions så bidrar detta till ökningen av ämneskategorin. 

 

Ämneskategorier i Expressen 

Som vi visar i resultatredovisningen är kändis den absolut mest förekommande 

ämneskategorin, då den nästan förekommer i varje underhållningsjournalistisk artikel. 

Kategorin kändis är totalt dominerande genom hela den undersökta perioden trots att 

den minskat efterhand. Detta resultat skiljer sig ganska avsevärt från resultatet i Maria 

Domellöfs studie där kategorin kändis som mest endast utgör 5 procent av det totala 

utbudet. Det man dock ska ta i beaktning är att Domellöfs siffror speglar nöjesmaterialet 

i samtliga fem tidningar hon undersökt. Därmed blir en jämförelse delvis missvisande, 

men det är ändå av intresse att jämföra resultatet i stora drag. Det gestaltas inte bara 

skillnader i resultatet mellan studierna, utan man kan även urskilja likheter. Exempelvis 

var de mest dominerande kategorierna i Domellöfs undersökning musik och TV/radio 

och dessa var även vanligt förekommande bland nöjesämnena i vår studie. Vårt resultat 

visar att kategorin musik återfanns i 88.3 procent av samtliga artiklar i Expressen 1988. 

Som vi påpekade i redovisningen av resultaten beror denna höga siffra till stor del på 

konserten med Bruce Springsteen i Stockholm samt till viss del på att Melodifestivalen 

låg i anslutning. Men trots att Springsteens konsert spelar stor roll för utslaget 1988, var 

det endast ungefär hälften av de musikanknutna artiklarna som var kopplade till 
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besöket. Alltså skulle kategorin musik fortfarande ha varit procentuellt högre 1988 än 

1973 och 2003 även om man helt räknade bort Springsteen-anknutna artiklar. 

Beträffande kategorin TV/radio så minskade denna kategori i Domellöfs undersökning 

medan den ökade i vår. Kategorin har haft en jämn och stabil ökning i vår undersökning 

och man kan utläsa en skillnad på 25,3 procentenheter mellan åren 1973 och 2003. 

Domellöf menar att hennes minskning till stor del beror på att detta ämne flyttat ut i en 

egen bilaga. Varken hon eller vi har undersökt bilagor i förhållande till 

ämnesfördelning, vilket gör resultatet kring TV/radio anknutna artiklar intressant. 

Eftersom Domellöf dock inte går i någon större diskussion kring detta blir det dock 

svårt att ytterligare spekulera i vad skillnaden i våra resultat kan bero på. 

 

Ämneskategorin kungligheter som var ganska stor i Expressen 1973 med 18,5 procent, 

försvann helt 1988 för att återkomma i liten skala 2003. Som vi beskrivit i analysen av 

Aftonbladets resultat kan denna förändring bero på omständigheter i och kring 

kungahuset de undersökta årtalen. Ett ämne som dock, tvärt emot Aftonbladets resultat, 

ökat kraftigt i Expressen, är sex. Kategorin låg på en ganska jämn nivå 1973 och 1988, 

men ökade alltså kraftigt. 2003 var ämnesklassen mer än fyra gånger så stort som 

tidigare år och det resultatet styrker våra förutfattade meningar om ett sexualiserat 

samhälle, vilket därmed borde avspeglas i medierna. 

 

4. Är det underhållningsjournalistiska innehållet relevant som nyhet? 

1973 finner man en viss skillnad mellan Aftonbladet och Expressen, när det gäller 

underhållningsjournalistiska artiklar som har relevans. Aftonbladets har 1973 sju 

stycken artiklar som faller under vår definition för underhållningsartiklar och samtliga 

av dessa saknade relevans, utifrån Schulz tre relevanskriterier. I Expressen fann vi 27 

stycken artiklar som kunde klassas som underhållningsjournalistiska och av dessa var 

7,4 procent att betrakta som relevanta.  

 

Hur kan detta förklaras? Aftonbladet kan i förhållande till Expressen ha varit hårdare i 

sin bedömning av nyhetsstoffet och därmed ställt högre krav när det gäller 

objektivitetskraven, därav det låga antalet av underhållningsjournalistiska artiklar. 

Expressen var vid denna tidpunkt troligen mer sensationsinriktad än Aftonbladet. 

Dessutom var 1972 års pressutrednings fyra huvuduppgifter: informera, granska, 
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kommentera och att vara ett forum för politisk debatt var i sann social ansvarsideologisk 

anda, vilket således med största sannolikhet borde ha anammats mer av Aftonbladet än 

av Expressen. 

 

Vad man bör ta i beaktning är att procentuellt har Expressen en högre grad av relevans i 

sina underhållningsjournalistiska artiklar än Aftonbladet, men eftersom det är en stor 

skillnad i antalet underhållningsjournalistiska artiklar tidningarna emellan, kan dessa 

siffror uppfattas som missvisande.  

 

En bidragande orsak till resultatet kan vara att det finns vissa svårigheter som kodare. 

Desto längre tillbaks i tiden man beger sig, desto svårare blir det att sätta sig in i artikeln 

eftersom man har en lägre grad av förförståelse för den kontext som nyheten uppstod i, 

samt att begreppet relevans och här knyter vi an till Ghersetti (2000) som beskriver 

relevans som ett begrepp som beskriver det nyhetsurval man gör. Detta innebär att 

således relevansen är subjektiv och utifrån det så ser man att det finns en viss 

problematik. 

 

Mellan åren 1973 och 1988 kan man utläsa en kraftig ökning av 

underhållningsjournalistiska artiklar som har relevans i båda tidningarna. Expressen är 

den tidning som ökat mest med nästan 30 procentenheter, medan Aftonbladet har ökat 

från noll till 22 procentenheter. Vad beror denna ökning på? Den allra troligaste 

förklaringen beror på att tidningarna anammade 1972 års pressetiska diskussion och 

utifrån detta föddes en vilja i kvällspressen att ge sina läsare nyheter med en högre grad 

av relevans i nyhetsmaterialet som berör majoritet, vara av existentiell betydelse eller 

spegla varaktiga konsekvenser. 

 

Frågan återstår dock fortfarande, vem är det som har rättigheten att anse vad som är 

relevant eller inte? Ett exakt svar på frågan existerar inte, utan svaret är att det är ett 

ömsesidigt samband mellan dem som samlar in och bearbetar materialet och den 

brokiga massan av tidningsläsare samt att de ekonomiska aspekterna har ett ökande 

inflytande i såväl samhälle som mediemarknaden. 
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Mellan åren 1988 och 2003 uppstår en markant skillnad mellan tidningarna. I Expressen 

ökar antalet artiklar som har relevans, medan i Aftonbladet sjunker antalet artiklar med 

relevans ganska dramatiskt. Vad som bör påpekas är att båda tidningarna ökade i volym 

mellan dessa år (se diagram 8.1). Aftonbladet är den tidning som anpassat sig tydligast 

till kommersialiseringen av mediemarknaden. Den har ett högt innehåll av 

underhållningsjournalistiska artiklar och majoriteten av dessa saknar relevans enligt 

Schulz tre kriterier. Det bidrar till att kvalitén på artiklarna försämras, det vill säga att 

artiklarna saknar allt mer och mer substans i sitt innehåll. Expressen visar däremot på ett 

relativt högt värde av relevans i sina underhållningsjournalistiska artiklar. Detta innebär 

att tidningen Expressen, som en gång räknades som mer sensationsinriktad än sin 

konkurrent Aftonbladet visar idag enligt denna studie på ett omvänt förhållande. 

 

5. Kan man som läsare bedöma om de underhållningsjournalistiska artiklarna är 

sakliga och balanserade? 

Tidigare har vi i teoriavsnittet lyft fram flera röster som betonar vikten av objektivitet i 

det journalistiska arbetet, och 1972 års pressutredning understryker dessutom bland 

annat värdet i sakliga och relevanta nyheter. Ekecrantz och Olsson menar dock att 

objektivitet är omöjligt att uppnå i sin helhet och att all verklighetsbeskrivning i någon 

mening bara är en konstruktion av verkligheten. Även Hadenius och Weibull klargör 

problem med en balanserad och objektiv nyhetsförmedling och betonar svårigheten med 

en idealisk källhantering. Samtidigt åsyftar dessa forskare att de journalistiska idealen är 

av stor vikt att eftersträva. 

 

I vår undersökning hade i snitt ungefär 60 procent av de underhållningsjournalistiska 

artiklarna i Aftonbladet och Expressen 1973, någon källa angiven som styrkte artikelns 

innehåll. Jämfört med de andra åren vi undersökt var denna siffra mycket låg. Mellan 

1973 och 1988 ökade andel artiklar med källa till ungefär 83 procent för båda 

tidningarna. Ökningen mellan 1988 och 2003 var inte lika stor, men båda tidningarna 

fortsatte att minska antalet underhållningsjournalistiska artiklar utan källa. Genom den 

undersökta tidsperioden kan man alltså skönja en förändring i det journalistiska arbetet 

på de båda tidningarna. Kanske kan man koppla den tillbaka till den förändring som 

skedde i början på 1970-talet inom den journalistiska traditionen. Denna kan mycket väl 

ha bidragit till ökningen av andelen artiklar vars innehåll styrks av källor. Debatterna 
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kring objektivitet och balanserad nyhetsförmedling samt exempelvis Jörgen 

Westerståhls framtagna objektivitetsmodell kan alltså vara en faktor till den förändring 

vi redovisat. Särskilt med tanke på den kraftiga ökningen som skedde mellan 1973 och 

1988. 

 

Samtidigt som andelen underhållningsbetonad journalistik har ökat i volym och flera 

medieforskare menar att den allt större tidspressen på journalisterna medför brister i 

källarbetet, har av allt att döma andelen underhållningsjournalistiskt material som styrks 

med källor ökat. Den ökade tidspressen och andra av kommersialiseringens vinstkrav 

borde bidra till en nedåtgående källtrend. Rent logiskt kan man därför mena att den 

ökning vi synliggjort på sätt och vis innehåller en viss grad av motsättning. 

 

Dock är det tveksamt om man kan dra slutsatsen att det journalistiska arbetet ur 

saklighetsaspekten har förbättrats. Förutsatt att man enbart ser till huruvida ett 

påstående eller en återgivning följs av någon form av källa, kan vi påstå att 

underhållningsjournalistiken har förbättrats och är mer sakliga idag än 1973, i både 

Aftonbladet och Expressen. Om detta har skett exempelvis genom större krav på 

journalisterna, genom bättre rutiner eller kanske med hjälp av tekniken kan vi inte uttala 

oss om, utan enbart spekulera i. Om man dock sätter saklighetsaspekten i ett större 

sammanhang och inte enbart fastställer ifall det journalistiska innehållet följs av källor 

eller ej, utan även frågar sig huruvida dessa källor är pålitliga eller inte blir 

problematiken större. I denna undersökning har vi inte har undersökt vilken typ av 

källor det handlar om, utan enbart fastställt om de underhållningsjournalistiska 

artiklarnas innehålls stöds av källor eller ej.  En djupare källanalys skulle snarare kunna 

utgöra underlag för vidare forskning. 

 

I objektivitetsbegreppet är underliggande begrepp till saklighet, så som opartiskhet och 

balans viktiga aspekter. För att synliggöra det har vi alltså undersökt huruvida de 

underhållningsjournalistiska artiklarna ger plats åt bemötande. I de pressetiska reglerna 

framhålls just bland annat bemötande som en del av etisk korrekt journalistik. Även 

allmänheten anser att bemötande är en viktig beståndsdel i för att få en så korrekt 

nyhetsrapportering som möjligt. Alltså är det viktigt att ge plats för bemötande vare sig 
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det gäller individer, företag eller institutioner eftersom det både medför neutral 

presentation och större trovärdighet för det journalistiska arbetet. 

 

När det gäller bemötande följer inte Aftonbladets och Expressens utveckling varandra 

på samma sätt som vi kunnat se när det gäller källor. Expressen har ett förhållandevis 

lågt bemötande 1973 jämfört med Aftonbladet. Däremot ökar Expressen andelen 

bemötande markant fram till 1988 och går därmed om Aftonbladet. Även om 

bemötande är en viktig ingrediens i korrekt nyhetsrapportering lämnas i ungefär hälften 

av artiklarna 2003 plats för bemötande. Detta anser vi är ganska låga siffror med tanke 

på att de underhållningsjournalistiska artiklarnas innehåll ofta är ganska 

personkoncentrerat och sensationellt. Å andra sidan kan man fråga sig om det är lika 

viktigt att få dessa påståenden bekräftade eller dementerade som andra 

nyhetsjournalistiska artiklars innehåll, med tanke på innehållets relevans? 
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10 Förslag till vidare forskning 
Eftersom vi i denna undersökning valt att undersöka vad som faller inom begreppet 

underhållningsjournalistik samt se hur denna form av journalistik förhåller sig till en 

pressetisk värdegrund, kan det för vidare forskning vara mycket intressant att jämföra 

underhållningsjournalistiska artiklar med övriga artiklar utifrån en pressetisk grund. 

Vidare kan man, som vi tidigare tagit upp, även fördjupa sig i enskilda pressetiska 

resonemang. Exempelvis undersöka källhanteringen och se om det finns skillnader 

mellan källtyper i underhållningsjournalistiska artiklar gentemot övriga artiklar. 

 

Ett annat uppslag för vidare forskning kan vara att undersöka vilken del av tidningarnas 

innehåll som fått stå tillbaka för den underhållningsjournalistiska volymökningen. 
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Bilaga 1 
 

Sökvägar 
Att söka relevant information till en uppsats är en lång och komplicerad väg. För att 

förtydliga detta så har vi valt att tillhandahålla denna uppsats förfarande när det gäller 

informationssökning. I denna bilaga redovisar vi följaktligen de sökvägar som vi använt 

oss av, vart och på vilket sätt vi sökt efter information samt de nyckelord/sökord vi 

använt oss av när vi sökt på Internet. 

 

• Vi har sökt i databaserna Sofia, Libris, Gunda, Academic Search Elite, Ebrary 

samt E-tidskrifter via HTU:s bibliotek.  

• Vi har sökt i bibliotekskatalogerna på Uddevallas och Vänersborgs 

Stadsbibliotek. 

• Vid informationssökning på Internet har vi använt följande sökmotorer: Google, 

Lycos och Altavista. 

• Vi har använt oss följande svenska sökord: underhållningsjournalistik, 

nöjesjournalistik, sensationsjournalistik, journalistik, kvällspress, media, 

infotainment, Aftonbladet och Expressen. Engelska sökord: tabloid, 

infotainment, journalism, sensational news, media och news. 

• Vi har sökt bland C-uppsatser på Högskolan i Trollhättan-Uddevalla (1997-

2001). Vi har sökt bland arbetsrapporter och publikationer på JMK, JMG och 

SOM-institutet på följande länkar: 

SOM-institutet: http://www.som.gu.se/publikationer.htm 

JMG C och D-uppsatser: http://www.jmg.gu.se/index7.html 

JMK publikationer: http://www.jmk.su.se/pdf/medarb._publ_93-02.pdf 

• Andra webbsidor som vi har besökt: http://www.dagspress.se, http://www.fgj.se 

och http://www.mediearkivet.se. 

• Författare som vi sökt efter i databaserna Libris, Gunda och Sofia: Weibull, 

Lennart; Djerf Pierre, Monika; Hadenius, Stig; Hvitfelt, Håkan; Börjesson, Britt; 

Asp, Kent; Wadbring, Ingela; Elliot, Maria; Holmberg, Sören; Rothstein, Bo; 

Furhoff, Lars  
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• Vi har skickat e-post till följande personer: Birgitte Christiansen, Maria Elliot, 

Lennart Weibull, Britt Börjesson, Stig Hadenius, Kent Asp och Håkan Hvitfeldt. 

Tanken med att skicka e-post till dessa var att få eventuella tips om relevant 

forskning och litteraturtips inom området. Valet av dessa personer grundade vi 

på att de är framstående personer inom massmedia, samt att vi har haft två av 

dem som lärare. Responsen var dessvärre ganska så dålig, vi erhöll endast två 

stycken svar som tyvärr inte var till någon större hjälp för oss. 
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Bilaga 2 

Ämneskategorier Aftonbladet
1973, 1988 och 2003
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Aftonbladet 4/7 1988 
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