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Sammanfattning 
 
Framing Neverland är en kvantitativ innehållsanalys som undersöker hur dokumentären Leaving 

Neverland gestaltas i svensk press mellan 25 januari till 20 maj 2019. Det är genom 

frågeställningarna “Hur ser gestaltningen av Leaving Neverland ut i svensk press?”  samt  “Skiljer sig 

morgon- och kvällspress i gestaltningen?”  som uppsatsen utformats. Gestaltningsteori står till grund 

för studiens teoretiska ramverk och kompletteras med medielogik och tabloidisering, vilket 

operationaliseras till variabler i studien av 100 artiklar inom svensk press. Svenska morgon- och 

kvällstidningar representeras genom de fyra största dagstidningarna i Sverige idag; Aftonbladet, 

Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet. Det är således ett klusterurval som gjorts av de 

största tidningarna, men även ett totalurval då alla publicerade artiklar inom populationen har 

blivit objekt för undersökningen.  

 

Tidigare forskning består av gestaltning och tonalitet av annan slags karaktär än denna studie, då 

liknande uppsatser traditionellt sett förhåller sig till politisk- och krigsrapportering. Inspiration har 

givits från tidigare forskning gällande analysverktyg för att applicera på detta nutida verk som 

befinner sig i skärningspunkten mellan populärkultur och nyhetsinnehåll. Resultatet i studien visar 

att tidningarnas sammanslagna gestaltning generellt är relativt homogen, vilket förklarar viss 

tabloidisering bland “kvalitetspressen”. Mediernas kommersialisering ger upphov till detta, men 

vissa innehållsmässiga skillnader kvarstår. Aftonbladet är den tidning som står för största delen av 

nyhetsrapporteringen av Leaving Neverland och därefter kommer Expressen. Detta innebär att 

kvällspressen anser att detta ämne har ett högre nyhetsvärde än vad morgonpressen gör. Således går 

det att utvinna ett resultat som påvisar att morgonpressens gestaltning är av mer kritisk karaktär 

gentemot Leaving Neverland. Tillsammans redovisas följaktligen resultatet genom 

gestaltningsteori, medielogik och tabloidisering, vilket tillsammans förklarar hur medierna 

gestaltning ser ut av dokumentären.  

 

Nyckelord: Leaving Neverland, Michael Jackson, Gestaltning, Tonalitet, Tabloidisering, 

Medielogik 
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Abstract 
Framing Neverland is a content analysis that examines how the documentary Leaving Neverland is 

portrayed in Swedish daily press between January 25 to May 20, 2019. It is through the questions 

“How does the framing of Leaving Neverland being perceived in Swedish daily press?” and “Does 

morning and evening presses differ in the framing?” the essay was designed. Entman's framing 

theory forms the basis of the study's theoretical framework and is supplemented with media logic 

and tabloidization, which is operationalized into variables in the study of 100 articles within 

Swedish daily press. The Swedish morning and evening newspapers are represented by the four 

largest daily newspapers in Sweden today; Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen and Svenska 

Dagbladet. A cluster selection were made in the process of choosing the articles, because of the 

choice of newspapers which is the largest Swedish ones today, also a total selection when all 

published articles within the population have become objects for the survey. 

 

Previous research consists of framing theory and tonality of different subjects than this study, since 

similar essays traditionally relate to political and war reporting. Inspiration has been given from 

previous research on analysis tools to apply to this contemporary work which is at the intersection 

of popular culture and news content. The newspaper framing  in general is relatively 

homogeneous, which explains some tabloidization among, what we call, the quality press. The 

commercialization of the media gives rise to this, but some differences remain. Aftonbladet is the 

newspaper with the most frequent reporting by Leaving Neverland and then comes Expressen. 

Which means that the evening press prioritize this topic as a higher news value than what the 

morning press does. However, it is possible to extract a result which shows that the content of the 

morning press is of a more critical nature towards Leaving Neverland. Together, the result is thus 

presented through framing theory, media logic and tabloidization, which together explain how the 

documentary is framed.  

 

Keywords: Leaving Neverland, Michael Jackson, Framing Theory, Tonality, Tabloidization, 

Media logic 
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Förord  

Denna uppsats är skriven av Matilda Strömfors, Johan Loberg och Josephine Grödem, som efter 

bästa förmåga har format detta arbete tillsammans. Vi har broderligt fördelat arbetsuppgifterna vad 

gäller ansvar, tid och producerad text.  

 

Vi vill framföra ett hjärtligt tack till alla som har stöttat oss under arbetets gång och ett extra tack 

till Sol Agin som förklarade att “det är troligare att grisar flyger än att man får en 50/50-fördelning” 

i en kvantitativ studie under stundande krishantering. 

 

 

 

 

Karlstad 29 maj 2019 

Matilda, Johan och Josephine 
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1.0 Introduktion 

Allt fler avslöjanden visar en annan sida hos såväl världskändisar som nationella ikoner. De senaste 

åren har världen skakats av diverse drev som målats upp i nyhetsmedier. Namn inom den 

amerikanska musik- och filmindustrin som R. Kelly och Kevin Spacey till svenska exempel som den 

etablerade Dramatenskådespelaren som hade ett uppmärksammat förhållande med sångerskan 

Josefin Nilsson, och TV4:s programledare Martin Timell har skapat stora rubriker. Inte minst 

förföljdes popstjärnan Michael Jackson av rykten kring sexuella övergrepp mot barn innan sin 

bortgång 2009. Det var allmänt känt att artisten tyckte om att umgås med unga pojkar och 

återberättas ofta som en slags modern Peter Pan, pojken som aldrig växte upp. Föga förvånande 

skaffade han även ett eget Neverland, som målades upp som varje barns paradis. Paradoxalt nog 

kommer James Safechuck och Wade Robsons, som år tidigare försvarat Jackson gällande 

barnövergrepp, ut med sina vittnesmål i dokumentären Leaving Neverland (SVT, 2019).  

 

Så hur gestaltas en dokumentär i nyhetsmedier? Det kommer uppsatsen Framing Neverland dyka 

djupare i, när gestaltningsteori, medielogik och tabloidisering appliceras på den svenska pressens 

gestaltning av Leaving Neverland. Den aktuella dokumentären lanserades tidigare under 2019 och 

återberättar James Safechuck och Wade Robsons traumatiska barndomsminnen från Michael 

Jacksons storhetsperiod. Deras vittnesmål om sexuella övergrepp och tvångsmässiga kärleksrelation 

berättas i en dokumentär som väckt stor uppmärksamhet i nyhetsmedier världen över. Med 

förankring i teori är det ett intressant område att studera hur de största svenska tidningarna 

rapporterar kring Leaving Neverland. Gestaltningsteori och medielogik som används i detta arbete, 
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brukas ofta inom gestaltning av krig och politiska sammanhang. Vad blir då utfallet när tidigare 

nämnda teoretiska ramverk appliceras på någonting som befinner sig i gränslandet mellan 

populärkultur och nyhetsinnehåll? Fokus ligger följaktligen på traditionella medier, vilket pressen 

är. Aftonbladet, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Expressen är de fyra största 

dagstidningarna i Sverige idag och står därmed som grund för denna studie. I en tid av sociala 

medier och konkurrerande informationsflöden, blir det extra intressant att se hur dessa tidningars 

gestaltning ser ut och vad kan man se för eventuella mönster. Vilken generell bild förmedlas i 

nyheter och vilka skillnader går att utvinna ur ett totalurval av hundra nyhetsartiklar, från det 

datum dokumentären hade sin amerikanska premiär? 

 

1.1 Syfte & frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur de största svenska morgon- och kvällstidningarna 

gestaltar dokumentärfilmen Leaving Neverland. Utifrån ett generellt och jämförande syfte 

kommer arbetet besvara följande frågeställningar.  

 

- Hur ser gestaltningen av Leaving Neverland ut i svensk press? 

- Skiljer sig morgon- och kvällspress i gestaltningen? 

 

Studien undersöker huruvida det finns mönster, likheter och skillnader i gestaltningen av 

dokumentären, både vad gäller format och tonalitet.  Det är intressant att applicera gestaltning i 

kombination med kvantitativ innehållsanalys för att utvinna eventuella mönster inom urvalet. 

Morgon- och kvällspress, även kallat kvalitetspress och tabloidpress, jämförs även mot varandra för 

att se eventuella skillnader i gestaltningen mellan dessa. 

 

1.2 Bakgrund 
1.2.1 Leaving Neverland  

Leaving Neverland är en dokumentärfilm som handlar om Wade Robson och James Safechucks 

berättelse om hur de blivit sexuellt utnyttjade av Michael Jackson. Dokumentären hade premiär på 

HBO januari 2019 och innehåller gamla bilder och filmer från tiden pojkarna umgicks med 

Jackson. På ett fängslande sätt används intervjuer från båda pojkarna men även familjerna till 
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pojkarna delar med sig av sina minnen. Dokumentären är i två delar varav båda är cirka två timmar 

långa (SVT, 2019).  
 

1.2.2 Michael Jackson och tidigare anklagelser 

Michael Jackson var en amerikansk artist och låtskrivare född 1958 (död 25 juni 2009). Han är 

känd från bland annat medverkande i gruppen Jackson Five men främst efter sin karriär som 

soloartist. Han är i första hand känd för sina låtar “Thriller”, “Billie Jean” och “Beat it”. Michael 

Jackson blev en popikon och en superstjärna men hade också flera rykten omkring sig, mystik och 

framförallt flera pedofilanklagelser (NE, 2019). Anklagelserna började 1993 då Jordy Chandlers 

föräldrar anklagade Jackson för sexuella övergrepp. Jordys pappa sägs ha begärt pengar för att hålla 

tyst om händelserna. Michael Jackson ville inte till en början betala, men båda parterna kom tillslut 

överens om cirka 20 miljoner och då drog familjen tillbaka anklagelserna (BBC, 1993). Drygt 10 år 

senare blev Michael Jackson återigen anklagad för sexuella övergrepp, denna gången på pojken 

Gavin Arvizo, men efter en lång rättegångsprocess på flera månader friades Jackson från åtal.  I 

januari 2019 publicerades dokumentären Leaving Neverland och diskussionen väcks återigen på 

nytt (Bergqvist, 2019). 

 

1.3 Urval och avgränsningar 
I detta arbete har vi valt att behandla svensk press och genom ett klusterurval valdes därför de fyra 

största dagstidningarna i Sverige, två morgontidningar och två kvällstidningar (Tidningsutgivarna, 

2018). Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Aftonbladet och Expressen är följaktligen underlag till 

det empiriska materialet och det tidsmässiga urvalet är begränsat från Leaving Neverlands 

amerikanska premiär 25 januari 2019, då svenska medier började skriva om dokumentären, fram till 

den 20 maj 2019. Studien utgör ett totalurval då vi undersökt alla artiklar från de utvalda 

tidningarna under denna tidsperiod, vilket innebär att fördelningen inte blir jämt fördelad mellan 

morgonpress kontra kvällspress. Denna faktor avgörs alltså utifrån hur mycket varje tidning har 

skrivit om Leaving Neverland. Hela populationen undersöks under den angivna tidsperioden och 

därför är resultatet generaliserbart. Studiens urvalsperiod ringar in den amerikanska lanseringen 

samt den svenska och rapporteringen fram tills denna studien genomfördes. En avgränsning vi 

valde att göra var att utesluta Metro, som egentligen är en av de största tidningarna i Sverige. Men 
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eftersom det är en internationell tidning som har en svensk upplaga så har vi därför exkluderat 

tidningen. Vi har istället valt att utgå ifrån de största svenska inhemska tidningarna.  

 

I totalurvalet användes verktyget Retriever, som är ett digitalt nyhetsarkiv. Retriever samlar 

dagstidningar, tidskrifter och affärspress på en och samma webbplats. Utfallet blev 100 

analysenheter varav 32 artiklar från morgontidningarna undersöktes och 68 artiklar kommer ifrån 

kvällstidningarna. Under arbetets gång upptäcktes dock brister med Retriver. Detta eftersom inte 

alla artiklar finns med i databasen. Ett flertal artiklar var dessutom låsta bakom betalfunktioner, 

men då studiegruppen även hade tillgång till detta privat, möjliggjordes åtkomst till även dessa 

artiklar. I Retriever så återfinns dubbletter av både tryckt och digital upplaga. Detta har noterats 

och därmed räknats som en analysenhet istället för två, då artiklarna har samma innehåll. Eftersom 

vi i denna studien intresserar oss  för helhets- och innehållsmässig gestaltning så undersöker vi inte 

relationen mellan tryckt och webb, eftersom det saknar relevans för vårt syfte. Journalistiken 

mellan dessa ser annorlunda ut, men vi är mer intresserade av helhetsbilden som ges av respektive 

tidningstyp och hur det skiljer sig mellan dem än vad olika plattformar skiljer sig journalistiskt sett. 

Analysenheter där det endast nämndes på förstasidan eller vid exempelvis rubriker sorterades också 

bort, vilket innebär att vårt urval endast innehåller renodlade artiklar. Arbetets tidningsurval består 

av de fyra största morgon- och kvällstidningarna. Nedan följer en kort beskrivning av dessa. För att 

få en uppfattning kring hur många som möter respektive tidning dagligen redovisas detta oftast i 

nettoräckvidd, vilket innebär hur många unika individer som möts av ett mediebudskap (MMS, 

2013). 

 
Svenska dagbladet, även förkortat SvD, är en obunden moderat morgontidning utgiven i 

Stockholm (NE, 2019).  I nettoräckvidd så har Svenska Dagbladet sammanlagt 837 000  i tryckt 

och digital form (Mediekompass, 2018). 

 
Dagens Nyheter, även förkortad DN  är en partiobunden liberal morgontidning utgiven i 

Stockholm. (NE, 2019). I nettoräckvidd så har Dagens Nyheter sammanlagt 1 131 000 i tryckt och 

digital form (Mediekompass, 2018). 
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Aftonbladet är en socialdemokratisk kvällstidning utgiven i Stockholm och regionalt runtom i 

Sverige (NE, 2019).  I nettoräckvidd så har Aftonbladet sammanlagt 3 479 000 i tryck och digital 

form (Mediekompass, 2018).  

 
Expressen är en liberal kvällstidning och ges ut i Stockholm (NE, 2019). I nettoräckvidd så har 

Expressen tillsammans med Kvällsposten och GT  2 306 000 i tryckt och digital form 

(Mediekompass, 2018).  

 

1.4 Disposition 
I uppsatsens inledande delar redogörs uppsatsens teoretiska grund och tidigare forskning. 

Efterföljande kapitel behandlar metod och tillvägagångssätt som diskuterar hur studien har gått 

tillväga i dess genomförande, följaktligen presenteras relevant och utvald insamlad data. Under 

kapitel fem diskuteras resultatet utifrån arbetets teoretiska ramverk och för en självkritisk 

diskussion kring validitet och reliabilitet. I resultatdelen redovisas relevanta tabeller och figurer som 

ligger till underlag för att besvara frågeställningarna, utifrån denna data görs analys och diskussion 

utifrån valda teorier. Avslutningsvis redogörs slutsatser och förslag till framtida forskning, som 

efterföljs av referenslista samt bilagor som innefattar kodschema, kodinstruktioner.  
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2.0 Teori och tidigare forskning 
Under detta kapitel kommer teoretiskt underlag och tidigare forskning behandlas. Den tidigare 

forskning som ligger till grund för denna uppsats berör olika ämnen. Det var svårt att hitta studier 

som applicerat gestaltningsteori på dokumentärer eller populärkulturella verk i samma sätt som 

denna studie gör. Oftast görs forskning om gestaltning och politik, därför blev valet av studier i 

detta avsnitt ett försök till att frångå detta för att visa på bredden av användningsområdet inom 

gestaltningsteori. Tidigare forskning och teori kommer att vara till hjälp för att besvara arbetets 
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frågeställningar. Borsett från tidigare forskning så kommer även relevanta teorier redovisas som 

berör gestaltningsteori, medielogik och tabloidisering.  

 

2.1 Teori 

2.1.1 Gestaltningsteori  
Gestaltningsteori, eller framing, som teori har en rad olika definitioner men det är många som kan 

enas om att gestaltning fungerar som verktyg för att förmedla, tolka och utvärdera information. 

Robert Entman (1993) menar att inom all form av kommunikation sker en viss grad av gestaltning. 

Människan strävar ständigt efter att skapa mening, vilket gör gestaltningsprocessen oundviklig. 

Framing Neverland förhåller sig till Entmans definition av gestaltning/framing; här översatt av 

Strömbäck (2009, s. 121); “Att gestalta innebär att välja aspekter av en uppfattad verklighet och 

göra dem mer framträdande i en kommunicerande text, på ett sätt som föreslår vissa specifika 

problembeskrivningar, orsaksförklaringar, moraliska värderingar och/eller sätt att lösa problem.” 

 

Gestaltningen tar alltså form i ordval, betoning (tonalitet) och perspektiv. Det faktum att 

verkligheten är obegränsad, men att medierna lever i ett begränsat format gör att även 

nyhetsförmedlingen blir begränsad. En del av gestaltningsprocessen sker med medvetenhet, men 

det sker även omedvetna val. Detta händer många gånger institutionaliserat och kan ses som en 

självklarhet. Strömbäck (2014, s. 113ff) talar om nyheter som en rekonstruktion av verkligheten, 

istället för en spegelbild av den. Han menar att det inte går att sätta ett likhetstecken mellan 

nyheten och verkligheten.  

 

Holli A. Semetko & Patti M. Valkenburg skriver i sin undersökning F raming European Politics: A 

Content Analysis of Press and Television News (2000) om gestaltningsramar som är förankrat i 

teorin. De kategoriserar gestaltningen i fem olika ramar eller flera ramar; konflikt, mänskligt 

intresse, moral, ansvar och ekonomiska konsekvenser. Konflikt - ramen betonar konflikter mellan 

individer, grupper eller institutioner som ett sätt att fånga mottagarna. Mänskligt intresse - ger 

händelsen ett mänskligt ansikte och en känslomässig vinkel �nns.  Moral - ramen för moral sätter 

händelsen i en religiös kontext.  Ansvar - denna ram sammanför problemet med orsaken och 

ifrågasätter vem som bär ansvaret.  Ekonomiska konsekvenser - den ekonomiska ramen redogör för 
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om en händelse får ekonomiska konsekvenser för en grupp, individ eller ett geogra�sk område etc 

(Semetko & Valkenburg, 2000). 

 

Tonalitet är ett analysverktyg som kan användas för att upptäcka och analysera tonen i texten. I en 

artikel räcker det oftast att bara läsa ingressen för att lägga märke till den ton som genomsyrar 

artikeln. Tonaliteten är en viktig del i gestaltningsteorin då den syftar till att utröna hur publiken 

uppfattar innehållet. Tonalitet brukar kategoriseras i tre grupper, positiv, negativ och balanserad 

tonalitet. Positiv tonalitet lämnar oftast läsaren i en optimistisk och gynnsam ton. Det kan handla 

om ekonomisk stabilitet eller hopp om en ljus framtid. När texten har en negativ tonalitet kan den 

exempelvis handla om sociala spänningar, svagheter eller förlust av mångfald. De artiklar som 

varken har en positiv eller en negativ tonalitet är balanserade. Dessa texter är oftast balanserade i 

innehållet eller saknar kontroversiellt material (Kweon, 2000). 

 

2.1.2 Medielogik 

Gestaltningsteorin och medielogik knyter an till varandra i bland annat vad gäller nyhetsmedier. 

Medielogik som teori ger förståelse kring gestaltningsmakt, som belyser den maktutövning som 

existerar i symbios med medielogikens, det vill säga mediernas makt, att forma och gestalta 

nyhetsinnehåll. Medielogik är ett brett begrepp som anses ha stark förklaringsfunktion och 

används ofta i forskningslitteratur inom medie- och kommunikationsvetenskap. Som teori handlar 

det främst om varför nyheter utformas på det sätt de gör. Redaktionella överväganden sker alltid 

vid utformningen av nyheter och olika slags bedömningar görs; hur högt upp i makthierarkierna 

befinner sig personer eller institutioner som är inblandade i en möjlig nyhet? Vilken betydelse har 

informationen för det nationella intresset och nationen? Hur många individer berörs av den 

eventuella nyhetsinformationen? Samt vilken betydelse detta får både dåtid och i framtid (Nord & 

Strömbäck, 2011, s. 37).  

 

Forskare som använder sig utav denna teori, menar att det är till följd av rådande konkurrens 

mellan medier som gör att dessa får anpassa sig kanal- och informationsmässigt. Det urval som görs 

representerar således det som medierna tror att människor vill konsumera och därför är inte alltid 

nyhetsartiklar en sanningsenlig reflektion av verkligheten (Strömbäck, 2009, s. 130). Hedman 

(2006, s. 26) förklarar ett antal komponenter som avgör varför viss information är bättre lämpad 
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för att bli nyheter. En av dessa är medieformat och beroende på vilket format som lämpar sig för 

respektive nyhet. Nyhetens utrymme avgörs av mediets egna utrymme och fokus läggs på olika 

saker i nyheten, såsom användandet av bilder eller ej ser olika ut från kanal till kanal. Vad vill man 

förmedla genom formatsmässiga frågor är på så sätt relevant inom medielogikens ramar.  

 

Inom medielogik finns ett flertal egenskaper inom återberättande som kan appliceras på 

nyhetsartiklar, varav egenskaperna tillspetsning, polarisering och personifiering ligger till grund för 

uppsatsens teoretiska ramverk från den traditionella medielogiken. Tillspetsning innebär att 

nyhetsinnehållet anpassas efter det begränsade utrymme som ges, vilket resulterar i att 

omformuleringar krävs för att informationen skall få plats på ett mindre omfång av ord. 

Följaktligen kan detaljer uteslutas och viktiga poänger gå förlorade i kontexten. Texter som 

innefattar polarisering ställer exempelvis olika åsikter mot varandra, vilket skapar kontraster i 

texten. Kontraster och motpoler bidrar till uppmärksamhet som håller nyheterna aktuella och 

skapar intresse bland läsare. Personifiering - genom att förknippa en nyhet med en person, 

förmänskligas informationen kan publiken identifiera sig med och intressera sig i nyheten 

(Strömbäck, 2000, s. 158-159).  

 

När webbpubliceringen utvecklades under 90-talet låg fokus på att utveckla en ny 

distributionsform av den information som fanns i mediets huvudsakliga kanal, nämligen 

pappersformatet. För ett decennium sedan, menade Hvitfelt & Nygren (2008, s. 157) att just 

webbjournalistik redan då höll på att utvecklas till en egen genre som präglas av det enskilda 

mediets villkor och således leder till att en särskild medielogik växer fram ur detta. Av olika typer av 

medielogik i informationssamhället, skiljer sig även nyhetsvärderingen bland kanalerna, vilket får 

betydelse för varför webbjournalistiken ser ut som den gör idag. Tidningars nyhetsjournalistik på 

webben präglas bland annat av en ständig deadline, att man helst vill skriva om tydliga händelser 

som olyckor och brott. Läsarstatistiken avgör även vad för slags nyheter som prioriteras och lyfts 

fram. Generellt sett har nyheter på webben en mer lättsam och ibland tillspetsad ton. Detta 

eftersom plattformens interaktivitet och möjlighet till kommentarsfält gör denna typ av 

journalistik mindre formell (Hvitfelt & Nygren, 2008, s. 158, 173).   
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2.1.3 Tabloidisering  

Tabloidisering är ett brett begrepp och kan innefatta ett flertal meningar, men främst syftar det till 

tidningarnas kommersialisering och hur journalistiken och tidningsformatet påverkas utav dessa 

ekonomiska intressen (Wadbring, 2010, s. 24). Därför är det intressant att utgå från tabloidisering 

som teori i när vi studerar svensk press. I boken Mediekultur och mediesamhälle (Gripsrud, 2006, s. 

300ff) diskuterar och problematiserar Jürgen Habermas tabloidisering som fenomen. Han 

benämner begreppet tabloid som något litet, alltså att formatet traditionellt sett är mindre och 

läsningen lättsammare. Mottagaren anses mer som en upplevelsekonsument snarare än en aktiv 

samhällsmedborgare. Habermas menar att medierna har blivit kommersiella företag som tidigare 

har haft som uppgift att upplysa och bilda opinion hos allmänheten. Deras nuvarande position har 

istället blivit att prioritera underhållande material och nyheter med så kallad diverse fakta, som 

exempelvis drama, istället för samhällsviktig information. Seriöst nyhetsmaterial presenteras på ett 

mer underhållande sätt och syftar till att uppfattas som spektakulärt eller dramatiskt för att väcka 

intresse.  

 

Wadbring (2010, s. 26) menar att tabloidiseringens centrala poäng är den diskussion som förs över 

journalistikens faktiska kvalité. Tabloidiseringseffekter påverkar många områden, men är svårt att 

fastställa vilka som faktiskt berörs och kan användas i detta teoretiska ramverk. Detta eftersom 

forskningen på detta inte varit tillräckligt omfattande under mediernas- och journalistikens 

utveckling. Hur som helst, så finns det idag tydliga tendenser till att dagens nyhetsmedier påverkas 

av tabloidisering, eller om man så vill kalla det - mediernas kommersialisering. Journalistiken inom 

tabloidformatet blir således mer framträdande i fler tidningar och fokus ligger på snabb 

information med tilltalande rubriker, just för att locka fler läsare (Hadenius & Weibull, 2003, s. 

350). 

 

2.1.4 Sammanfattning av teoretiskt ramverk 
Gestaltningsteori, medielogik och tabloidisering utgör tillsammans arbetets teoretiska grund. Dessa 

tre teorier förekommer inom tidigare medieforskning och liknande studier. De har en tydlig 

förankring till hur medier förmedlar och utformar innehåll som konsumeras i mediesamhället. Vi 

vill genom detta ramverk som traditionellt sett applicerats framgångsrikt på politiska exempel, som 

tal eller kampanjer. Att då överföra detta till ett populärkulturellt verk med nyhetsvärde och se hur 
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det blir gestaltat i en annan kanal (Andréasson & Johansson, 2011). Gestaltning handlar alltså om 

hur utvalda aspekter av verkligheten blir mer framträdande inom en text, vilket föreslår en specifik 

sanning av det gestaltade. Detta går således att koppla till medielogiken, som förklarar hur och 

varför medieinnehållet formas som det gör. Där råder en konsensus i skillnaden mellan morgon- 

och kvällspress där den sistnämnda traditionellt sett innehåller mer känslomässigt och sensationellt 

innehåll. Tabloidisering i sin tur består, utifrån arbetets definition, också av gestaltning då 

tabloidiseringsjournalistik förhåller sig till en specifik utformning och prioriterar mer sensationellt 

innehåll (Entman, 1993; Gripsrud, 2006, s. 300ff; Nord & Strömbäck, 2011, s. 37-38) 

 

2.2 Tidigare forskning 

 
2.2.1 Gestaltningsmakt 

Artikeln Framing Responsibility for Political Issues: The Case of Poverty (Iyengar, 1990) utreder hur 

fattigdom gestaltas i diverse medier.  När medier gestaltar fattigdom som ett generellt problem 

faller ansvaret för fattigdom på samhället och när fattigdom gestaltas i form av en person så faller 

ansvaret istället på individen. I denna studie undersöks mediernas gestaltning men behandlar även 

dess reception. General Social Survey (GSS) som var delaktiga i studien skapade olika situationer 

om familjer och hur deras ekonomiska och sociala tillstånd såg ut. Informationen gavs sedan till ett 

antal respondenter som fick värdera hur mycket bidrag respektive familj skulle få. När 

beskrivningen av en familj upplevdes som fattig och ekonomisk utsatt, ansåg respondenterna i 

högre grad att dessa hade rätt till mer statligt stöd. När beskrivningarna antydde att fattiga 

människor på något sätt saknar motivation eller moral, var färre benägna att ge dessa rätt till statligt 

stöd. Denna studie påvisar hur gestaltningen detta fall påverkar hur respondenterna resonerar och 

reagerar på informationen. Iyengars tankar har bidragit till gestaltningsteorin och framförallt när 

det kommer till gestaltning som påvisar olika teman, som i detta fall är fattigdom. Denna studie 

belyser vilken makt gestaltning har och hur medier kan ge en annan bild med viss manipulation, 

även fast det handlar om samma tema eller händelse. Gestaltningsmakt som knyter an till 

medielogiken och förklarar varför olika gestaltningar görs i nyhetssammanhang.  
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2.2.2 Gestaltning och homogenitet 

I artikeln Punctuating the Homogeneity of Institutionalized News: Abusing Prisoners at Abu Ghraib 

Versus Killing Civilians at Fallujah skriver Entman (2006) om att alla nyheter i stor utsträckning 

har tendens till homogenitet. Detta påvisas i en studie kring nyhetsrapporteringen av händelserna i 

Fallujah 2004, där 600 civila människor dödades av amerikansk militär. Rapporteringen delades in 

två olika gestaltningsramar, en dominant ram som representerade den amerikanska staten och 

“mainstream-media”. Den andra och oppositionella ramen representerade övriga medier. Det fanns 

inget utrymme för nyhetsmedierna att överväga eller ifrågasätta militärens beslut, vilket det var en 

faktor till att amerikanska medier bortsåg från verkligheten som var att hundratals människor dog. 

Den oppositionella ramen beskrev händelserna med en negativ vinkling gentemot USA, att de hade 

begått mord på den civila befolkningen i Fallujah samt att de var aggressiva och använde sig av 

övervåld. Den amerikanska staten och “mainstream-media” beskrev snarare händelserna som civilt 

motstånd och menade därför att militärt ingripande var en nödvändighet. Detta motstånd var alltså 

den främsta orsaken till all förödelse. Utifrån varje gestaltningsram i studien, fick utländsk press 

mest grundligt och frekvent stöd av oppositionen. Slutsatsen blev att nyhetsorganisationer har 

begreppsmässigt en tydlig och viktig roll i för att förmedla politiska handlingar, beslut och resultat. 

Detta eftersom specifika bilder av verkligen målas upp. Detta ger således ökad förståelse för 

mediernas makt i demokratiska samhällen. Gestaltningen kan antingen vara av en homogen eller 

polariserande karaktär. Genom att vara polariserande får en specifik gestaltningsram mer utrymme 

och stöd än en annan. I Framing Neverland blir detta intressant att undersöka utifrån ett 

jämförande syfte och hur den svenska dagspressen uppnår homogenitet i sin gestaltning av Leaving 

Neverland. Om detta skiljer sig märkbart går det att diskutera kring de olika ramarna som finns 

inom gestaltningen, och vid ett homogent utfall går det att utvinna en gemensam gestaltningsram. 

 

2.2.3 Gestaltning och tonalitet 

I studien Legitimizing Wikipedia How US national newspapers frame and use the online 

encyclopedia in their coverage av Marcus Messner och Jeff South (2011) analyseras gestaltningen av 

Wikipedia som nyhetskälla i fem amerikanska tidningar. Medieinnehållets tonalitet analyserades 

eftersom tonalitet är en aspekt inom gestaltningsteori. Detta genom att objektivt bedöma om 

innehållet antingen var gynnsamt eller ogynnsamt för personen, företaget, organisationen eller 

produkten. Detta kan i sin tur förklara hur en publik uppfattar innehållet som i detta fall var 
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Wikipedia. En kvantitativ innehållsanalys gjordes av 1486 stycken Wikipedia-relaterade referenser i 

fem tidningar. Resultatet blev att Wikipedia var gestaltad på ett övervägande neutralt och positivt 

sätt samt att den frekvent används som nyhetskälla. Genom gestaltning av webbsidan som 

trovärdig och korrekt innebär det att dagstidningarna bidrar till att legitimera användningen av 

online encyklopedin och dess pålitlighet. Denna studie av Messner och South har gett stöd till hur 

man kvantitativt kan mäta tonalitet i innehåll vilket också görs i Framing Neverland.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

3.0 Metod och tillvägagångssätt  
Detta kapitel redogör för hur studien har genomförts. Innehållsmässigt kommer val av tidningar, 

analysenheter, variabler, tillvägagångssätt, metodologiska problem, reliabilitet och validitet 

inkluderas. Se bilagor för variabler och kodbok.  

 

I denna studie genomfördes en kvantitativ innehållsanalys, då denna metod lämpar sig i 

sammanhang där mönster och samband undersöks. Studiens insamlade data kan koncentreras och 
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gör att man kan få en sammanfattad bild av innehållet (Eriksson & Wiedersheim, s. 124).  Metoden 

lämpar sig även bra i sammanhang där man jämför olika variabler, vilket vi gör i denna studie då vi 

är intresserade av att se mönster med det som är mätbart i gestaltningen av Leaving Neverland. 

Genom att exempelvis kolla på innehållets tonalitet, går det att påvisa positiva, negativa eller 

balanserade mönster, detta utan att göra en djupgående tolkning. Detsamma gäller även för 

variablerna som behandlar format som hör ihop med tabloidisering och medielogik. Dessa görs 

mätbara i och med att en kvantitativ innehållsanalys lätt kan mäta exempelvis antal ord och bilder. 

Gestaltningsteori är en forskningstradition som funnits i forskning inom medier och 

kommunikationsvetenskap under flera decennier och undersöks oftast med hjälp av kvantitativ 

innehållsanalys (Entman, 1993; Messner & South, 2011).  

 

I en kvantitativ innehållsanalys ges det utrymme att använda flera variabler, även fast alla inte blir 

användbara för resultatet. Därför förekommer det variabler som inte tas vidare i undersökningen 

då de på olika sätt gav vilseledande resultat. Vår hypotes var följaktligen att dessa variabler skulle ha 

betydelse, men så blev inte utfallet. Det är även viktigt att visa transparens i sin metod och därför 

har dessa variabler ej tagits bort från bilagorna i efterhand. Studien syftar inte till att förstå de 

latenta budskapen i artiklarna, så för att få svar på frågor kring utsträckning, samband och 

skillnader lämpar sig kvantitativ innehållsanalys framgångsrikt (Ekström & Johansson, 2019, s. 

171).  

 

3.1 Tillvägagångssätt  

Till att börja med så definierade vi vårt forskningsproblem, därefter letade vi upp relevanta teorier 

och forskning. Där såg vi att tidigare forskning i andra studier ofta lägger fokus på hur gestaltning 

förekommer inom politiken. För att få kunskap om hela populationen gjordes ett totalurval, för att 

kunna uttala sig fullständigt. Ett totalurval inkluderar samtliga enheter för den aktuella 

tidsperioden och gör att felaktiga generaliseringar kan undanröjas. Tidsperioden sattes från början 

från lanseringsdatumet fram tills 2019-05-01 och hade ett omfång på hundra analysenheter. Det 

som uppstod var att flera av artiklarna i Retriever fanns i både tryckt och webbpublicerings därför 

fick vi ändra vårt tillvägagångssätt och därmed utöka urvalsperioden. Perioden blev därmed från 

lanseringsdatumet 2019-01-25 fram tills metoden genomfördes 2019-05-20. Genom att söka på 

“Leaving Neverland” som sökord och välja de tidningar som var förvalda studieobjekt, nämligen 
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Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Retriever underlättade 

kodningsprocessen genom att delge hur många ord varje artikel hade, vilken del i tidningen artikeln 

är publicerad i och gjorde artikeln tillgänglig i PDF-format vare sig det var en digital eller tryckt 

artikel ursprungligen. Innan vi började med kodningen så testkodade vi några artiklar så vi kunde 

säkerhetsställa att alla i studiegruppen kodade likadant, så kallat interkodarreabilitetstest (Harboe, 

2013). Respektive författare kodade ungefär en tredjedel var av analysenheterna och detta gjordes 

på utskrivna papper med variabelvärdena på. Detta var för att systematiskt kunna titta på varje 

artikel på datorn utan att hoppa mellan flikar under kodningen. När alla hundra analysenheter 

hade kodats analyserades materialet i Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Programmet 

hjälper till med inmatningen av data och kan lätt hantera skapandet av enkla frekvenstabeller och 

korstabuleringar. Dessa tabellerna användes som underlag för att göra egna tabeller i Microsoft 

Word och Excel. 

 

3.2 Operationalisering  
Operationaliseringen innebär att översätta en abstrakt frågeställning med teoretiskt grund till 

mätbara variabler som sedan kan mätas i en studie. För att ta fram variablerna i denna studie så 

användes abstraktionstrappan (Harboe, 2013) då till en början vi endast hade ämnet vi skulle 

undersöka och lämpliga teorier. Denna nivån i arbetsprocessen är abstrakt och därför behöver vi 

bryta ner teorin i centrala begrepp. Som tidigare nämnt i teoriavsnittet så tittar man ofta på ordval, 

betoning, problemformuleringar och perspektiv och detta har operationaliseras till variabel 11, 

variabel 12, variabel 13 och variabel 14. Variablerna behandlar kritik mot dokumentären och 

försvar av Michael Jackson, som i sin tur påverkar vilket perspektiv artikeln har. Inom 

gestaltningsteorin så finns  även tonalitet och det mäts i variabeln variabel 18. Detta syftar till 

betoningen i artikeln, just för att den undersöker negativ, positiv eller balanserad ton. För att ringa 

in hur budskapet förmedlas i gestaltningen så undersöks variabel 15, om skribent har en tydligt 

framträdande eller manifest åsikt i artikeln. Tabloidisering och medielogik går att mäta i en 

kvantitativ innehållsanalys eftersom för att man tittar på tillspetsning och det nya medieformatet. 

Exempelvis antal ord, bilder, typ av artikel och var den placeras i tidningen har operationaliseras till 

variabel 3 och 5-8. Dessa variabler handlar om medielogik och tabloidisering. Variablerna handlar 

om format och har som syfte att besvara huruvida det finns skillnader eller inte i gestaltningen 

mellan morgon- och kvällspress. Däremot när vi undersöker antal ord (variabel 3) och vilken 
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veckodag artiklarna publicerades på (variabel 4), så syftar dessa endast till att besvara den första 

frågeställningen. Då detta ger en överblick över hur det generellt gestaltas i den svenska pressen.  

 

Tabloidpressen, även kallad kvällspress,  kom under 1900-talet och blev känd för bland annat sitt 

format med fler bilder och ett lättsammare formspråk. Kvällspressen kallas i vissa sammanhang för 

populärpress och ansågs tillfredsställa publikens behov av underhållning, morgonpressen däremot 

anses ha ett högre nyhetsvärde (Weibull & Wadbring, 2014, s. 52). Format variablerna är därför 

intressanta att mäta då man med hjälp av dem kan urskilja skillnader och likheter mellan de olika 

tidningsformaten. Variabel 16 syftar till att undersöka huruvida det i en kortare artikel ges 

utrymme till att beskriva dokumentären eller sätta den i en bakgrund. 

 

Det framkom variabler som operationaliserats i studien, men som inte gav ett generaliserbart 

resultat. Exempel på detta är variabel 6, som ej var användbar eftersom att nästan alla analysenheter 

var traditionella artiklar. Som tidigare nämnt så omfattade vårt urval både webb och tryckt 

upplaga, därför kunde inte antal reklamfält mätas. Detta för att de enheter som fanns i tryckt 

upplaga endast var i PDF-format utan annonsering. Därför undersöks inte variabel 9 då det ger ett 

vilseledande resultat. Samtliga artiklar hade den egna tidningen som avsändare därför används 

heller inte variabel 10 som efterfrågar avsändaren av artikeln. Variabel 12 och 14 syftar till att 

besvara vem som kritiserar dokumentären och vem som försvarar Michael Jackson. På grund av låg 

frekvens är inte resultatet generaliserbart, därmed så används dem inte i denna uppsatsens resultat.  

 

 

3.3 Reliabilitet och validitet 
Reliabiliteten syftar till tillförlitligheten i studiens mätning, att utomstående kan följa studiens 

kodningsinstuktioner och utvinna ett likvärdigt resultat (Bryman, 2002, s. 94). I syfte att få högre 

reliabilitet i studien har därför flera testkodningar genomförts av arbetets författare. Bryman (2002, 

s. 203) menar dock att skribenter av studier ofta färgar kodningen och dess instruktioner med sin 

egna tolkning. Med hänsyn till detta, har brister i form av variabler som givit eget 

tolkningsutrymme reviderats eller tagits bort. Under arbetets gång upptäcktes, som tidigare 

nämnts, brister med mediearkivet Retriever och tidningarnas betalfunktioner. Detta påverkar 

studiens reliabilitet med tanke på att urvalet skulle kunna se annorlunda ut om man inte haft 
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tillgång till tidningarnas låsta artiklar. I och med att både digitala och tryckta artiklar kodades, se 

kapitel om urval, har dubletter av vissa artiklar förekommit. Studiegruppen har dock varit 

uppmärksamma på detta så att inga dubbletter förekom i kodningen. Detta gör dock att 

reliabiliteten blir lägre eftersom utfallet skulle kunna bli annorlunda om en inte är lika 

uppmärksam i kodningen. Validitet avser hur väl ett mått mäter det som är avsett att mätas, för att 

systematisera arbetet har vi valt att kategorisera våra variabler. Formatkategorin innefattar variabler 

om artiklarnas formalia, kategorin för kritik syftar till att besvara huruvida det finns skillnader 

mellan morgon- och kvällstidningar i hur kritiken ställs. Försvar och tonalitetsvariablerna är 

menade att besvara och belysa eventuella skillnader men även hur svenskpress väljer att gestalta 

Leaving Neverland. Metodologiska problem med kvantitativ innehållsanalys är begränsningen när 

det kommer till det latenta innehållet i texten. Metoden studerar endast den omedelbara 

betydelsen, alltså det manifesta (Ekström & Larsson, 2010, s.121). Med detta i åtanke lades stor vikt 

på operationaliseringen av våra variabler och variabelvärden.  

  

3.4 Forskningsetiska överväganden och ställningstaganden 
Alla artiklar som ingår i urvalet har publicerats och finns för alla att tillgå. Således behandlas inget 

sekretessbelagt material eller kringgår tidningarnas publicitetsregler. Behandling av personuppgifter 

är inte heller något som förekommer inom arbetets ramar, utan förhåller sig endast till publicerade 

uppgifter i nyhetsartiklar. Ett etiskt ställningstagande som gjordes vid utformningen av studiens 

variabler är att forskarna och skribenterna till det teoretiska underlaget inte skall färga studien av 

personliga åsikter, syften eller dylikt. Därför är variablerna utformade så konkret och sakligt som 

möjligt för att få en den direkta betydelsen utan djupare tolkning.  

Det skall vara det som går att se inom textens manifesta ramar och direkta ordval som man med 

hjälp av kodboken kan koda materialet korrekt. Genom just detta minskas även risken för 

uppsatsens författare att få tolkningsföreträde i kodningsprocessen.  
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4.0 Resultat 

I detta kapitel kommer studiens resultat redovisas. Nedan kommer relevant data kategoriseras och 

presenteras för att på ett tydligt sätt ge en bild av undersökningens resultat. För att förtydliga 

avsnittets information, kommer därför resultatet redovisas utifrån respektive frågeställning. Första 
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delen syftar till att ge underlag för att kunna besvara den första frågeställning, som har det generella 

syftet och den andra delen syftar till att redovisa det jämförande syftet i frågeställningen. De 

resultat som redovisas är även de som har högst relevans för att besvara arbetets frågeställningar. 

Alla förhållanden kommer därför inte att redovisas, utan fokus ligger på att lyfta det viktigaste.  

 
4.1 Hur ser gestaltningen av Leaving Neverland ut i svensk press? 
Denna forskningsfråga syftar till att besvara hur det generellt ser ut i svensk press därför redovisas 

endast frekvenstabeller och figurer som undersöker en variabel i taget. Nedan kommer samtliga 

tabeller och figurer som är relevanta för frågeställningen att redovisas.  

 
4.1.1 Antal ord i artiklarna 
 

 

 
 Tabell 1.0 Fördelning om hur många ord respektive artikel hade (procent).  

Tabell 1.0 visar på att 52% av artiklarna hade mindre än 399 ord varav 29% 1-199 ord. 32% har 

mellan 400-800 ord och 16% har mer än 800 ord. Detta resultatet innebär att artiklarna inte hade 

många ord utan färre.  

 
 
4.1.2 Publiceringsdag 
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 Tabell 1.1 Fördelning av vilken veckodag respektive artikel publicerades på (procent).  

I tabell 1.1 utläses att den dagen då flest artiklar om Leaving Neverland publicerades på var fredagar 

och det var 29% av fallen följt av torsdagar 17%. Resultatet visar även på att 55% av artiklarna 

publicerades i slutet av veckan (fredag, lördag, söndag).  

 

4.1.3 Kategorisering av artiklar 

 
Figur 1.2 Fördelning av vilken kategori respektive artikel har publicerats inom (procent). 

I figur 1.2 redovisas resultatet av vilken kategori artiklarna var publicerade i. 35% av alla artiklar 

som publicerades kategoriseras ej inom en specifik genre.  Däremot så kategoriseras dem i 34% av 

fallen i nöjeskategorin och 30% i kulturkategorin.  

 

 

4.1.4 Förekomst av bilder 
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Tabell 1.3 Tabellen visar förekomsten av bilder i respektive artikel (procent).  

Kommentar: Föregående variabel frågades efter om det fanns en bild eller inte, därav är frekvensen av det totala 

urvalet (96/100 ) då 4 artiklar inte hade någon bild alls.  

I tabell 1.3  redovisas förekomsten och användningen av bild i samband med tidningsartiklarna. 

Resultatet visar på att 43% endast hade en bild, 27% hade två bilder och 29% har mer än två bilder. 

Så i majoritet av fallen så hade artiklarna färre än två bilder och därmed var det sällsynt att ha fler än 

det.  

4.1.5 Försvar av Michael Jackson 

 
Figur 1.4 Figuren reder ut hur många gånger av fallen som Michael Jackson försvaras (procent).  

Kommentar: I detta fall har frågan kodats som ja om det är någon i texten som öppet försvarar Michael Jackson. Nej 

har då kodats om det inte tydligt framgått något försvar. 

 

Figur 1.4  visar på hur många gånger Michael Jackson försvaras kontra gånger han inte blir 

försvarad. Totalt sett försvaras Michael 33% av fallen och i 67% försvaras han inte.  
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4.1.6 Kritik mot dokumentären 

 

Figur 1.5 Redovisning huruvida kritik gentemot dokumentären återfinns i respektive artikel (procent).   

Figur 1.5 visar att 66% av samtliga artiklar innehåller någon form av kritik mot Leaving Neverland. 

Kritiken kan vara att skribenten omnämner kritik eller själv uttrycker kritik.  

 

4.1.7 Skribentens värdering 

 
Figur 1.6 Fördelning av artiklar där skribenten gör en värdering av dokumentären (procent). 

Figur 1.6 syftar till att påvisa när skribenten i själva verket gör en värdering oavsett om den är 

positiv eller negativ. I 83% av fallen gör inte skribenten någon värdering och endast 17% gör hen 

det.  
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4.1.8 Beskrivning av dokumentären 

 

Figur 1.7  Undersöker huruvida dokumentären sätts i en bakgrund eller har en beskrivning av handlingen (procent). 

Resultatet i figur 1.7 visar på att 60% av samtliga artiklar har en beskrivning eller att det återfinns en 

bakgrunds om dokumentären.  

 

4.1.9 Innehållets tonalitet 

 

Figur 1.8 Redovisar vilken typ av tonalitet som återfinns i respektive artikel (procent).  

Figur 1.8 visar att samtliga artiklar innehåller antingen positiv, negativ eller balanserad tonalitet. I 

51% av fallen var tonaliteten i innehållet positiv, 38% negativ och 11% balanserat.  

 

 

4.2 Skiljer sig morgon- och kvällspress i gestaltningen? 
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Denna del av resultatavsnittet syftar till att på ett mer jämförande sätt redovisa studiens resultat och 

ge underlag för att besvara den valda frågeställningen. Därför kommer resultatet redovisas i 

korstabulationer, eftersom detta tydligt presenterar två värden gentemot varandra. Nedan kommer 

samtliga tabeller som är relevanta för frågeställningen att redovisas.  

 

4.2.1 Tidningarnas kategorisering av artiklar 

 
Tabell 1.9 visar vilken kategori artiklarna är publicerade i kvällspressen och morgonpressen . Redovisas i procent och 

frekvens inom parentes. 

Resultatet av tabell 2.0 visar att kvällspressen 34 av 68 gånger av fallen publicerar sina artiklar om 

Leaving Neverland i nöjeskategorin och morgonpressen 24 av 32 i  kulturkategorin. Det är även 

kvällstidningarna som mest publicerade artiklarna utan kategorisering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 Tidningarnas bakgrundsinformation 
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Tabell 2.0 Redovisar huruvida det finns en beskrivning eller bakgrund av dokumentären i morgon- kontra kvällspress. 

Redovisas i procent och frekvens inom parentes. 

Tabell 2.0 visar tidningar att en övervägande del av nyhetsinnehållet i både morgon (62,5%) och 

kvällspress (58,8%) ger en beskrivning av dokumentären. Det som går att utläsa i de fall där ingen 

bakgrundsinformation eller beskrivning ges, är att det är mer förekommande i kvälls- än 

morgonpress. 

 

4.2.3 Tidningarnas fördelning om kritik förekommer 

Tabell 2.1 Fördelningen mellan morgon- och kvällstidning ifråga om kritik ges. Redovisas i procent och frekvens 

inom parentes. 

I tabell 2.1 kan en se att morgonpressen lyfte kritik i 50% av artiklarna. Kvällspressen däremot var 

mindre benägna med att lyfta kritik då de i 74% av artiklarna inte hade med någon typ av kritik mot 

dokumentären.  
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4.2.4 Tidningarnas försvar av Michael Jackson

 
Tabell 2.2 Fördelning mellan tidning och försvar av Michael Jackson. Redovisas i procent och frekvens inom parentes. 

Kommentar: Tabellen ovan redovisas utifrån specifika tidningen just för att Dagens Nyheter och Aftonbladet har ett 

avvikande resultat gentemot de andra två.  

Tabell 2.2 visar i vilken tidning försvar av Michael Jackson förekommer mest. Aftonbladet är den 

tidning som innehöll minst av dessa argument till Jacksons fördel. Däremot gav Dagens Nyheter 

upphov till mest försvar av honom i nyhetsinnehållet.  

 

4.2.5 Tidningarnas innehållsmässiga tonalitet 

 

Tabell 2.3 Fördelning mellan morgon- och kvällspress gällande artiklarnas tonalitet. Redovisas i procent och frekvens 

inom parentes.  
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I tabell 2.3 visas vilken tonalitet respektive tidningstyp innehöll, kvällspressen hade mestadels 

balanserad tonalitet med 49%. Morgontidningarna hade också flest artiklar som var balanserade 

med 56%. Kvällspress hade 41% av fallen negativ tonalitet och morgonpressen hade 31%. Positiv 

tonalitet hade båda mycket låg frekvens, morgonpressen 4 av 32 och kvällstidningarna 7 av 68.  

 

4.2.6 Antal bilder i respektive tidning 

 
Tabell 2.4 Fördelning mellan antal bilder och publicering i morgon- eller kvällspress. Redovisas i procent medan 

frekvens redovisas inom parentes. 

Kommentar: Korstabell mellan antalet bilder i artikeln och huruvida artikeln är publicerad i en morgon- eller 

kvällstidning. Fyra av dessa artiklar hade inga bilder alls, vilket gav en frekvens på 96 enheter. Detta fastställdes i 

föregående variabel.  

 

Tabell 2.4  visar att kvällstidningarna tenderar i en lite större utsträckning använda sig utav fler 

antal bilder, medan morgontidningar oftare förhåller sig till en artikelbild.   
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5.0 Analys och diskussion  
I detta kapitel kommer studiens resultat diskuteras i relation till arbetets teoretiska ramverk och 

utifrån valda frågeställningar;   

 

- Hur ser gestaltningen av Leaving Neverland ut i svensk dagspress? 

- Skiljer sig morgon- och kvällspress i gestaltningen? 

 

Kapitlet kommer att diskutera respektive frågeställning i samverkan, som i sin tur besvaras utifrån 

de valda teorierna gestaltningsteori, medielogik och tabloidisering. Detta för att ge en röd tråd 

genom avsnittet. Avslutningsvis kommer även en självkritisk diskussion föras över arbetets validitet 

samt reliabilitet. 

 

I denna studie har vi tittat på hur gestaltningen tar sig uttryck i form av kritik mot dokumentären, 

försvar av Michael Jackson och tonalitet. Detta för att aspekterna är relevanta i diskussionen som 

har uppstått om dokumentären för att den är så kontroversiell (SVT, 2019). Generellt lyfter 

majoriteten av artiklarna inte någon kritik mot dokumentären, och det är även få som tar upp att 

Michael Jackson försvaras. Problembeskrivningen som Strömbäck (2009, s. 121) beskriver kan 

förklara detta som en nackdel för Jackson, då de framträdande elementen varken försvarar honom 

eller kritiserar dokumentären som anklagar honom för sexuella övergrepp. Gestaltning hänvisar till 

en uppfattad verklighet snarare än en reell verklighet. Om verkligheten i detta fall är dokumentären 

så förhåller sig omvärlden till den och således även den svenska pressen. Eftersom resultatet gav så 

pass låg frekvens när dokumentären kritiseras kan man säga att medierna gestaltar samma 

verklighet, eftersom motsatsen hade varit ifall resultatet påvisade en övervägande del som 

kritiserade Leaving Neverland (Strömbäck, 2014, s. 113ff). Gestaltningsramarna som Semetko & 

Valkenburg (2000) studerat påvisar gestaltningen i dokumentärens inramning. Tidningarnas 

inramning av dokumentären ger upphov till ramen konflikt eftersom dess kontroversiella innehåll 

gör att grupper och individer ställs emot varandra. Den berör även sexuella övergrepp på barn som 

är olagligt och förkastligt i USA och flesta andra länder. Detta gör att det även berör moral som 

gestaltningsram. Inramningen som berör ansvar hänger även ihop med resultatet då man kan 

antyda att svenskpress generellt sett lägger ansvar på Jackson. Detta just för att kritik mot 

dokumentären och försvar av honom inte förekommer i större utsträckning. Ämnet har också ett 
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inramningen mänskligt intresse just för att det berör en historisk popikon men också, vid den 

tiden, barn som anklagar honom. I denna inramningen så tillkommer även känslomässig vinkel, 

vilket klargörs eftersom majoriteten av artiklarna som handlar om Leaving Neverland även 

innehåller känslomässiga element.  

 

Morgontidningarna tenderar att försvara Michael Jackson och kritisera dokumentären oftare än 

vad kvällstidningarna gjorde. Till det totala urvalet så blev det inte en betydande del och det beror 

på att kvällstidningarna hade rapporterat mer om Leaving Neverland är morgontidningarna. Det är 

deras inramning som skiljer sig då detta berör ramarna inom konflikt och ansvar. Man kan tänka 

sig att kritisera dokumentären påverkar inramningen om ansvar just för att det faller i högre grad 

på någon annan än Michael Jackson, detta kan vara producenterna eller pojkarnas anklagelser. De 

kan också vara en fråga om moral just att dokumentären anklagar en person som inte lever och 

därmed inte kan försvara sig, vilket kan vara en av förklaringarna till varför det förekommer mer 

kritik. Ansvar som inramning sammanför problem med orsak och ifrågasätter vem som bär ansvar, 

något som även kan förklara varför skribenterna undviker att uttrycka privata åsikter. Dels för att 

Jackson är död och kan inte försvara sig. Ett annat dilemma blir att människan strävar efter att 

skapa mening, vilket gör gestaltningsprocessen oundviklig med tanke på det höga intresse som 

finns för denna typ av nyheter. Åsikter i detta fallet kan därför blossas upp och därför kan anses bli 

skadligt för journalisten eller för tidningen rykte. Konflikten påverkas också då andra aktörer 

försvarar honom och därmed ger sig in i debatten. Det blir ett ytterligare perspektiv som lyfts in i 

artikeln och det bidrar till inramningen konflikt (Semetko & Valkenburg, 2000).  

 

Genom att titta på innehållets tonalitet så kan man bedöma om det finns en positiv, negativ eller 

balanserad tonalitet. Det blir därför intressant att analysera resultatet av tonen i artiklarna, då det är 

en viktig beståndsdel inom gestaltning. I resultatet så kan vi se att mer än hälften av artiklarna i 

svensk dagspress har en balanserad tonalitet, vilket motsäger teorin där kontroversiellt innehåll 

oftast inte är balanserad utan snarare negativ (Kweon, 2000). Dokumentären är kontroversiell dels 

för att den anklagar en död person och inte vem som helst utan en popikon, men också att det 

berör sexuella övergrepp mot barn. Därmed så kan man tänka sig att innehållet borde ha en mer 

negativ tonalitet. Man kan antyda att den balanserade tonaliteten beror på att man kommer aldrig 

kunna fullt ut bevisa att pojkarna har blivit utsatt för detta, därmed så undviker tidningarna att 
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hålla en negativ ton. Det finns vissa skillnader mellan morgon- och kvällspress, exempelvis så har 

morgontidningarna majoriteten av fallen balanserad tonalitet vilket innebär att de är mer neutrala i 

sin ställning (Kweon, 2000).  

 

Kvällstidningarna har flest artiklar som har balanserad tonalitet. Däremot har de procentuellt sett 

fler artiklar som har negativ tonalitet än vad morgontidningarna har. De är alltså mer benägna att 

lyfta sociala spänningar än vad morgontidningarna är. Detta knyter an till tabloidiseringteorin som 

bland annat påvisar hur tabloidiseringstendenser präglar kvällstidningar, tenderar till att fokusera 

på denna typ av nyhetsdramaturgi för att locka läsarintresse (Ghersetti, 2004, s. 242ff). Med detta 

syftar studien till att påvisa att gestaltning kan ta sig uttryck i såväl tabloidisering som medielogik, 

vilket kommer diskuteras var för sig senare i analysen. Varken någon av tidningarna har betydande 

del positiv tonalitet vilket kan besvaras utifrån att nyheten i sig inte ger hopp om en ljus framtid 

eftersom dokumentären gestaltar en mörk verklighet. Morgontidningarna hade fler artiklar som 

hade balanserad tonalitet än vad kvällstidningarna hade och det beror på att de i högre grad 

undviker kontroversiellt material  (Kweon, 2000). På samma sätt som Messner & South (2011) 

tittade på Wikipedia utifrån tonalitet så kan det även appliceras på detta fall. Wikipedia gestaltades 

på övervägande neutralt och positivt sätt och effekten av det blev att plattformen legitimerades. 

Leaving Neverland gestaltas övervägande balanserat men också negativt, men eftersom den 

negativa tonaliteten i detta fall kan bero på att innehållet är negativt i sig. Kan man därför anta att 

den svenska dagspressen legitimerar dokumentären i sitt uttryck i gestaltningen.  

 
Medielogikens teoretiska ram tillspetsning beskriver hur nyhetsinnehållet anpassas efter det 

utrymme som ges. Tillspetsningar bekräftas i denna studie då majoriteten av alla publicerade 

artiklar var förhållandevis korta sett till ordmängd. Detta kan tänkas för att utrymmet tidningarna 

är begränsat och fylls av fler artiklar fast med i ett kortare format. Det som kan förväntas av en 

kortare artikel är att bakgrund bortprioriteras  just för att rapporteringen ser ut som den gör. Men 

det som vårt resultat visade på är att i majoriteten av fallen så tillhandahölls en bakgrund eller att 

Leaving Neverland sätts i en kontext. En av anledningarna till varför det skrivs om Michael Jackson 

är för att han är en känd person vilket anknyts till medielogikens personifiering. Skulle detta istället 

vara en “vanlig” person, hade medierna skrivit om det i lika stor utsträckning som de gör i detta 

fallet? I och med att personifieringen i detta fall blir så stark så kan det tänkas att medierna använder 
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sin gestaltningsmakt och skriver om det för att de vet att det är av intresse för folket. Utifrån 

studiens resultat kan vi se att kvällspressen skriver mest om Leaving Neverland därmed kan det 

tänkas att de anser att nyheten är värd att ge utrymme, detta kan vara för att det handlar om en 

känd person. I vårt resultat så ser vi att i majoriteten av artiklarna så försvaras inte Michael Jackson 

eller kritiseras dokumentären. Nyheten i sig hade varit mer polariserad om det hade varit mer en 

50/50 fördelning av kritik och försvar då detta hade vägt in fler perspektiv och motpoler i 

artiklarna. Morgontidningarna var mer benägna att lyfta kritik mot dokumentären med ungefär 

hälften av artiklarna, de är därför mer polariserade och ifrågasättande i sin gestaltning sett utifrån 

det totala medierapporteringen. Detta i kontrast till kvällstidningarna som i övervägande del inte 

kritiserade den (Strömbäck, 2000, s. 158-159).  

 
I linje med tabloidiseringsteorin är det inte överraskande att Aftonbladet som är en av Sveriges 

äldsta kvällstidningar (NE, 2019), är den som rapporterar mest kring Leaving Neverland. 

Nyheterna om dokumentären kategoriseras oftast där som nöjesjournalistik, medan morgonpress 

istället kategoriserar ämnet under kultur. Detta bekräftar tabloidformatet som generellt sätt skall 

vara lättsamt och enkelt att ta till sig (Wadbring, 2010, s. 24). Tabloidiseringsteorin presenterar 

tanken kring hur kvalitetspress påverkas av just tabloidisering, eller mediernas kommersialisering, 

och gränser mellan tabloid- och kvalitetspress suddas ut. Detta stämmer till viss del enligt resultatet, 

ändock finns det dels en språklig distinktion i hur de olika tidningarna kategoriserar nyheterna och 

vilka perspektiv som lyfts in. Morgontidningar tenderar till att lyfta in fler perspektiv, vilket ger 

läsaren en mer nyanserad bild. I studiens resultat så ser vi att drygt en tredjedel av artiklarna 

publicerades på fredagar. Artiklarna som handlar om Leaving Neverland placerades oftast i kultur 

och nöje, vilket ses som lättsammare innehåll och kan klassificeras som information människor kan 

tänkas ta del av när de är lediga. 

 

Eftersom mer än hälften av samtliga artiklar är förhållandevis korta, konfirmerar det tanken kring 

kommersialiserade nyheter. Detta bidrar till snabb och frekvent rapportering som genererar fler 

rubriker under längre tid och innebär uppföljning av eventuella konflikter och händelsens 

utveckling. Kortare texter är mer lättsmälta och enkla att ta till sig, än längre och detaljerade texter. 

Dessa texter kompletteras även med bilder, vilket är typiskt för tabloidformatet (Wadbring, 2010, s. 

26; Hernadi, 2004). Studien visar att majoriteten av alla artiklar förekommer det en eller flera bilder 
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och påvisar ingen större skillnad mellan morgon- och kvällspress i förekomsten av bilder, vilket 

tyder på att tabloidisering har tagit sig uttryck i dess visuella gestaltning.  

 

5.1 Självreflektion 

Resultatredovisning 

Efter given opponering blev det tydligt att det fanns brister strukturmässigt i detta arbete. 

Framförallt hade vi redan innan detta tillfälle reflekterat över resultatdelen, som presenterade 

information klustermässigt. Det rådde oklarheter i hur vi skulle gå tillväga med resultatavsnittet för 

att redovisa, det som vi ansåg som, relevant resultat på bästa sätt. Efter kritiken förändrades därför 

detta avsnitt från att vara en flytande text som presenterade variabel för variabel, till att redovisa 

analys av tabeller och figurer. Detta blev en tydligare förklaring av vad studien kommit fram till och 

att man enkelt kan koppla teorin till redovisat resultat i det senare analyskapitlet. I övrigt så 

förbättrades även det teoretiska underlaget efter omstruktur eftersom tabloidiseringen lades till. 

Detta tillför en mer konkret nivå om hur medierna gestaltar en nyhet utifrån dess format. Utifrån 

teorins förändring, gav det upphov till analysens omarbetning som kopplar kategoriserade variabler 

och dess resultat till teori som respektive variabel formats ur. Således redovisar det hur vi tänkt att 

valda teorier formulerar studiens variabler, som i sin utvunnit ett resultat som analyseras utifrån de 

ursprungliga teorierna. Den röda tråden blir därför tydligare genom uppsatsen.  

 

Kodning 

Retriever var ett verktyg som var tänkt att underlätta insamlandet av analysobjekt. Det uppkom 

brister i studiens urval då Retriever inte fångade in alla artiklar som fanns. Detta fick vi istället gå 

direkt till tidningarnas hemsida för att få tillgång till de artiklar som inte var tillgängliga på 

Retriever. Detta ledde till att reliabiliteten försvagas, då det kan vara svårt för någon annan att 

fånga in urval på exakt samma sätt som vi har gjort. Vi testkodade ett flertal gånger för att stärka 

arbetets interkodarreliabilitet och märkte att vi uppfattade instruktionerna olika. Därför satte vi 

upp ännu tydligare kriterier för att vi ska utföra metoden på samma sätt.  

 

Eftersom variabler utformades innan arbetets kodning så grundar sig exempelvis variabel 9, som 

berör antal reklamfält, i teori och skulle hypotetiskt sett kunna utvinna ett intressant resultat 

utifrån förslagsvis tabloidiseringsteorin. Dock blev inte denna variabel applicerbar eftersom 
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Retriever hanterar tryckta inskannade artiklar samt webbartiklar - där eventuella reklamfält inte 

återfinns. Det finns alltså variabler som inte ger ett relevant resultat för studiens syfte, men trots 

detta finns dessa kvar just eftersom de formulerats innan arbetets kodning. Genom att genomföra 

studien på detta vis, stärker det arbetets transparens (Bryman, 2011, s. 271).  

 

Teori  

Det har varit en utmaning att applicera gestaltningsteori på en dokumentärfilm. Vår uppfattning 

efter att ha sökt för tidigare forskning, är att forskning kring detta inte är så utbrett. De här 

teorierna appliceras många gånger på politiska fenomen eller händelser. Därför har det varit lärorikt 

och spännande att applicera dessa teoretiska verktyg på ett, utifrån vad vi tagit del av - nytt område.  

Gestaltning är ett koncept inom såväl kvalitativ som kvantitativ forskning. Något som varit viktigt 

för oss i detta arbete är således tydligheten i vad vi menar med användningen av gestaltning som 

koncept och teori, som vi inte syftar till kvalitativ forskning.  

 

Tid 

Den tidsmässiga faktorn har ständigt varit närvarande under arbetets gång. Detta speciellt eftersom 

vi aldrig tidigare använt oss utav en kvantitativ innehållsanalys och det inte går att avgöra på 

förhand vad som kommer ta längst tid och energi. Det som går att lära utav den utförda studien är 

att förarbetet är extremt viktigt för studiens relevant och slutresultat. Det är även den del i 

arbetsprocessen som får lov att ta längst tid.  
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6.0 Slutsats 

I det här kapitlet behandlar arbetet det givna syftet och frågeställningar tillsammans med relevanta 

slutsatser utifrån föregående kapitels analys och diskussion. Först redogörs de mönster vi kan se 

generellt hos svenskpress sen jämförs hur kvällstidningar och morgontidningar skiljer sig från 

varandra. 

6.1 Hur ser gestaltningen av Leaving Neverland ut i svensk 

dagspress? 
Slutsatsen som vi kan dra utifrån resultat- och analysavsnittet är att ansvar läggs på Michael Jackson 

sett utifrån den gemensamma gestaltningen, trots att han inte blivit dömd. Motsatsen bevisas inte 

då det inte lyfts så ofta att han blir försvarad i artiklarna. Gestaltningen går också i linje med 

dokumentären då den i stor utsträckning återger samma uppfattade verklighet som dokumentären 

gör, eftersom det inte lyfts så mycket kritik emot dokumentären. Utifrån tonalitet så undviker 

svensk press att gestalta den med varken negativ eller positiv ton, då gestaltningen i majoriteten av 

fallen har en balanserad tonalitet. Artiklarna är korta och tillspetsade, vilket kan härledas till att 

nyheten i sig passar tabloidformatet. Att den svenska pressen rapporterar så mycket om Leaving 

Neverland beror på att det finns en stark personifiering. Det finns intresse att läsa denna typen av 

nyheter, just för att Michael Jackson är en världskänd person. Därför kan man se det som att de 

utnyttjar sin gestaltningmakt för att få folk att läsa deras tidning. Gestaltningen är generellt sätt inte 

så polariserande då analysenheterna inte innefattar så många motpoler eller perspektiv i fråga. 

Fredagar är den dag då flesta artiklarna publicerades på och tidningarna kategoriserade mest 

nyheten som kultur eller nöje. Generellt sätt så innehöll artiklarna även ofta fler än en bild vilket i 

kombination av föregående slutsats kan göra att gestaltningen av dokumentären blir mer lättsmält 

även fast ämnet i sig kanske inte är det. Vilket gör att gestaltningen av Leaving Neverland passar 

tabloidformatet.  

 

6.2 Skiljer sig morgon- och kvällspress i gestaltningen? 
De slutsatser som går att dra angående skillnader mellan morgon- och kvällspress, är att 

morgonpressen kritiserar dokumentären mer än vad kvällspressen gör. Morgonpressen är därför 

mer polariserande, och därmed nyanserad, eftersom de ger fler perspektiv i sin nyhetsrapportering. 
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Kvällspressens rapportering kan problematiseras på grund av bristen på olika perspektiv i 

sammanhanget. Därmed upprätthålls en viss skillnad innehållsmässigt. Detta trots arbetets 

teoretiska ramverk menar att svensk press påverkas av tabloidiseringstendenser, både till utseende 

och innehåll. Detta stämmer delvis, men att studien visar på en slags distinktion mellan dessa. 

Kategoriseringen av nyheter såg olika ut, morgontidningarna placerade dem i kulturavdelningen 

och kvällstidningarna i nöjesavdelningen. Dramaturgin i form av konflikter, är något som 

förekommer i större utsträckning inom kvällstidningarna tillsammans med negativ tonalitet. Som 

tidigare nämnt, lyfter morgontidningarna fler perspektiv i sin rapportering. Därför 

överensstämmer samband mellan fler perspektiv och att dessa tidningars innehåll har en mer 

balanserad tonalitet.  

 

Urvalet innefattar alla artiklar som givits ut sedan den amerikanska lanseringen av Leaving 

Neverland, vilket gjorde att vi fick olika mängd analysenheter från tidningarna. Kvällstidningarna 

Aftonbladet och Expressen utgjorde totalt 68 av 100 analysenheter. Således kan man dra slutsatsen 

att kvällspressen ansåg Leaving Neverland som större nyhetsvärde än vad morgonpressen gjorde. 

Nord & Strömbäck (2011, s. 37) diskuterar de överväganden som varje redaktion gör i sin 

nyhetsvärdering, vilket kan antyda att andra nyheter är av större betydelse för nationen enligt den 

typ av tidning. Kvällspress kan alltså gynnsamt följa utvecklingen kring detta ämne, då det effektivt 

kan generera läsare. 

 

Just eftersom kvällspress har varit mer frekvent att skriva om detta ämne, utgör det generellt en 

homogen gestaltning inom studiens tidsram om man ser till likheter mellan dem och morgonpress. 

Jämförelsevis mellan de olika typerna av press, blir slutsatsen att morgontidningarna i högre grad 

sätter sig i opposition till dokumentären.  

 

I tidigare forskning där Entman (2006) studie om homogenitet tas upp så kan vi se att det inte 

finns så stora skillnader i gestaltningen, inte på så sätt att man skulle kunna dela in dem i två olika 

ramar som helt motsäger sig varandra. Det fanns ingen markant skillnad för att denna typen av 

slutsats går att dra på samma sätt som händelserna i Fallujah rapporterades från två helt olika ramar 

med två helt särskilda problembeskrivningar. Utifrån detta kan man säga att trots att det finns 

skillnader så kan vi utifrån resultatet säga att gestaltningen av Leaving Neverland är förhållandevis 

 
42 



 
 
 
homogen mellan morgonpress och kvällspress. Avslutningsvis kan man utgå ifrån att 

uppmärksamhet dras till vissa delar av tidningarnas gestaltade verklighet, som i sin tur har 

utformats från medielogiska strukturer. Tabloidiseringstendenser och medielogiska strukturer 

påverkar gestaltningen, och därmed hur vi uppfattar nyhetens verklighet.  
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7.0 Implikationer för samhället och arbets-/yrkesliv samt 

framtida forskning 
I detta avsnitt redogörs vad för samhällsnytta denna, och liknande studier, utgör samt hur vidare 

forskning inom ämnet kan föras.  

 
 

7.1 Implikationer för samhället  
Tidningar både granskar och granskas. Olika inramningar av verkligheten levereras av samhällets 

nyhetsmedier och många gånger så självklara att man inte reflekterar över hur saker och ting 

framställs. Som medie- och kommunikationsstudenter intresserar vi oss för just medier och dess 

inverkan, och för att förstå dess inverkan måste material analyseras och ses med andra glasögon. 

Som uppsatsen tidigare nämnt, att inom studier med liknande teoretiska bakgrund fokuseras det 

oftast på tidningarnas innehåll av politiska ämnen. Detta är givetvis också intressant inom medie- 

och samhällsvetenskap, men detta arbete bidrar på så sätt till en vidgad vy som behandlar ämnen 

bortom detta. Att gestaltning som är en forskningstradition som funnits under flera decennier som 

använder sig av en kvantitativ metod även kan undersöka andra ämnen som inte berör politik. Det 

som inte skiljer sig från tidigare är att denna studien tittade på gestaltning i tryckt och 

webbpubliceringar, på samma sätt som många andra uppsatser gör. Under arbetets tidiga 

researcharbete, hittades ingen tidigare forskning som just undersöker hur tidningsmedier gestaltar 

en dokumentär. Dessa typer av studier som bryter ner publicerade texter av olika slag, upplyser 

även kring nyhetskonsumtion och hur stora skillnader det finns mellan tidningar. Utifrån ett 

journalistiskt yrkesperspektiv får man inblick i hur viktig skribentens roll  är i den uppfattade 

verklighetsbild nyhetsartiklar ger läsare.  

 
7.2 Framtida forskning 
Med tanke på denna studies tidsbegränsning skulle framtida forskning även kunna innehålla ett 

bredare urval. Antingen ett större antal tidningar eller en större tidsmässig urvalsram. Detta skulle 

ge en mer representativ bild av medierapporteringen och dess gestaltning av Leaving Neverland. 

Alternativt skulle en jämförande studie mellan liknande fall vara intressant, då det under ungefär 

samma tidpunkt framkom ett liknande drev gentemot artisten R. Kelly, som även den blev en 

dokumentär (SVT, 2019). Just eftersom en kvantitativ innehållsanalys undersöker det mätbara och 
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kvantifierar innehållet, skulle det vara intressant att komplettera detta arbete med kvalitativa 

verktyg. Stuart Hall (1973) grundade teorin Encoding/Decoding som förklarar hur budskap kodas 

in och tolkas. Detta med hjälp av en diskursanalys skulle förmodligen ge en djupare förståelse för 

hur bilden av dokumentären gestaltas i nyhetsmedier, och i sin tur påverkar samhällets förändrade 

syn på ikoniserade personer som Michael Jackson eller R. Kelly. En sådan metod hade också 

kunnat visa på hur dokumentären bidrar till samhällsdiskursen.  
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Bilagor 
Variabler 
V1. Format - Vilken tidning? 

1. SVD 
2. DN 
3. Aftonbladet 
4. Expressen 

 
V2. Format - Är det en morgontidning eller kvällstidning? 

1. Morgontidning 
2. Kvällstidning 

 
V3. Format - Hur många ord är artikeln? 

1. 1-199  
2. 200-399   
3. 400-599   
4. 600-799   
5. 800+ 

 
V4. Format - Vilken veckodag publicerades artikeln på?  

1. Måndag 
2. Tisdag 
3. Onsdag 
4. Torsdag 
5. Fredag 
6. Lördag 
7. Söndag 

 
V5. Format - Vilken kategori är artikeln skriven i? 

1. Nöje 
2. Kultur 
3. Inrikes 
4. Utrikes 
5. Ekonomi 
6. Övrigt 

 
V6. Format - Typ av artikel 

1. Artikel 
2. Ledare 
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3. Rapport 
4. Referat  
5. Reportage  
6. Utredande text   
7. Debattinlägg 
8. Debattartikel 
9. Hypertext 
10. Inlägg 
11. Recension  
12. Krönika 

 
V7. Format - Finns det någon bild? 

1. Ja   
2. Nej 

 
V8. Format - Hur många bilder? 
Detta innefattar alla bilder som är anslutna till artikeln.  

1. 1 
2. 2 
3. 3 
4. 4 
5. 5 
6. 6 
7. 7 
8. 8 
9. 9 
10. 10 

 
V9. Format - Hur många reklamfält finns det? 

1. 0  
2. 1-3  
3. 4-10 

 
V10. Format - Vem står bakom artikeln?  

1. Den egna tidningen  
2. Andra nyhetsbyråer  
3. Både den egna tidningen & andra nyhetsbyråer. 

 
V11. Försvar - Försvaras Michael Jackson? 

1. Ja   
2. Nej 
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V12. Försvar - Följdfråga (Om ja) - Vem försvarar Michael Jackson? 

1. Kändis (som ej är familj till Jackson)  
2. Journalist 
3. Civil person 
4. Annan expert 
5. Michael Jacksons familj 
6. Övrig 

 
V13. Kritik - Lyfts det kritik mot dokumentären i artikeln? 

1. Ja  
2. Nej 

 
V14. Kritik - Följdfråga (Om ja) - Vem ger kritiken? 

1. Journalisten  
2. Kändis (som ej är familj till Jackson)  
3. Civil person  
4. Annan expert  
5. Michael Jacksons familj 
6. Övrig 

 
V15. Kritik - Gör skribenten någon värdering om Leaving Neverland? 

1. Ja  
2. Nej 

 
V16. Format - Finns det en beskrivning av dokumentären i artikeln? Sätts det i en 
bakgrund eller kontext? 

1. Ja 
2. Nej 

 
V17. Tonalitet - Innehåller artikeln känslomässiga element? 

1. Ja  
2. Nej 

 
V18. Tonalitet - Vilken tonalitet har innehållet?  

1. Positiv 
2. Negativ 
3. Balanserad 
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KODBOK 
V1. Format - Vilken tidning? 
Instruktruktion: Denna variabel svarar på vilken tidning är artikeln publicerad under 
 
V2. Format - Är det en morgontidning eller kvällstidning? 
Hvitfelt (1989) definierar morgontidningar som kommersiella företag som konkurrerar med 
varandra. Deras syfte är att utge innehåll som attraheras av massan, den ska därför vara intressant 
samt relevant och kostnaderna ska begränsas så mycket som möjligt. De två centrala delarna är då 
att dagstidningar ska vara så attraktiva och så kostnadseffektiva som möjligt.  
 
Sveriges dagstidningar präglas i stor mån av politiska intressen som företräds av politiska partier och 
organisationer. Det avspeglas även i nyhetsmaterialet. Tidningarna gör urval och bearbetning som 
stöder den politiska organisationen eller partiet och de andra motarbetas som inte stödjer den 
linjen.  
 
Kvällspress var något som uppkom under tidigt 1900-tal och har sina rötter i USA. Tidningarna 
gick under benämningen tabloidpress på grund av dess format. Formatet var anpassat för att läsas 
ute i samhället. Med kvällspressen kom också ett nytt formspråk, layouten blev mer läsvänlig och 
bilder kom att få en större betydelse. Kvällspressen kallas i vissa sammanhang för populärpress 
medan dagspressen kallas kvalitetspress och anses ha ett högre nyhetsvärde (Weibull & Wadbring, 
2014, s. 52).  
 
Enligt Weibull och Wadbring (2014) så definieras kvällspressen av en undersökande journalistik 
och har som ambition att stå på samhällets sida.   
 
V3. Format - Hur många ord är artikeln? 
Räkna antal ord, detta innefattar rubriker, bildtexter och all text som tillhör den utvalda artikeln.  

 
V4. Format - Vilken veckodag publicerades artikeln på?  
Se vilken veckodag artikeln är publicerad på.  
 
V5. Format - Vilken kategori är artikeln skriven i? 
Tidningarna kategoriserar sina artiklar i olika 
 
V6. Format - Typ av artikel 
Artikel = En texttyp som ofta återfinns i tidningar och är kopplat till rapportering av aktuella 
händelser. 
Ledare = Text som ska profilera tidningen och författas också oftast av tidningens ledarskribent. 
När tidningar var mer politiskt bundna var denna plats ett forum för tidningen politiska agenda. 
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Rapport = Ordet rapport är en sammanslagning av orden "re" som betyder åter och "apport" som 
betyder hämta. En rapport är en redogörelse av något. Inom denna texttyp ska man vara saklig och 
objektiv. 
Referat =  Ett referat är en kortfattad objektiv sammanfattning av en annan text. För att markera 
att du är objektiv (bara återge innehåll - inte värdera) och att innehållet inte är ditt ska du använda 
dig av referatmarkörer i löptexten. 
Reportage = Reportaget är en typ av journalistisk text; en längre artikel med egna eller andras 
värderingar och ställningstaganden. 
Utredande text = Denna texttyp är en längre, sammanhängande och utredande text som följer en 
tydlig disposition (ordning). Arbetet ska innehålla inledning, avhandling och avslutning. 
Debattinlägg = En text som drivs aven tes, ett ställningstagande. Genom att argumentera för sin 
åsikt vill man få andra att dela ens ståndpunkt.  
Debattartikel = Ett inlägg väcker eller uppmanar till att en tes/fråga ska tas upp till debatt. Ett 
längre debattinlägg blir en debattartikel. En debattartikel är ute efter att påverka och förändra. Det 
viktiga i en artikel av denna typ är argumenten; det som ska övertyga läsaren. Debattartikeln utgår 
ofta från aktuella händelser som kommenteras ur en given vinkel, alltså författarens åsikt. För att 
göra detta på ett bra sätt bör skribenten vara väl insatt i ämnet. 
Hypertext = Text i interaktiv media som är länkad till annat interaktivt material. Alltså länkade ord 
och/eller meningar. 
Inlägg = En text som på samma sätt som insändaren är ett skriftligt yttrande i en diskussion eller 
debatt. Debatten är ofta redan igång och personen som skriver inlägget vill alltså yppa sin åsikt i 
ämnet. Ett inlägg är något längre och mer bearbetad än en insändare. Kan ha samma upplägg som 
en debattartikel men är oftast kortare. 
Recension = En recension är en personlig reflektion över något, t.ex. en bok, film, musik, kost osv. 
med ett omdöme. 
Krönika =  En krönika är en personlig (subjektiv) text som nästintill kan se ut hur som helst (fri 
form). Det brukar handla om aktuella eller vardagliga händelser som många känner igen och kan 
identifiera sig med och så är de ofta humoristiska. 
 
V7. Format - Finns det någon bild? 
Detta gäller endast bilder som tillhör artikeln. 
 
V8. Format - Hur många bilder? 
Det som räknas är bilder som tillhör artikeln, även om det finns någon typ av slider. Gäller även 
bilder som finns i den löpande texten.  

 
V9. Format - Hur många reklamfält finns det?  
Alla reklamfält som är visuellt synliga i samband med artikeln bör kodas in som variabelvärden; 
från tidningshuvudet till artikelns slut. 
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V10. Format - Vem står bakom artikeln?  
Är det den egna tidningens skribent eller är det någon utomstående. Exempelvis TT.  
 
V11. Försvar - Försvaras Michael Jackson?  
Är det någon i texten som öppet försvarar Michael Jackson, detta kan både vara journalisten själv 
eller någon annan som tydligt ger ett försvarande uttalande om Michael Jackson.  
 
V12. Försvar - Följdfråga (Om ja) - Vem försvarar Michael Jackson? 
Kategorisera enligt personen som försvarar Michael Jackson.  
 
V13. Kritik - Får dokumentären kritik i artikeln? 
Med kritik menas här med negativ mening och med negativa ordval. Är journalisten ifrågasättande 
eller exempelvis dömande är detta kritik. Detta gäller även om någon annan citeras som ger 
uppenbar kritik mot dokumentären.  
 
V14. Kritik - Följdfråga (Om ja) - Vem ger kritiken? 
Vem är avsändaren 
 
V15. Kritik - Gör skribenten någon värdering om Leaving Neverland? 
Läggs det någon positiv eller negativ värdering om dokumentären, detta syftar endast till 
skribenten själv.  
 
V16. Finns det en beskrivning av dokumentären i artikeln? Sätts det i en bakgrund / 
kontext? 
Finns relevanta samband eller liknande händelser beskrivna som förklarar dokumentären och dess 
bakgrund.  

 
V17. Tonalitet - Innehåller artikeln känslomässiga element? När är det känslomässigt? 
Utifrån tidningen / artikeln / journalisten 
Använder sig skribenten utav argument eller formuleringar som anspelar på känslor, bör denna 
variabel kodas som “Ja”. Detta definieras utifrån det retoriska begreppet pathos, som syftar på 
känslor så starka att man som mottagare känner sig som offer för dem. Gripsrud (2011) menar att 
för att vara känslomässigt övertygande gäller det att rätt känslor faller på rätt plats. Variabeln 
innefattar således inte utomstående känslomässiga uttalanden, utan skribentens egna 
formuleringar. 
 
V18. Tonalitet - Vilken tonalitet har innehållet?  
Artikeln kan antingen kodas som positiv tonalitet, balanserad tonalitet eller negativ tonalitet.  
 
Positiv tonalitet lämnar mottagaren med en optimistisk bild av sammanhanget och fokuserar på 
samarbeten och upplösning av konflikter. Positiva ordalag och beskrivningar bidrar till en positiv 
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tonalitet. Ges ett perspektiv som är positivt utan att ett annat argument som talar emot 
förekommer.  
 
Balanserad tonalitet är resultatet av balanserat innehåll, att motsatsförhållande representeras 
likvärdigt eller avsaknad av kontroversiellt innehåll. Texten tar varken en negativ eller positiv 
ståndpunkt. Ges både ett positivt och ett negativt perspektiv så bör variabeln kodas som 
balanserad.  
 
Negativ tonalitet reflekterar sociala konflikter, spänningsförhållanden, eventuella hot och 
instabilitet av olika slag. Negativa och icke gynnsamma ordval och beskrivningar bidrar således till 
detta och lämnar läsaren med illabådande känsla om framtiden i sammanhanget. Ges ett perspektiv 
som är negativt utan att ett annat argument som talar emot förekommer.  
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