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Sammanfattning 

 

Syftet med den här studien är att jämföra Aftonbladets och Expressens förstasidor 

under fyra olika år för att se vilka förändringar som har skett. I kontext till detta har vi 

även undersökt mediemarknadens utveckling. Åren vi har undersökt är 1977, 1987, 

1997 och 2007.  

Undersökningsmaterialet är 182 förstasidor som är väl utspridda under de fyra 

åren. Vi har använt oss av en syntetisk vecka där man till exempel undersöker 

måndagen från en vecka, tisdagen veckan därpå osv. Vår främsta utgångspunkt har 

varit Marina Ghersettis forskning om den alltmer utbredda sensationsjournalistiken 

samt andra teoretiker som forskar inom samma område.  

Den kvantitativa studien visade att brott förekommer mest som huvudnyhet på 

förstasidorna samt att det förekommer mer nyheter om kändisar än vad det gjorde för 

30 år sedan. Den vanligaste huvudaktören är den ”vanliga människan” och 

huvudnyhetens ursprung och källa är oftast från Sverige.  

Den kvalitativa analysen pekade ut att det har skett en förändring på 

tidningarnas förstasidor. Bilderna har blivit mindre i storlek men fler samt att reklam 

på tidningarna förekommer i allt högre utsträckning nu än för 30 år sedan. 

Undersökningen visade också att tidningarnas förstasidor liknade varandra mer 

utseendemässigt för varje år som gick. 
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Abstract 

 

The purpose of this study is to compare the front pages of Aftonbladet and Expressen 

in four different years within a period of 30 years to see what changes have been 

done. We have also examined the development of the media over time. Our examined 

years are 1977, 1987, 1997 and 2007. 

The material of examination consists of 182 front pages which are well spread 

over the four years. We have employed a so called synthetic week, meaning that you 

examine Monday one week, Tuesday the following week, and so forth. Our main 

starting point has been the research of Marina Chersetti about the increasingly 

widespread journalism of sensation, as well as other theorists carrying out research 

within the same area. 

The quantitative study showed that crimes are the most frequently occurring 

head news on the front pages and that there are more news about celebrities today 

than 30 years ago. The most common main figure is the “ordinary individual” and the 

origin of the head news, as well as the source, is mostly Swedish. 

The qualitative analysis pointed out that the front pages have changed. The pictures 

have become smaller but more numerous, and compared to 30 years ago, advertising 

occur to a greater extent today. The study also showed that the front pages became 

more similar in appearance every year. 
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1. Inledning 

 

Medier har ständigt förändrat människors uppfattning om saker i samhället. Nästan 

ingen människa kan i dagens samhälle undvika vad som är dagens nyhet. I och med 

radion och televisionens framväxt har nyhetsspridningen ökat markant. Det som man 

till en början kände som påträngande har man vant sig vid och nu reagerar vi inte när 

medierna tränger sig in i våra hem. Men hur har då kvällspressen ställt sig till denna 

förändring? Eftersom de måste leva på att sälja lösnummer så vinklas nyheter och 

rubriker formuleras för att väcka vår uppmärksamhet. De potentiella köparna ska 

lockas och stanna upp för att sedan köpa tidningen.1 Hvitfelt menar att journalister 

använder sig av värdeladdade ord för att dramatisera eller vinkla olika händelser.2 

Kvällspressen ligger hela tiden på gränsen till vad som är godkänt enligt de 

pressetiska reglerna. Expressens chefredaktör Otto Sjöberg säger att utmaningen för 

medieföretagen i dag är att de måste ha flera kanaler om man vill nå en stor publik.3 

På senare tid har upplagorna minskat och det menar Aftonbladets chefredaktör Anders 

Gerdin beror på Internet och gratistidningarna.4 70 % av befolkningen hade år 2004 

tillgång till Internet. Trots detta har inte läsning av vanlig papperstidning minskat 

visar en undersökning från Nordicoms Internetbarometer.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Ghersetti (2000): s. 88  
2 Ibid, s. 37 
3 Expressen, Nu når vi 60 000 fler läsare – varje dag, (2007-01-18) 
<http://www.expressen.se/nyheter/1.524618/nu-nar-vi-60-000-fler-lasare-varje-dag> 
4  Resumé, Kvällstidningarnas upplagor backar kraftigt, (2007-03-21), 
<http://resume.se/nyheter/2007/03/21/kvallstidningarnas-upplago/index.xml> 
5 Dagspress, Internet fortsätter att växa men den tryckta tidningen behåller sin position, (2008-01-05) 
<http://www.dagspress.se/Article.jsp?version=52367&idx=5> 
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2. Syfte och frågeställning 

 

Syftet med den här forskningen är att se hur Aftonbladets och Expressens förstasidor 

skiljer sig rent nyhetsmässigt och rubrikmässigt. Som kontext till detta ska vi även 

diskutera mediemarknadens förändring. Vi har valt att studera de två nämnda 

kvällstidningarnas huvudnyheter under åren 1977, 1987, 1997 och 2007 eftersom det 

har hänt mycket på mediemarknaden mellan dessa årtionden. Uppkomsten av tv-

kanalen TV2, påbörjad sändning av kommersiella kanaler samt Internets utveckling. 

Enligt Marina Ghersetti har mediemarknaden blivit mer kommersialiserad och 

bevakning av händelser som är viktiga för samhället har fått ge vika för mer 

sensationsinriktade nyheter.6  

I den kvantitativa innehållsanalysen kommer vi att studera vilket ämne och 

innehåll som Aftonbladet och Expressen har på sina huvudnyheter på förstasidan. Vi 

kommer även att se på vilka huvudaktörer som förekommer på förstasidans 

huvudnyhet, till exempel brottslingar, politiker eller kändisar samt vart nyheten 

kommer från och om den är personifierad eller inte. I den kvalitativa analysen har vi 

gjort ett urval av våra förstasidor där vi studerar hela förstasidan istället för bara 

huvudnyheten. Denna analys kommer att ge oss en bild av hur förstasidorna har 

förändrat sin form och layout.   

 

Frågeställning: 

• Hur har innehållet på Aftonbladets och Expressens förstasidor förändrats 

under en 30 års period? 

o Vilket ämne och innehåll har huvudnyheten på Aftonbladets och 

Expressens förstasidor? 

o Vilka förekommer mest som huvudaktörer? 

o Vilket geografiskt ursprung har huvudnyheten? 

o Hur har formen och designen7 förändrats under en 30-årsperiod? 

 

 

 

                                                
6 Ghersetti (2000): s. 1 
7 Med form och design menas i huvudsak användandet av typsnitt, bildstorlekar och reklam. 
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3. Mediehistoria och struktur 

 

I vårt syfte skrev vi att förstasidorna skulle undersökas men att vi i kontext till detta 

även skulle undersöka hur mediemarknaden som helhet har förändrats. Här nedan 

följer en historia om vart och ett av de största mediemarknaderna samt en ingående 

del om Aftonbladets och Expressens utveckling. Det första vi tar upp är radions 

historia, sedan kommer televisionens och de två sista är Internet och dagspressens 

historia. Efter detta följer Aftonbladets och Expressens bakgrund samt deras 

upplageutveckling. I slutet finns en sammanfattande del om det viktigaste som har 

hänt inom mediemarknaden under den 30-årsperiod vi undersöker. 

 

3.1 Radions historia 

 

Redan under tidigt 1900-tal började man sända radio för första gången. Den civila 

användningen dröjde några år till, men 1920 öppnades den första radiostationen i 

Pittsburgh och under samma årtionde förekom radiosändningar i de flesta 

industrialiserade länderna. I Sverige började radions historia med sändningar mellan 

Boden och Luleå. Detta skedde 1921 i samband med Luleås 300-årsjubileum.8 Året 

efter bestämde regeringen att låta telegrafstyrelsen genomföra försökssändningar.9 

Vid denna tidpunkt var sändningsapparaterna ofta stora och väldigt klumpiga 

samtidigt som mottagarna var väldigt få men utvecklingen gick snabbt. Inom den 

industrialiserade världen blev utvecklingen inom området explosionsartad och 

orsakerna till det var många men två anledningar var att radion på kort tid blev både 

billigare och enklare att använda.10 

Radion var en del av 1920- och 1930-talens modernisering i den 

industrialiserade världen.11 Som det nya mediet kom radion snart att hamna i 

blickfånget för olika kommersiella intressen, många såg radion som ett nytt, färskt 

affärsområde att utveckla. De första radiosändningarna betraktades mer som 

marknadsföring för att få igång apparatförsäljningen.12 

                                                
8 Hadenius & Weibull (2003): s. 161 
9 Ibid, s. 164 
10 Ibid, s. 162 
11 Ibid 
12 Ibid 



 9

Inom Norden togs initiativet till radions organisation och sändningsrättigheter 

av en rad olika aktörer och resulterade i någon form av monopol i samtliga länder.13 

1924 bildades AB Radiotjänst i Sverige och vid nyår samma år började man med 

reguljära sändningar. AB Radiotjänst hade stor makt vid denna tidpunkt och skulle bli 

de dominerande inom Sverige under många decennier framåt.14 

Från starten 1925 ägdes AB Radiotjänst av olika intressegrupper i det svenska 

samhället och från 1966 ägdes bolaget av folkrörelserna, näringslivet och den svenska 

pressen. 1978 omorganiserades företaget åter igen, den här gången till en koncern 

med fyra programföretag under en gemensam koncernledning. Radioverksamheten 

delades upp på två bolag, Sveriges Riksradio AB och Sveriges Lokalradio AB. 1992 

beslöt riksdagen att de två radiobolagen skulle sammanföras till ett nybildat bolag, 

Sveriges Radio AB.15 

Under 70-talet fanns krav på att få en radioverksamhet utanför riksradion och 

lokalradion och 1979 gav regeringen tillstånd till så kallade närradiosändningar. 

Närradioverksamheten stod utanför riksradion och lokalradion, och utnyttjades främst 

av kyrkor och samfund. 1986 kom det stora genombrottet då antalet sändande 

föreningar var mer än 1500 och nu hade även politiska organisationer börjat utnyttja 

närradion för att föra ut sina budskap. En förändring inom programutbudet skedde och 

den amerikanska lokalradion låg som förebild med popmusik och snabbt tal. Denna 

faktor tillsammans med att flera av närradiostationerna började sända reklam, gjorde 

att utvecklingen drevs mot privata lokalradiostationer.16 

Sveriges Radios monopol hade nu brutits upp, först av närradion och slutgiltigt 

genom tillkomsten av lokalradion som enligt en proposition från den borgerliga 

regeringen 1993, skulle benämnas privat lokalradio. De lokala aktörerna ansåg att 

detta var en för liten del av marknaden och gick då samman i olika nätverk. Resultatet 

av förändringen blev en privat radio med nationell karaktär som bidrog till att 

internationella aktörer kom in på den svenska mediemarknaden.17 

 

 

 

                                                
13 Hadenius & Weibull (2003): s. 163 
14 Ibid, s. 161 
15 Radio- och TV-verket (2001): s. 81 
16 Hadenius & Weibull (2003): s. 173-175 
17 Ibid, s. 176 
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3.2 Televisionens historia 

 

Att via etern sända både ljud och bild samtidigt blev verklighet 1935 då mer eller 

mindre reguljära sändningar startades i Berlin, London och Paris. I USA dröjde det 

fram till 1941 innan ett privat bolag för första gången producerade ett TV-program. 

Storbritannien startade TV i större skala med reguljära sändningar 1950 medan det 

dröjde fram till 1956 innan regeringen beslutade om utbyggnad av televisionen i 

Sverige.18 TV blev nu en del av Sveriges Radio AB och skulle finansieras på samma 

sätt som ljudradion, genom licenser.  

Precis som vid ljudradions start visade prognoser att man underskattat intresset 

för att investera i apparater och betala licenser.19 Vid olympiaden 1960 fanns 800 000 

TV-apparater i Sverige och året därpå, då programmet ”Hylands hörna” konverterade 

till TV-program hade antalet ökat till 1,5 miljoner. Expansionen ledde till ett krav på 

inrättande av en andra TV-kanal och mångas önskemål var att den skulle vara 

fristående från Sveriges Radio.20 

1969 började tvåkanalsystemet fungera i Sverige men konstruktionen blev 

originell. De flesta länder hade vid denna tidpunkt en andra kommersiell kanal i sitt 

utbud som ansågs som ett reklammedium.21 I Sverige resulterade tvåkanalsystemet i 

två icke kommersiella kanaler med en gemensam röd tråd. Utbyggnaden av TV2 

innebar ett ekonomiskt tillskott för Sveriges Radio och antalet anställda ökade 

kraftigt. Sändningstiderna blev ökade och detta resulterade i längre tittartider. Debatt 

och diskussioner kring hur verksamheten Sveriges Radio sköttes var delad och många 

kritiker ansåg den vara centralstyrd.22 1976 tillträde en borgerlig regering och ett 

tidigare förslag om en uppdelning i en rikskanal och en Stockholmskanal följdes inte 

utan Sveriges Television som blev programbolag för TV, vilket började gälla 1978, 

förblev centralstyrt.23 

Under 1980-talet fördes en fortsatt kritik mot public service-företag och 

Sveriges Television mötte kritiken genom att decentralisera programproduktionen 

inom företaget. År 1987 infördes en ny TV-organisation, där en Stockholmskanal 

                                                
18 Hadenius & Weibull (2003): s. 161 
19 Ibid, s. 177 
20 Ibid 
21 Ibid, s. 179 
22 Ibid, s. 178-181 
23 Ibid, s. 181 
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(Kanal 1) och en rikskanal (TV2) ingick. Samtliga program skulle sändas nationellt 

utom nyheterna där produktionen skulle ske inom de olika distrikten ute i landet.24 

Den snabba framväxten av kabelnät inom Sverige gjorde det möjligt för 

nationella kanaler via satellit att nå en större publik. Kanalerna finansierades genom 

reklam och krävde därför inga avgifter av nätägaren. Detta kom att ifrågasätta TV-

monopolet då det ansågs att TV-system inte borde domineras av utlandsproducerande 

kanaler och att reklam borde stanna inom landet. Detta var de viktigaste 

anledningarna till att också Sverige 1989 beslöt sig för att utreda förutsättningarna för 

en svensk kommersiell TV-kanal. 1991 startade TV4 sina etersändningar.25 Det 

svenska monopolot var nu brutet.  

 

3.3 Internets historia 

 

Internets grund blev till då den amerikanska armén ville skapa ett nätverk som skulle 

fungera även om vissa delar, datorer, skulle förstöras exempelvis under en attack. 

Nätverket var en global samling av mindre nätverk och 1969 lanserades föregångaren 

till Internet, nämligen ARPANET (Advanced Research Projects Agency NETwork).26 

Internet som begrepp kom att användas under första delen av 1980-talet då det blev en 

boom på persondatorer och mikrodatatekniken. Persondatorerna och 

mikrodatatekniken stimulerade utvecklingen av Internet och 1990 avvecklades 

ARPANET och kvar blev det Internetsystem som det gav upphov till.27  

Till en början var det främst forskare, akademiker och regeringsmän som 

använde Internet, detta eftersom användarna var tvungna att känna till kryptiska 

kommandon och koder.28 1992 lanserades World Wide Web (www) och grunden till 

dagens Internet var fullbordad.29 Från denna tidpunkt utvecklades Internets 

användarvänlighet snabbt och framför allt den elektroniska postfunktionen, e-post. 

Med lättförståelig mjukvara kunde så gott som vem som helst snabbt skicka 

meddelanden och information över hela världen.30 

                                                
24 Hadenius & Weibull (2003): s. 181 
25 Ibid, s. 186 
26 Beekman & Quinn (2006): s. 341 
27 Dahlgren (2002): s. 20 
28 Beekman (2001): s. 14 
29 Dahlgren (2002): s. 20 
30 Beekman(2001): s. 14 
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Idag är flera miljoner datorer anslutna till Internet och nästan varje land är 

representerat i denna värld men det är omöjligt att säga den exakta storleken av 

Internet.31 Några av anledningarna är att Internet växer för snabbt för att kunna spåras, 

miljoner nya användare ansluts varje år. Internet är decentraliserat, det finns inget 

”huvudkontor” plus att det finns en rad olika varianter av anslutningar till Internet 

vilket resulterar i olika grader av interaktivitet.32  

Medier som går online kommer att fortsätta utvecklas och publiken för dessa kommer 

att öka eftersom fler och fler får tillgång till bredband. Annonsörer har sett potentialen 

i Internet och dess förmåga att göra en mer individuellt anpassad reklam istället för 

reklam riktad till en stor publik. Tidningsbranschen kommer troligtvis att minska sin 

publik ännu mer än vad de redan gjort samt se en minskad lönsamhet på grund av 

minskade annonsintäkter.33 

 

3.4 Dagspressens historia 

 

Masspridda publikationer fanns långt innan det var möjligt att trycka skrifter. I Rom 

för 2000 år sedan växte det fram ”skrivfabriker” där slavar jobbade med att skriva ner 

aktuella händelser. Dessa skrifter spreds sedan över landet.34 Johann Gutenberg 

introducerade boktryckartekniken under mitten av 1400-talet men det skulle komma 

att ta cirka 150 år innan publikationer av tidningskaraktär anlände. Tidningspressen 

hade ett nära samband med de politiska förhållanden som styrde ett land. En av de 

första tidningarna i Sverige, Ordinari Post Tijdender, utkom 1645 och användes för 

att dåtidens ledare Axel Oxenstierna skulle få ut sitt budskap.35 Distributionen av 

tidningen skedde genom postväsendet.  

En modernisering av pressen skedde under 1700-talet. Tryckfrihetsdebatten 

började i Sverige och många andra länder. Människorna ville ha bort censuren. Den 

engelska pressen skulle komma att stå modell för nya tidningar runtom i Europa 

eftersom man där hade en fri press och kritisk journalistik.36 

Under 1700-talet utkom flera landsortstidningar i Sverige. Den äldsta nu 

utkommande tidningen heter Norrköpings Tidningar och utkom 1758, då under 

                                                
31 Beekman & Quinn (2006): s. 343 
32 Ibid 
33 Hvitfelt & Nygren (2005): s. 72 
34 Hadenius & Weibull (2003): s. 40 
35 Ibid, s. 41 
36 Ibid, s. 43 
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namnet Norrköpings Weko-Tidningar. 1766 fick vi en tryckfrihetsförordning i 

Sverige. Detta gjorde att censuren avskaffades och vi fick en fri press. Det fanns dock 

vissa skyddade områden som till exempel kungahuset. Nu började nya tidningar 

grundas och den politiska debatten blomstrade.37 

Under 1800-talet skapades ett informationsbehov för människorna. 

Massmedierna expanderade som en konsekvens av industrisamhällets framväxt. Nu 

började det sättas in annonser i tidningarna vilket gjorde dem billigare att köpa. I och 

med nya tidningspressar så behövde man inte sätta tidningstexten manuellt utan nu 

gick allt per automatik. Informationsflödet expanderade också mycket med hjälp av 

järnvägen och telegrafin.38 1883 kom den första populärtidningen, The Sun, där man 

blandade kriminalnyheter, underhållningsmaterial och vardagshistorier.39 

I Sverige kan tre tidningar ses som milstolpar i utvecklingen, Aftonbladet, 

Dagens Nyheter och Stockholms-Tidningen. Dessa utkom under 1800-talet.40 

Dagens Nyheter hade ett lågt pris och man kunde nu få tidningen utburen till sin 

bostad vilket man inte hade fått tidigare. Grundaren av Dagens Nyheter, Rudolf Wall 

introducerade också småannonser av typen ”Att hyra”, ”Födda” och ”Önskas köpa”. 

Dessa hade ett högt läsvärde och inbringade annonsintäkter.41 Efter ett halvår hade 

Dagens Nyheter en upplaga på 6000 ex vilket var mer än någon annan tidning i 

Stockholm. Dagens Nyheter illustrerar den moderna tidningens genombrott i 

Sverige.42  

Pressen utökades hela tiden med fler tidningar och omkring år 1900 så fanns 

det tidningar i alla svenska städer.43 År 1920 fanns det 189 tidningar som utkom minst 

tre gånger i veckan och 1998 var den siffran nere i 107. Konkurrens och 

lågkonjunktur fick tidningarna att minska.44 Den mest framgångsrika tidningen som 

uppkom under 1900-talet var Expressen som grundades 1944.45 

Förstasidan som den ser ut idag med rubriker och bilder tillkom under början 

av 1900-talet i Sverige och det var Oscar Hemberg som hade stor del i detta. Tidigare 

                                                
37 Hadenius & Weibull (2003): s. 44 
38 Ibid, s. 46 
39 Ibid, s. 47 
40 Ibid, s. 49 
41 Ibid, s. 50 
42 Ibid, s. 51 
43 Ibid, s. 52 
44 Ibid, s. 57 
45 Ibid, s. 59 
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hade förstasidan varit full med annonser men man gick sedan över till så som den ser 

ut idag.46 

 

3.4.1 Aftonbladets bakgrund 
 

Aftonbladet grundades den 6 december 1830. Tidningen brukar ses som den första 

moderna tidningen i Sverige.47 Det var den liberale tryckfrihetskämpen Lars Johan 

Hierta som med Aftonbladet skapade den fria pressen i Sverige. Tidningen har varit 

såväl liberal som konservativ och socialdemokratisk.48 

Aftonbladets anställda uppgick till 815 personer år 2006. En ökning med 125 

personer sedan 2005.49 1996 köpte den norska mediekoncernen Schibsted upp en tung 

aktiepost i Aftonbladet och de är nu ekonomiskt ansvariga för tidningen. LO äger 

majoriteten av aktieposterna och ser till att ledarsidans innehåll är oberoende 

socialdemokratiskt.50 

Journalisterna är inte politiskt bundna. Aftonbladet är Sveriges största 

dagstidning med över 1 miljon läsare varje dag och centralredaktionen ligger i 

Stockholm. Tidningen var år 2006 den näst största i Norden efter Helsingin 

Sanomat.51 År 2006 gjorde tidningen en vinst på 193 miljoner kronor och upplagan 

låg då på 426 000 tidningar varje dag.52 

Chefredaktör och ansvarig utgivare för tidningen har sedan 1997 varit Anders 

Gerdin. Under tiden denna uppsats skrevs så har Anders Gerdin meddelat att han 

slutar som chefredaktör för Aftonbladet. Hans efterträdare blir Jan Helin.53 År 1977 

var Gunnar Fredriksson och Gösta Sandberg chefredaktörer och år 1987 var det Yrsa 

                                                
46 Glans (1999): s. 43 
47 Hadenius & Weibull (2003): s. 49 
48 Aftonbladet, Hiertas skapelse har en dramatisk historia (2008-01-05) 
<http://koncernen.aftonbladet.se/koncernen/historik/> 
49 Aftonbladet, Årsredovisning 2006 (2008-01-05) 
<http://koncernen.aftonbladet.se/koncernen/resultat/> Ladda ned PDF 
50 Aftonbladet, Hiertas skapelse har en dramatisk historia (2008-01-05) 
<http://koncernen.aftonbladet.se/koncernen/historik/> 
51 Tidningsutgivarna, Svensk dagspress 2007 (2007-04-16) 
<http://www.tu.se/articletemplate.asp?version=80256> Ladda ned PDF 
52 Aftonbladet, Årsredovisning 2006 (2008-01-05) 
<http://koncernen.aftonbladet.se/koncernen/resultat/> Ladda ned PDF 
53 Aftonbladet, Nu tar han över Aftonbladet (2007-12-12) 
<http://www.aftonbladet.se/nyheter/article1447703.ab> 
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Stenius och Ralf Sandberg som hade tagit över chefsrollen. Thorbjörn Larsson tog 

över Yrsa Stenius roll i slutet på 1987 och jobbade fram till slutet på år 1997.54 

För att få mer läsare så har Aftonbladet ett flertal bilagor. Dessa är: ”Bil”, 

”Härligt hemma”, ”Kropp & hälsa”, ”Mat & vin”, ”Nöjestidning”, ”Klick”, ”Resa”, 

”Söndagstidningen”, ”Sportbladet” och ”TV-tidningen”.55 

Aftonbladet.se startade år 2004 och är den mest besökta webbplatsen i 

Sverige. Under v.8 år 2007 var antalet unika besökare 4 080 940.56 Kalle Jungkvist är 

chefredaktör för nättidningen sedan år 2000. Vid årsskiftet samma år som Jungkvist 

tillträdde startades dotterbolaget Aftonbladet Nya Medier AB. Tidningen har även 

börjat med lokala nyheter samt nyligen startat en gratistidning.57 

 

3.4.2 Expressens bakgrund 

 

Expressen grundades den 16 november 1944 av Albert Bonnier Jr och Carl-Adam 

Nycop. Tidningen startades som motvikt till de nazistiska strömningarna i samhället. 

Expressen är liberal och har sin centralredaktion i Stockholm.  

530 personer jobbar inom koncernen varav hälften arbetar redaktionellt. År 

2006 gjorde Expressen sitt bästa resultat hittills när vinsten uppgick till nästan 102 

miljoner kronor. Samma år hade Expressen i snitt 1 168 000 läsare per dag och 

upplagan låg på 326 300 tidningar varje dag. Detta gör Expressen (inkl. GT och KvP) 

till den tredje största dagstidningen i Sverige efter Dagens Nyheter58 och Aftonbladet. 

År 1997 köpte Expressen GT (Göteborgs Tidningen) och 1997 köptes 

Kvällsposten. Detta var för att öka sin upplaga som gått kraftigt tillbaka.59 Expressens 

nuvarande chefredaktör är Otto Sjöberg. År 1977 var det Bo Strömstedt som var 

                                                
54 Kungliga biblioteket, Nya Lundstedt, tidningar (2008-01-05) 
<http://www.kb.se/soka/bibliografier/tidningar-tidskrifter/nyalundstedt-tidningar/> Gå in på: Ansv. utg 
55 Dagspress, Tidningsdatabas (2008-01-05) 
<http://www.dagspress.se/tidningsdata/tidningsdata_search_fs.jsp?idx=1&search=true> Gå in på: 
Aftonbladet 
56 Tidningsutgivarna, Svensk dagspress 2007 (2007-04-16) 
<http://www.tu.se/articletemplate.asp?version=80256> Ladda ned PDF 
57 Aftonbladet, Aftonbladet.se (2008-01-05) <http://koncernen.aftonbladet.se/koncernen/historik/> Gå 
in på: Aftonbladet.se 
58 Tidningsutgivarna, Svensk dagspress 2007 (2007-04-16) 
<http://www.tu.se/articletemplate.asp?version=80256> Ladda ned PDF 
59 Hadenius & Weibull (2003): s. 67 
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chefredaktör och han jobbade kvar till år 1991. Staffan Thorsell var chefredaktör 

under 1997.60 

Precis som Aftonbladet har Expressen ett flertal bilagor. Dessa är: ”Fredag”, 

”hallå!”, ”Leva & bo”, ”Sporten”, ”TV”, ”Trädgård”, ”Motor”, ”Mat & vin”, ”Sport” 

och ”Res”.61 

Expressens webbplats ligger på andra plats över de mest besökta dagstidningarna på 

nätet. Antalet unika besökare v.8 år 2007 var 1 885 423.62 Precis som Aftonbladet har 

Expressen börjat med lokala nyheter. De har också ett samarbete med TV4 Sport.63 

 

3.4.3 Kvällstidningens karaktär 

 

När man pratar om kvällstidningar så kan man tro att tidningen kommer ut på kvällen. 

Det var under 1950- och 1960-talet som begreppet kvällstidning uppkom eftersom 

den då kom ut senare på eftermiddagen. Nuförtiden kommer nästan alla tidningar ut 

på förmiddagen. Aftonbladet och Expressen faller in i kategorin kvällstidning som i 

sin tur faller in i kategorin dagspress. År 2005 såg dagspressens fördelning ut såhär:64 

• Fådagarstidningar 10 % 

• Kvällstidningar 19 % 

• Morgontidningar 22 % 

• Landsortspress 49 % 

Annonsintäkterna stod för 30 % av kvällstidningarnas inkomster 2005 och 

upplageintäkterna stod för 70 %.65 Jämför man med morgontidningarna vars 

annonsintäkter stod för 59 % av inkomsterna så är det en väsentlig skillnad.66 

Dagstidningarnas annonsintäkter faller vid lågkonjunktur men återkommer 

inte till en tidigare nivå under en högkonjunktur. Det här beror på den ökade 

                                                
60 Kungliga biblioteket, Nya Lundstedt, tidningar (2008-01-05) 
<http://www.kb.se/soka/bibliografier/tidningar-tidskrifter/nyalundstedt-tidningar/> Gå in på: Ansv. utg 
61 Dagspress, Tidningsdatabas (2008-01-05) 
<http://www.dagspress.se/tidningsdata/tidningsdata_search_fs.jsp?idx=1&search=true> Gå in på: 
Expressen 
62 Tidningsutgivarna, Svensk dagspress 2007 (2007-04-16) 
<http://www.tu.se/articletemplate.asp?version=80256> Ladda ned PDF 
63 Expressen, Om Expressen (2008-01-05) <http://www.expressen.se/nyheter/1.759921/om-expressen> 
64 Media Pocket (2007): s. 40 
65 Tidningsutgivarna, Svensk dagspress 2007 (2007-04-16) 
<http://www.tu.se/articletemplate.asp?version=80256> Ladda ned PDF 
66 Ibid 
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konkurrensen från Internet.67 Det kan vara detta som gör att tidningarna nuförtiden 

försöker slå sig in på andra marknader som Internet och TV. I början av pressens 

tidiga historia var det primära att upplysa allmänheten och det sekundära att tjäna 

pengar.68 Det går att diskutera vilket som är det primära och sekundära syftet nu för 

tiden.  

Aftonbladet och Expressen är av ett tidningsformat som kallas tabloid. 

Begreppet kommer av ordet tablett som betecknar något litet.69 Allt fler tidningar har 

gått över från full-format till tabloid.70 Tabloidformatet var först unikt för 

kvällspressen men är nu det vanligaste tidningsformatet i Sverige.71 Som ett 

komplement till kvällstidningen har Aftonbladet och Expressen olika bilagor för olika 

intressen. Dessa kan kosta upp till 10 kronor extra. Med både kvällstidning och bilaga 

kan priset komma upp i så mycket som 20 kronor.  

 

3.4.4 Upplageutveckling 

 

Aftonbladet grundades 1830 och Expressen grundades 1944. Från 1958 hade 

Expressen en större upplaga än Aftonbladet men detta bröts 1995. Fram till 1970 hade 

båda tidningarna en bra upplageutveckling. Detta berodde på att 

kvällstidningsexemplaren ökade utanför Stockholm. Det var främst Expressen som 

svarade för huvuddelen av expansionen. Det var först vid 1980 som man kunde se en 

nedgång för upplagorna men denna bröts av i början på 2000-talet.72  

Sedan mitten på 1990-talet har Aftonbladet klarat sig bättre ekonomiskt och 

upplagemässigt än Expressen. I och med Expressens uppköp av GT och Kvällsposten 

tänkte man lyfta sina upplagor men även dessa tidningar har minskat sina upplagor. 

2001 försökte man förnya Expressen men detta ledde till ännu ett upplagefall.73 

Rekordsiffran för Aftonbladet på 706 400 sålda exemplar uppnåddes den 12 

september, dagen efter terrorattacken i New York år 2001.74 Expressen sålde som bäst 

                                                
67 Hvitfelt & Nygren (2005): s. 39 
68 Gripsrud (2002): s. 295 
69 Ibid 
70 Hadenius & Weibull (2003): s. 65 
71 Ibid, s. 67 
72 Ibid, s. 64-65 
73 Ibid, s. 67 
74 Aftonbladet, Frågor & svar (2008-01-05) <http://koncernen.aftonbladet.se/fragor_svar/> 
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i juni år 1976 då man lyckades få en bild av bröllopskyssen mellan kung Carl Gustaf 

och Silvia Sommerlath. Då lyckades man sälja 957 000 exemplar av tidningen.75 

Expressen har haft det största raset i svensk press någonsin. Hälften av 

köparna från rekordåren har försvunnit.76 Professorn i massmedieekonomi Karl Erik 

Gustafsson säger att Expressen kommer att lägga ner om fem till tio år. Detta beror på 

upplageminskningar och det dåliga ekonomiska läget. Han säger att Expressen lurar 

sig själv när man hurrar över vinster på några miljoner när tidningen förlorat över 

miljarden och att man blir glad över några tusen i upplageökning trots att tidningen 

har tappat 350 000 exemplar.77 

Nedanför finns två tabeller som visar siffror på Aftonbladets och Expressens 

vardagsupplaga samt söndagsupplaga under de åren vi undersöker.78 

 

Tabell 1: Vardagsupplaga79 

Vardagar Aftonbladet Expressen/GT/KvP Expressen 

2006 416 500 326 300  

1997 408 300  339 100 

1987 383 863  571 400 

1977 449 100  544 800 

 

Tabell 2: Söndagsupplaga80 

Söndagar Aftonbladet Expressen/GT/KvP Expressen 

2006 475 300 434 700  

1997 511 400  429 700 

1987 474 471  696 000 

1977 482 500  613 100 

 

 

 

 
                                                
75 Expressen, Om Expressen (2008-01-05) <http://www.expressen.se/nyheter/1.759921/om-expressen> 
76 Glans (1999): s. 237 
77 TS-tidningen, nr 1 2007, s. 49 
78 Det fanns inga färska siffror från 2007 så vi fick använda år 2006 istället 
79 Kungliga biblioteket, Nya Lundstedt, tidningar (2008-01-05) 
<http://www.kb.se/soka/bibliografier/tidningar-tidskrifter/nyalundstedt-tidningar/> Gå in på: Upplaga 
80 Ibid 
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3.5 Sammanfattning 1970 - 2007 

 

Under hela 1900-talet har mediemarknadern varit i ständig förändring men det är 

främst sedan 1970-talet man har kunnat tala om nya medier. Nya medier syftar på en 

rad olika medieformer som kabel-TV, video, satellitsänd radio och TV, text-TV och 

på senare tid även andra kommunikationsformer. Uttrycket nya medier kom till när 

man skulle finna en lämplig term som skilde sig från traditionell dagspress, radio och 

TV. Under 1970-talet och framåt har tidningarna minskat den totala upplagan med 

omkring en tredjedel och detta har säkert till stor del orsakats av det ökade och 

förändrade TV-utbudet. Kvällstidningarna möter denna konkurrens genom att dels 

skära ned på redaktionerna, de tillhandahåller specialbilagor nästan varje dag och för 

det tredje så ändrar de på innehållet.81 Sedan 1990-talet är det främst IT-utvecklingen 

som är på frammarsch.82 Det som i stor utsträckning påverkat de nya mediernas 

utveckling är det intresse de svenska hushållen visat för de nya teknikerna.83 Den 

medieutrustning som uppvisade störst tillväxt i de svenska hushållen under 1980-talet 

var video och text-TV. Störst tillväxt under 1990-talets första år hade CD-spelaren. 

Persondatorn och mobiltelefonen är de som fick störst tillväxt under den sena delen av 

1990-talet.84  

 Under de senaste decennierna har distributionsteknikerna i ökande 

utsträckning frikopplats från produkten eller tjänsten. En följd av detta är att en och 

samma tjänst numera kan förmedlas till hushållet genom olika tekniska kanaler. De 

nya distributionsteknikerna har samtidigt förändrat villkoren för medieanvändningen. 

Den enskilde kan nu göra sitt eget val vid sidan av det redigerade utbud som finns i 

tidningar och radio- TV-kanaler.85  

 Jämfört med resten av världen ligger Sverige långt framme i IT-utvecklingen. 

Den breda datortillgången har skapat förutsättningar för Internet att växa fram. Nätet 

kan fungera som en möjlighet att förmedla de traditionella mediernas innehåll. I det 

första steget lade dagstidningarna ut samma innehåll som i ”papperstidningen” men 

successivt har man sökt utveckla särskilda Internetutgåvor.86 

                                                
81 Hvitfelt & Nygren (2005): s. 37 
82 Hadenius & Weibull (2003): s. 255 
83 Ibid, s.256 
84 Ibid, s.257 
85 Ibid, s.258 
86 Ibid, s.264 
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 Det som har nämnts ovan beskrivs ofta utifrån begreppet konvergens – att 

olika medieformer närmar sig varandra och gränserna mellan dem blir otydliga eller 

försvinner. Grunden för olika typer av konvergens är den digitala tekniken. Som ett 

exempel förändras de redaktionella processerna när multireportrar ska behärska flera 

led i produktionen, och de datorer som används är i grunden desamma vilket medium 

journalisten än arbetar för.87 

 Resultatet av att nya medieformer etableras gör att papperstidningarna 

kommer tyna bort. Detta eftersom papper kostar pengar och det kostar pengar att 

distribuera tidningar på papper samtidigt som de papperslösa tidningarna blir allt mer 

attraktiva för läsarna och annonsörerna.88 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
87 Hvitfelt & Nygren (2005): s. 17 
88 Ibid, s. 39 
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4. Litteratur och teori 
 

Nedanför finns historik och teorier som tar upp dagstidningarnas utveckling under de 

senaste åren. Som kontext till detta finns även bakomliggande information om 

mediemarknaden och den konkurrens som finns mellan olika medier.  

Vår första rubrik tar upp historik om mediemarknaden och dess framväxt. Den 

andra rubriken och dess innehåll tar upp konkurrens mellan medierna och främst då ur 

kvällspressens synpunkt och till sist behandlar vi några olika teorier från Sverige och 

utlandet som har med nyhetsvärdering och dagspress att göra. Vi börjar med att skriva 

mer övergripande om mediemarknaden och går sedan neråt till att endast fokusera på 

dagspressen. 

 

4.1 Mediemarknadens framväxt 

 

Marknad är ett grundläggande begrepp för all ekonomisk verksamhet. Medieföretag 

deltar i olika marknader. Den största marknaden för medier har alltid varit 

publikmarknaden.89 

Tidningarna har ända sedan radions framväxt under 1920-talet varit oroade för 

att förlora marknadsandelar. De trodde att den nya tekniken skulle locka bort läsarna 

och orsaka tidningarnas undergång. Detta skedde inte utan tidningarna fortsatte sälja 

bra. TV kom till Sverige på 1950-talet.90 Då fanns det bara en kanal att titta på men nu 

år 2007 är det inte ovanligt att man har tillgång till mellan 15-30 kanaler i hemmet.91  

Under 1990-talet etablerades Internet och allmänheten tog till sig den nya 

tekniken snabbt men trots detta har människor inte ändrat sina vanor så pass mycket 

att dagstidningarna ska känna sig hotade. Under 2000-talet kom digitaliseringen vilket 

gjorde att vi fick ännu fler kanaler som är finansierade av reklam eller abonnemang.92 

De nya digitala medier som har uppkommit bygger till stor del på de gamla medierna. 

Nättidningarna har utvecklats från papperstidningarna men nytt innehåll har lagts till. 

                                                
89 Hvitfelt & Nygren (2005): s. 58 
90 Hadenius & Weibull (2003): s. 161 
91 Olsson, Karlsson & Ilshammar (2007): s. 78 
92 Tidningsutgivarna, Det nya Sverige är ganska likt det gamla (2007-09-18) 
<http://www.tu.se/articletemplate.asp?version=87147> 
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Exempelvis går det att delta i undersökningar och uttrycka sin egen åsikt i olika 

forum.93 

De gamla medierna måste hela tiden hitta på nya sätt att anpassa sig till den 

växande mediemarknaden. Annars riskerar de att dö ut. Något som händer är att 

medierna konvergerar. De glider samman och bildar nya former av media.94 Den nya 

tekniken har gjort att medieutbudet förändrats och delat upp publikmarknaden mellan 

sig. Det går nu att kolla på många olika TV-kanaler som var och en har en särskild 

inriktning och målgrupp. Tidningsläsarna delas upp mellan gratistidningar och betalda 

tidningar samt människor som läser tidningen på nätet.95 Den gratistidning som har 

fått störst inflytande måste vara Metro som är Sveriges mest lästa morgontidning med 

mer än en miljon dagliga läsare.96 När publikmarknaden blir såhär uppdelad så kan 

det orsaka kunskapsklyftor i samhället eftersom människor lär sig saker på olika 

sätt.97 

 

4.2 Medier och konkurrens 

 

McManus säger att medierna konkurrerar med varandra på fyra marknader: 

publikmarknaden, källmarknaden, kapitalmarknaden och reklammarknaden.98 

Konkurrensen på mediemarknaden råder bara inte mellan samma typ utav medier utan 

även mellan dem. Kvällstidningarna tar till exempel publik från veckopressen, 

morgontidningarna från kvällspressen etc. 99  

Tiden som man använder medier har ökat de senaste åren. Sammanlagt har 

användandet sedan 1979 fram till 2006 ökat med i snitt 47 minuter, varav Internet 

svarar för 53 minuter. Människor får mer medier att välja på och tiden för en enskild 

media kan då minska något. Producenterna vill ta del av konsumenternas begränsade 

tid och detta ökar då konkurrensen på mediemarknaden.100 

År 2004 kunde man se en liten uppgång av den samlade kvällspressupplagan 

men den är ändå en tredjedel av vad den var 1971. Detta kan bero på att det 

tillkommit nya medier som till exempel internationella tv-kanaler som satsar på 
                                                
93 Hvitfelt & Nygren (2005): s. 23 
94 Marris & Thornham (2006): s. 824 
95 Hvitfelt & Nygren (2005): s. 20 
96 Metro, Om Metro (2008-01-14) <http://www.metro.se/se/metro/> 
97 Hvitfelt & Nygren (2005): s. 20 
98 Ibid, s. 25 
99 Ibid, s. 28 
100 Radio- och TV-verket (2007): s. 92 
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ungdom. Det kan också finnas en förklaring i att nyheter om brott, kändisar och så 

kallade sensationsnyheter finns i allt större utsträckning i bland annat 

morgontidningar, radio och TV. Kvällspressen var tidigare ensamma om att använda 

denna sorts nyheter. En annan förklaring kan vara att kvällspressens lösnummerpriser 

har ökat snabbt de senaste åren.101  

Sedan 1980-talet har tidningsmarknaden ändrat karaktär och 

tidningsskillnaderna blivit mindre.102 Ett uttryck för detta är tabloidformatet som var 

unikt för kvällspressen men som nu är det mest använda tidningsformatet i Sverige. 

Detta kan också vara en förklaring till varför upplagorna minskar.103 Sigurd Glans, 

tidigare redaktionschef på Aftonbladet, säger att han förvånas över den likartade 

utformningen av förstasidan i det nya, mindre formatet. Han menar att det borde 

finnas utrymme för olika varianter.104  

Det går att se en minskning av reklammarknaden för dagspressen när TV-

reklam introducerades. Trots att dagspressens andel har minskat har reklammarknaden 

som helhet ökat.105  

 

4.3 Tidigare forskning inom dagspressen 

 

Frank Esser tar upp i en artikel något som kallas tabloidisering. Tabloidisering är 

resultatet av en kommersialiserad media. Det är till exempel när tidningar har 

sensationella nyheter som går hem hos en bred publik. Howard Kurtz beskriver 

tabloidiseringen av den amerikanska median med att säga det har skett en minskning 

av ”hårda nyheter” som politik och ekonomi och blivit en ökning av skandaler, 

sensationer och nöje.106 Ian Connel skriver att det nuförtiden finns mer ”hur-man-ska-

göra” skrivande, till exempel artiklar om hur man ska förbättra sitt liv på ett visst sätt. 

Han menar att man har frångått den klassiska journalistiken.107 

Galtung och Ruge har tagit fram en lista med hur händelser blir nyheter. Av 

deras lista på 12 faktorer har vi valt ut tre stycken eftersom vi finner dessa mest 

relevanta för vår analys: 

                                                
101 Hadenius & Weibull (2003): s. 67 
102 Ibid 
103 Ibid 
104 TS-tidningen (2007): s. 45 
105 Gustafsson (1996): s. 51  
106 Esser (1999) 
107 Connel (1998) 



 24

• Referens till elitpersoner. Man tar gärna upp nyheter med kändisar eftersom 

deras handlande får större konsekvenser än för ”vanliga” personer, samt att 

läsarna kan identifiera sig med dem.  

• Referens till personer. Nyheter har en tendens att presentera olika händelser 

med namn på olika personer istället för att skriva att händelsen var ett resultat 

av en social kraft. Man vill personifiera händelsen. 

• Oförutsedda händelser. Händelser som ingen hade kunnat förutse, till exempel 

ett rån har större chans att bli vald som en nyhet.108 

Inom den svenska dagspressmarknaden har antalet medietyper ökat det senaste året 

och journalister blir kritiserade för att göra övertramp när de skriver hårda vinklingar 

för att få en sensationell nyhet.109 Kvällspressen använder sig i stor del av något som 

kallas den frihetliga ideologin. Med den menas att sanningen ska fram till alla medel 

och alla förhållanden som kan hindra fri opinionsbildning måste motverkas.110  

För att medier ska tjäna några pengar utöver sin annonsering så måste 

publiken vara villig att betala för medieverksamheten. När medierna och 

konkurrensen ökar blir det allt viktigare att fånga publikens uppmärksamhet.111 För att 

fånga denna uppmärksamhet menar Petersson att journalister nuförtiden använder ett 

visst språk där man tillspetsar, förenklar och polariserar även om verkligheten som 

beskrivs är komplex.112 Något som är utmärkande för nyhetsjournalistik är 

användandet av pratminus eller citationstecken. Reportern kan då inte ta något ansvar 

för sanningshalten i det som sägs.113 Något annat som är mycket vanligt inom 

journalistiken är vinklingen.114 Eftersom att kvällstidningar säljs i lösnummer och inte 

med prenumerationer som de flesta morgontidningar så har de en annorlunda vinkling 

och mer sensationsinriktade nyheter skriver Jostein Griprud.115 Den sannolikt 

vanligaste formen av vinkling är personifiering. Det innebär att händelser och 

förhållanden som berör flera personer skildras genom ett fåtal personers 

upplevelser.116 Personifiering ger nyhetsberättelserna mer närvarokänsla och liv.117 

                                                
108 Harcup, & O’Neill (2001) 
109 Ekström & Nohrstedt (1996): s. 6 
110 Ibid, s. 18 
111 Hvitfelt & Nygren (2005): s. 60-61 
112 Ibid, s. 19 
113 Ekström & Nohrstedt (1996): s. 20 
114 Ghersetti (2000): s. 43 
115 Gripsrud (2002): s. 295 
116 Ghersetti (2000): s. 43 
117 Ibid, s. 113 
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Enligt vad som sägs vara en relevant nyhet för de flesta så har Winfred Schulz 

definierat vad som är relevans. För det första ska det beröra en stor majoritet av 

invånarna i ett land och det andra är att nationer eller gruppers livssituation berörs. 

Det tredje och sista är att nyheten ska ha varaktiga konsekvenser, det vill säga sträcker 

sig över en lång tid.118 Marina Ghersetti menar att många nyheter som publiceras inte 

är sakliga eller relevanta utan istället inriktade på sensationer. 119 De har blivit mer 

kommersialiserade. 120 Det är ofta nyheter om kändisar, kungligheter, sport och 

olyckor framför nyheter av samhälleligt intresse. Hon skriver också att sensationella 

negativa meddelanden är vanligare i nyhetsutbudet än sensationella positiva.121  

Medier använder sig ofta av nyheter som fängslar människor. En nyhet om ett 

rån tas hellre med på förstasidan än till exempelvis statens årliga budgetproposition 

även om det sistnämnda har en större inverkan på den enskilda människan.122 De 

nyheter som placeras på en tidnings förstasida är tänkt att locka läsaren till köp. För 

kvällstidningarna är förstasidans innehåll direkt relaterat till försäljning och upplagans 

storlek.123 Tabloidtidningarnas storlek gör att förstasidan ofta fokuserar på en 

huvudnyhet och innehåller kortare nyhetsrubriker, så kallade puffar.124 

Nyheter som handlar om enskilda människor har ofta ett större nyhetsvärde än 

de som saknar personinriktning.125 När en nyhet handlar om någonting utomlands så 

faller ofta nyheternas val av källor på svenskar som befinner sig på platsen. Detta är 

en etnocentrisk aspekt som nyheterna ofta använder skriver Ghersetti.126 Maria Elliot 

tar upp att mediepubliken förväntar sig opinionsbildning och publikidentifikation från 

dagspressens nyhetsförmedling.127 Att mediepubliken förväntar sig en identifikation 

stämmer med Ghersettis två fallstudier där det visade sig att den ”vanliga människan” 

var mest förekommande som huvudaktör.128 Ghersettis fallstudier behandlade 

nyhetsrapporteringarna om prinsessan Dianas död 1997 och Angola 1987. Elliot 

                                                
118 Ghersetti (2000): s. 10 
119 Ibid, s. 11 
120 Ibid, s. 1 
121 Ibid, s. 11 
122 Ibid, s. 78 
123 Ibid, s. 88 
124 Ibid, s. 89 
125 Ibid, s. 100 
126 Ibid, s. 113 
127 Elliot (1997): s. 241 
128 Ghersetti (2000): s. 113 



 26

skriver att nyheter av lokal förankring är den innehållsgenre som har flest läsare.129 

Dagspressen har en mer personlig och lokal relevans än vad till exempel TV har.130 

Genomgripande design och layout ändringar görs sällan på tidningar på grund 

av den höga kostnaden detta medför.131 Dagstidningars sidstorlekar avgör hur många 

nyheter som placeras på förstasidan. Kvällstidningar domineras ofta av en huvudnyhet 

medan morgontidningar inriktar sig på fler nyheter. Kvällstidningars förtroende är 

ganska lågt och det kan bero på att dessa tidningar är lösnummerförsålda och måste 

stimulera till ett köpbeslut varje dag. Detta får betydelse för löpsedlarna som ofta ser 

annorlunda ut i sin utformning än till exempelvis morgontidningar.132 

 

4.4 Sammanfattning 

 

Gamla medier som tidningarna måste hitta nya sätt att anpassa sig till den växande 

mediemarknaden. Detta gör de bland annat genom att slå sig samman (konvergerar) 

med andra medier. Ett exempel på detta är att tidningen läggs ut på nätet. McManus 

menar att medierna konkurrerar med varandra på fyra marknader: publikmarknaden, 

källmarknaden, kapitalmarknaden och reklammarknaden och att det inte bara är 

konkurrens mellan samma typ av medier utan även mellan dem. Tidningsformatet har 

blivit mer likartat sedan 1980-talet. Allt fler använder sig av det mindre 

tabloidformatet. Sigurd Glans menar att det borde finnas utrymme för andra varianter. 

 Kurtz pratar om tabloidisering vilket menas att tidningarna blir mer 

kommersialiserade och tar i större utsträckning med nyheter om skandaler och 

sensationer och minskar innehållet av ekonomi och politik. Ghersetti påpekade även 

hon att tidningarna skriver om sensationer istället för nyheter av samhälleligt intresse. 

Galtung och Ruge har tagit fram en lista med 12 faktorer som påverkar om en 

händelse blir en nyhet. Tre av dessa faktorer var om nyheten handlade om en kändis, 

om nyheten var personifierad eller om det har hänt en oförutsedd händelse som till 

exempel ett rån. Om flera av faktorerna passar in på en särskild händelse ökar den 

sina chanser att tas upp i nyhetsmedierna menar Galtung och Ruge. Ghersetti och 

Elliot skriver att nyheter som har en lokal relevans hellre tas med på förstasidorna än 

en nyhet som inte har det. Svenska källor används hellre än utländska och helst ska 

                                                
129 Elliot (1997): s. 232 
130 Ibid, s. 223 
131 Ghersetti (2000): s. 37 
132 Elliot (1997): s. 184 
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man kunna identifiera sig med personen. ”Vanliga människor” figurerar mest som 

huvudaktörer i en nyhetshändelse menar Ghersetti och hon säger att design och layout 

förändringar på tidningar sällan görs eftersom kostnaden är för hög.  

 Dessa ovanstående teorier om dagspressens utveckling kommer vi att ha som 

grund för våra slutsatser och diskussion. Det är främst Ghersetti, Elliot, samt Galtung 

och Ruge vi kommer att använda oss av eftersom dessa tar upp teorier som är 

relevanta för våra undersökningar.  

 I den kvantitativa och kvalitativa analysen som kommer härnäst ska vi 

undersöka om dessa teorier stämmer överens med verkligheten.  
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5. Metod och material 
  

Metoder är de tillvägagångssätt man använder för att få svar på frågor.133 Utifrån vår 

frågeställning kommer denna undersökning i stort vara av kvantitativ art med ett 

mindre kvalitativt inslag. Genom att arbeta med en kvantitativ innehållsanalys kunde 

vi utföra en granskning av ett stort antal förstasidor, som utifrån ett antal bestämda 

variabelvärden låg till grund för en objektiv analys.  

 Den kvalitativa metoden skapar en djupare förståelse och man kan undersöka 

skillnader och avvikelser inom de frågor som ställs i undersökningen.  

Avsikten med dessa angreppssätt är att vi genom kombination kan skaffa oss en 

klarare bild av materialet och få större möjlighet till en kritisk och reflekterande 

forskning. 

 Vi har valt att ha en blandning av dessa två metoder för att få en bred 

kartläggning med hjälp av den kvantitativa metoden och sedan kunna göra en 

djupdykning med den kvalitativa metoden. Fördelen är då att man vet något om 

representativiteten hos det som undersöks och kan få en djupare och bättre insikt än 

om vi bara hade använt en av metoderna.134          

 

5.1 Urval 

 

Undersökningen hanterar tidningarnas förstasidor under en 30-års period så vi valde 

att utföra en ”syntetisk vecka” på totalt 182 stycken exemplar. En ”syntetisk vecka” 

kan exempelvis bestå av måndagen från en vecka, tisdagen från veckan därpå osv.135     

Vårt undersökningsmaterial på 182 förstasidor fick vi fram genom att åka till 

Örebro Universitet och kolla på olika mikrofilmer. Vårt material innefattar måndag, 

onsdag och fredag i mars och oktober månad under åren 1977, 1987 och 1997. På 

grund av saknade mikrofilmer studerades måndag, onsdag och fredag under hela mars 

och sista hälften av augusti månad under år 2007. Huvudrubrikerna på dessa 

förstasidor finns i bilaga 2, 3, 4, 5.  

Den syntetiska veckan gjorde att vi undvek stora nyhetshändelser som tar upp 

stort utrymme i media så som, olympiader, politiska val etc. och även avvikande 

                                                
133 Østbye, Knapskog, Helland & Larsen (2004): s. 9 
134 Ibid, s. 269 
135 Ibid, s. 220 
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nyhetsperioder som jul och sommar. Vi valde att analysera förstasidorna under en 30-

års period då vi ansåg att det skett en intressant utveckling i den svenska 

mediemarknaden mellan dessa år. Efter att ha skummat igenom materialet kunde vi se 

att de största enskilda nyhetshändelserna var mordet på Olof Palme och spionen Stig 

Bergling som det skrevs mycket om i båda tidningarna 1987. Även 1997 stod det 

mycket om Palme-mordet på tidningarnas förstasidor. 

För att kunna utföra den kvantitativa analysen tog vi först fram olika tabeller med 

ett antal variabelvärden i varje tabell. Tabellerna har dessa namn: 

• Ämne och innehåll 

• Huvudaktör 

• Källor 

• Geografiskt ursprung 

• Ord i huvudrubrik 

• Personifiering 

Dessa tabeller tog vi fram genom inspiration från Marina Ghersettis bok, 

”Sensationella berättelser”.136 Sedan arbetade vi fram ett antal variabelvärden som 

passade in i dessa tabeller. Efter detta studerade vi förstasidornas huvudnyheter och 

rubriker för att sedan kunna sätta in dem i de olika tabellkategorierna. 

Den kvalitativa analysen genomförde vi genom att kolla igenom hela 

förstasidan på 16 utvalda tidningar under de fyra åren, 1977, 1987, 1997 och 2007. 

Det var alltså inte bara huvudnyheten som studerades utan hela förstasidan med 

reklam och andra nyheter. Förstasidorna valdes ut genom att kolla igenom hela vårt 

material och se vad som utmärkte en viss förstasida under åren. Detta gjorde att 

urvalet blev representativt för alla åren. Urvalet blev tillslut 8 sidor från Expressen 

och 8 sidor från Aftonbladet. 

 

5.2 Datainsamling för den kvantitativa analysen 

 

Här nedan beskriver vi vad som menas med våra olika tabeller som togs upp i 

ovanstående punktlista. Våra färdiga tabeller har bearbetats ett flertal gånger för att få 

ett sånt smidigt analysarbete som möjligt. 

 

                                                
136 Ghersetti (2000) 
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5.2.1 Ämne och innehåll 
 

Under kategorin ”Ämne och innehåll” upptäckte vi att exempelvis en huvudnyhet kan 

behandla flera ämnen. Genom att precisera och försöka få ner variabelvärdena i antal 

har vi som forskare även fått fatta beslut om hur vi tolkar nyheten och dess innehåll. 

Vad är den egentliga nyheten? Ibland kan detta vara svårt att avgöra och vi har då valt 

möjligheten att kunna sätta nyheten inom max två stycken variabelvärden. 

Exempelvis då nyheten berättar om att en utrikes politisk makthavare blivit skjuten, 

kategoriserar vi in detta i värdena ”politik-utrikes” och ”brott”.  

Listan över variabelvärden skulle kunna göras lång av olika varianter. 

Dokusåpakändisar, artister, tv-profiler etc. skulle alla kunna få ett eget värde men 

under en forskning innehållande 182 förstasidor skulle dessa inte tillföra något av 

större intresse. Vi har då valt att placera dem under variabelvärdet ”kändisar”.  

Man kan se i tabellerna att mycket har hamnat i variabelvärdet ”Övrigt”. 

Dessa nyheter har varit svåra att placera in i ett särskilt fack. Skulle vi ha skapat fler 

värden för att dessa skulle ha fått plats hade det blivit många olika variabelvärden.  

 

5.2.2  Huvudaktör 

 

I denna kategori valde vi att bara lägga nyheten inom ETT variabelvärde eftersom det 

oftast bara finns en huvudaktör. Om till exempel Zlatan Ibrahimivic har gjort ett brott 

kategoriserar vi han under ”Kändisar – sport” eftersom att han är mer känd som det än 

som en brottsling. Vi skiljer på kändisar inom sportens värld och övriga kändisar då vi 

anser att tidningarna själva, framförallt kvällspress, skiljer mellan ”vanliga nyheter”, 

nöje och sport. 

 

5.2.3 Källor 

 

Under den här kategorin vill vi analysera förstasidornas källor under de fyra åren vi 

undersöker. Vi vill se om nyheterna har en lokal förankring och om en nyhet med en 

svensk källa lättare hamnar på förstasidan mot en utan svensk koppling.  

Här har vi varit noga med att kolla förstasidesnyheten noga. Vet vi helt säkert 

att en nyhet är från Sverige fast vi är osäkra på vart källan kommer från hamnar 

nyheten under variabelvärdet ”Nyhet i Sverige – Övrig källa”. Går det inte se vart 

nyheten utspelar sig så hamnar den under värdet ”Svårt att avgöra”. Det är viktigt att 
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påpeka att det är endast huvudnyhetens innehåll med rubrik och eventuell brödtext vi 

granskar. Det görs ingen efterforskning inuti tidningarna.  

 

5.2.4 Geografiskt ursprung 

 

I denna kategori vill vi se vart nyheten kommer från. Vi valde att ha med de tre största 

städerna i Sverige eftersom om nyheten inte kommer från Stockholm så är det 

troligtvis stor sannolikhet att den kommer från de andra två storstäderna Malmö och 

Göteborg. Precis som med alla andra tabeller förutom ”Ämne och innehåll” har vi valt 

att lägga nyhetens ursprung i ETT variabelvärde. Kommer nyheten från Sverige 

hamnar den alltså bara i ”Sverige-värdet” och inte ”Norden-värdet” också.  

 Det är mycket som har hamnat i ”Går ej att avgöra-värdet” och det är på grund 

av att tidningarna inte påpekar att en viss sak är från Sverige. Står det till exempel: 

”Test av 20 mobiler” så kan vi anta att nyheten kommer från Sverige men det står inte 

i huvudrubriken eller någon annan text. Hade vi tagit med sådana saker i ”Sverige-

värdet” hade statistiken sett annorlunda ut. Det är ungefär två tredjedelar av vårt 

material som vi har kunnat anta kommer från Sverige men vi valde att sätta dessa i 

”Går ej att avgöra-värdet”. 

 

5.2.5 Ord i huvudrubrik 

 

I denna kategori ser vi om det har skett någon förändring i antalet ord som används i 

rubriken under de fyra undersökningsåren. Det är endast ord i huvudrubriken som 

räknas. Mindre ord i underrubriker har vi valt att inte räkna. 

 

5.2.6 Personifiering 

 

Vi har valt att ta med kategorin personifiering eftersom kvällstidningar ofta väljer att 

fokusera på den ”lilla människan”.137 Nyheter om den enskilda människan skapar 

närhet och väcker intresse hos läsaren. Handlar nyheten om en ”bonde” och det inte 

visas något foto så är nyheten inte personifierad. Skulle det däremot visas ett foto på 

bonden så är nyheten personifierad. Är det en nyhet som handlar om en kändis så är 

den personifierad oavsett om en bild visas eller inte.  

                                                
137 Ghersetti (2000): s. 43 
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5.3 Datainsamling för den kvalitativa analysen 

 

Den kvalitativa analysen skiljer sig från den kvantitativa analysen genom att vi nu 

kollar på hela förstasidan istället för huvudnyheten samt att vi kommer få en större 

bild av vad som har förändrats i själva utformningen av förstasidan.  

Vi ville undersöka om tidningarna har blivit mer kommersialiserade och om 

de har ändrat bildstorlekar, typsnitt och utformning. Analysen består av 8 förstasidor 

från både Aftonbladet och Expressen. Det blir alltså två förstasidor från vardera 

tidning varje år vi undersöker. Sammanlagt är undersökningsmaterialet på 16 

förstasidor. För att välja ut dessa studerade vi först hela vårt material på 182 

förstasidor för att se vad som utmärkte en viss tidning under varje år. De förstasidor 

som på bästa sätt lyckades representera ett helt år valde vi ut och analyserade. 

Undersökningsmaterialet är från olika perioder under åren för att öka 

representativiteten ytterliggare och för att ge en objektiv bild för hela året.  

 Analysen består i att vi undersöker förstasidorna och sedan skriver ner viktiga 

saker som har hänt med bilder, typsnitt, reklam och utformning under de fyra åren. De 

båda tidningarna ställs sedan mot varandra för att undersöka vilken tidning som har 

ändrats mest eller minst. 

 

5.4 Validitet och reliabilitet 

 

Validitet innebär giltighet och gäller först och främst hur pass relevanta data och 

analyser är i förhållande till problemformuleringen.138 Validiten för vår studie anses 

vara hög eftersom den kvantiativa och kvalitativa studien är bra mätinstrument för vår 

frågeställning. Den kvantitativa metoden skapar en bred kartläggning av området och 

den kvalitativa gör en djupdykning i ämnet vi valt att studera. Reliabilitet betyder 

tillförlitlighet och gäller kvaliteten i insamling, bearbetning och analys av data.139 Vår 

kvantitativa undersökning anses ha hög reliabilitet då vi har använt oss av en stor 

mängd material som vi fått fram genom en ”syntetisk vecka”. Studiens resultat har 

med sina 182 förstasidor en hög trovärdighet och kan användas som utgångspunkt i 

vidare forskning. 

  

                                                
138 Østbye, Knapskog, Helland & Larsen (2004): s. 40 
139 Ibid 
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6. Kvantitativa analysen 

 

I tidigare kapitel kunde ni läsa om de olika tabellerna som vi har till grund för vår 

kvantitativa analys. Nedanför finns dessa tabeller och en kort beskrivning av 

resultatet. Det är bara det som har känts mest viktigt som tas upp i texterna nedan. Det 

fullständiga resultatet går att läsa av i tabellerna. För att få en mer övergripande bild 

går det även att kolla på kodschemat som finns i bilaga 1. 

 

6.1 Ämne och innehåll 
 

Ser man först på Aftonbladet så märker man tydligt hur de skriver mycket om brott 

under alla åren som undersökts. Brotten handlade ofta om mord och kidnappningar. 

Inrikespolitik fanns det en del om de två första åren men försvann helt under 2007 i 

Aftonbladet. Nyheter om krig, militär och terrorism fanns på Aftonbladets förstasidor 

under 1977 men försvann sen nästan helt under de senare åren. Sporten på 

förstasidorna 1977 handlade allihop om Ingemar Stenmark. 1997 och 2007 kan man 

se att det skrivs mycket om kändisar vilket det inte alls fanns några förstasidor om 

under de två första åren i Aftonbladet.  

Man kan se samma tendens som Aftonbladet har även på Expressens 

förstasidor. De första två åren handlar förtasidesnyheten mycket om inrikespolitik 

men sedan tar brott och kändisar över. Speciellt under åren 1987 och 1997 var det 

mycket som handlade om brott på Expressens förstasidor.  

Sammantaget kan man se att de tre (ej inräknat ”Övrigt”) största 

förstasidesnyheterna handlade om brott, kändisar och inrikespolitik där brott var den 

största av de tre. 

Den största kategorin: 

• Brott (26.6 %) 

Den minsta kategorin: 

• Miljö (0.5 %) 

Ökat mest 1977/87 – 1997/07: 

• Kändisar (+ 15.1 %) 

Minskat mest 1977/87 – 1997/07:  

• Politik – inrikes (- 10.6 %) 
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Tabell 3: Ämne och innehåll 1977 och 1987 

          
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tabell 4: Ämne och innehåll 1997 och 2007 

          
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tabell 5: Ämne och innehåll totalt 
 
 
 
 
 
Politik – inrikes 8               7.9         16             15.1       24              11.6 
Politik – utrikes 2               2.0         3               2.8         5                2.4 
Välfärd och utbild. 6               5.9         5               4.7         11              5.3 
Brott 26             25.7       29             27.4       55              26.6 
Ekonomi 2               2.0         1               0.9         3                1.4 
Miljö 1               1.0         -               ---           1                0.5 
Sport 4               4.0         4               3.8         8                3.9 
Kändisar 9               8.9         14             13.2       23              11.1 
Kungligheter 1               1.0         4               3.8         5                2.4 
Krig, militär, terrori. 6               5.9         4               3.8         10              4.8 
Olycka, katastrof 7               6.9         5               4.7         12              5.8 
Övrigt                                  29             28.7       21             19.8        50             24.1 
 

 
 

 

 

 

Antal         % 

1977 
Aftonbladet 
 Antal          % 

 
 
 

 
Expressen 
 

1987 
Aftonbladet 
 

 
Expressen 
 Antal             % Antal            % 

Totalt 1977-87 
 
   Antal          % 

Politik – inrikes 4 14.3           5 18.5 3 11.5           6 21.4  18             16.5  
Politik – utrikes - --- 1 3.7 2 7.7 2 7.1 5 4.6 
Välfärd och utbild. 1 3.6 1 3.7 3 11.5 1 3.6 6 5.5 
Brott 5 17.9 3 11.1 6 23.0 11 39.3 25 22.9 
Ekonomi 1 3.6 1 3.7 - --- - --- 2 1.8 
Miljö - --- - --- 1 3.8 - --- 1 0.9 
Sport 3 10.7 3 11.1 - --- - --- 6 5.5 
Kändisar - --- 2 7.4 - --- 2 7.1 4 3.7 
Kungligheter - --- 1 3.7 - --- - --- 1 0.9 
Krig, militär, terrori. 4 14.3 4 14.8 - --- - --- 8 7.3 
Olycka, katastrof 3 10.7 1 3.7 - --- - --- 4 3.7 
Övrigt 7 25.0 5 18.5 11 42.3 6 21.4 29 26.6 
 

Antal         % 

1997 
Aftonbladet 
 Antal        % 

 
 
 

 
Expressen 
 

2007 
Aftonbladet 
 

 
Expressen 
 Antal            % Antal            % 

Totalt 1997-07 
 
   Antal          % 

Politik – inrikes 1 3.9             3 9.7  - ---              2 8.7 6 5.9             
Politik – utrikes - --- - --- - --- - --- - --- 
Välfärd och utbild. 1            3.9 1 3.2 1 4.8 2 8.7 5 5.0 
Brott 8 30.6 11 35.5 7 33.3 4 17.4 30 29.7 
Ekonomi 1 3.9 2 6.5 - --- 1 4.3 4 4.0 
Miljö - --- - --- - --- - --- - --- 
Sport 1 3.9 1 3.2 - --- - --- 2 2.0 
Kändisar 3 11.5 3 9.7 6 28.6 7 30.4 19 18.8 
Kungligheter 1 3.9 3 9.7 - --- - --- 4 4.0 
Krig, militär, terrori. 1 3.9 - --- 1 4.8 - --- 2 2.0 
Olycka, katastrof 3 11.5 2 6.5 1 4.8 2 8.7 8 7.9 
Övrigt 6 23 5 16.1 5 23.8 5 21.7 21 20.8 
 

Totalt 
Aftonbladet 
 Antal         % 

Totalt 
Expressen 

 Antal         % 

Totalt 
Aftonbl & Express 
 Antal         % 
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6.2 Huvudaktör 

 

I Aftonbladet är det ”vanliga människor” som det i första hand står om på 

förstasidorna. ”Vanliga människor” kan exempelvis vara nyheter om läkare, bönder, 

föräldrar och kidnappningsoffer. Brottslingar och kändisar är en annan stor del och 

detta har troligtvis sitt samband med i vad tabell 3, 4 och 5 visar.  

Precis som Aftonbladet hamnar ”vanliga människor” ofta på Expressens 

förstasidor. Politiker hamnade ofta på Expressens förstasidor under 1977 och 1987 

vilket stämmer väl överens med att förstasidan hade mycket inrikespolitik under dessa 

år. Även huvudaktörer som brottslingar och övriga kändisar hamnar mycket på 

förstasidan hos Expressen.  

På det stora hela ser man att ”vanliga människor” figurerar som huvudaktörer 

på 44 % av förstasidorna. Brottslingar och kändisar finns det inte i närheten lika 

mycket av men de ligger på en andra och tredjeplats.  

Den största kategorin: 

• Vanliga människor (44 %) 

Den minsta kategorin: 

• Kungligheter (2.2 %) 

Ökat mest 1977/87 – 1997/07: 

• Kändisar – övrigt (+ 14.4 %) 

Minskat mest 1977/87 – 1997/07:  

• Politiker (- 13.2 %) 

 

Tabell 6: Huvudaktör 1977 och 1987 

          
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Antal         % 

1977 
Aftonbladet 
 Antal        % 

 
 
 

 
Expressen 
 

1987 
Aftonbladet 
 

 
Expressen 
 Antal            % Antal            % 

Totalt 1977-87 
 
   Antal          % 

Politiker 2 8.3             5 20.8  2 8.3             6 25.0 15 15.6             
Vanliga människor 14 58.3 10 41.7 13 54.2 10 41.7 47 49.0 
Brottslingar 3            12.5 2 8.3 3 12.5 2 8.3 10 10.4 
Polis - --- 1 4.2 3 12.5 3 12.5 7 7.3 
Kändisar - sport 3 12.5 1 4.2 - --- - --- 4 4.2 
Kändisar - övrigt - --- 2 8.3 - --- 2 8.3 4 4.2 
Kungligheter - --- 1 4.2 - --- - --- 1 1.0 
Tidningen - --- - --- 1 4.2 1 4.2 2 2.1 
Går ej att avgöra 2 8.3 2 8.3 2 8.3 - --- 6 6.3 
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Tabell 7: Huvudaktör 1997 och 2007 

          
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 
Tabell 8: Huvudaktör totalt 
 
 
 
 
 
Politiker 5               5.5         12             13.2       17               9.3 
Vanliga människor 45             49.5       35             38.5       80              44.0 
Brottslingar 12             13.2       11             12.1       23              12.6 
Polis 4               4.4         5               5.5         9                4.9 
Kändisar - sport 4               4.4         2               2.2         6                3.3 
Kändisar - övrigt 8               8.8         12             13.2       20              11.0 
Kungligheter 1               1.1         3               3.3         4                2.2 
Tidningen 1               1.1         7               7.7         8                4.4 
Går ej att avgöra 11             12.1       4               4.4         15              8.2 
 

 
 

6.3 Källor 

 

Aftonbladet har över 70 % med nyheter från Sverige under de två första åren. Sedan 

går det neråt lite de två senare åren. Det var svårare att avgöra vart källan kom från 

under 1997 och 2007 än 1977 och 1987.  

Expressen har precis som Aftonbladet haft mindre nyheter som man har 

kunnat se komma från Sverige under de två senare åren. År 1997 var det hela 11 % av 

nyheterna som var svåra att avgöra vart de kom ifrån.  

Sammantaget kan man se att de båda tidningarna har färre nyheter från 

Sverige de senare åren. Detta utifrån vad man kan se. En nyhet som är svår att avgöra 

kan likväl komma från Sverige, men då måste man gå in i tidningen för att få reda på 

detta och det har vi inte gjort.  

Den största kategorin: 

• Nyhet i Sverige – Övrig källa140 (64.3 %)  

 
                                                
140 En övrig källa kan lika gärna vara svensk men det har inte tydligt framgått i huvudnyheten 

Antal         % 

1997 
Aftonbladet 
 Antal        % 

 
 
 

 
Expressen 
 

2007 
Aftonbladet 
 

 
Expressen 
 Antal            % Antal            % 

Totalt 1997-07 
 
   Antal          % 

Politiker - ---             - ---  1 5.3             1 5.3 2 2.4             
Vanliga människor 11 45.8 8 33.3 7 36.8 7 36.8 33 38.3 
Brottslingar 4            16.7 5 20.8 2 10.5 2 10.5 13 15.1 
Polis - --- 1 4.2 1 5.3 - --- 2 2.4 
Kändisar - sport 1 4.2 - --- - --- 1 5.3 2 2.4 
Kändisar - övrigt 3 12.5 2 8.3 5 26.3 6 31.6 16 18.6 
Kungligheter 1 4.2 2 4.2 - --- - --- 3 3.5 
Tidningen - --- 5 20.8 - --- 1 5.3 6 6.9 
Går ej att avgöra 4 16.7 1 8.3 3 15.8 1 5.3 9 10.4 

Totalt 
Aftonbladet 
 Antal         % 

Totalt 
Expressen 
 Antal         % 

Totalt 
Aftonbl & Express 
 Antal         % 
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Den minsta kategorin: 

• Nyhet i Sverige – Utländsk källa (2.2 %) 

Ökat mest 1977/87 – 1997/07: 

• Svårt att avgöra141 (+ 23.5 %) 

Minskat mest 1977/87 – 1997/07:  

• Nyhet i Sverige – Övrig källa (- 13.8 %) 

 

Tabell 9: Källor 1977 och 1987 

          
 
 
 
  
 
 
 
 
 
   
 
 

 

 
Tabell 10: Källor 1997 och 2007 

          
 
 
 

  
 
 
 
 
 
   
 
          

 

 

 

 

 

 

 
                                                
141 Det har funnits flera förstasidor där vi har kunnat anta att nyheten kommer från Sverige men då 
detta inte har framgått tydligt har vi lagt förstasidan i denna kategori 

Antal         % 

1977 
Aftonbladet 

 Antal        % 

 
 

 

 
Expressen 

 

1987 
Aftonbladet 

 

 
Expressen 
 Antal            % Antal            % 

Totalt 1977-87 
 
   Antal          % 

Nyhet i  Sverige 
- Utländsk källa 1 4,2 - --- - --- 1 4.2 2 2.1 
                                                
Nyhet i Sverige 
- Övrig källa 17 70.8 17 70.8 18 75.0 16 66.7 68 70.8 
  
Nyhet i utlandet 
- Svensk källa 3 12.5 3 12.5 1 4.2 3 12.5 10 10.4 
  
Nyhet i utlandet 
- Övrig källa 1 4.2 3 12.5 - --- - --- 4 4.2 
  
Svårt att avgöra 2 8.3 1 4.2 5 20.8 4 16.7 12 12.5 
 

Antal         % 

1997 
Aftonbladet 
 Antal        % 

 
 

 

 
Expressen 
 

2007 
Aftonbladet 

 

 
Expressen 

 Antal            % Antal            % 

Totalt 1997-07 
 

   Antal          % 

Nyhet i  Sverige 
- Utländsk källa - --- 1 4.2 - --- 1 5.3 2 2.3 
                                                
Nyhet i Sverige 
- Övrig källa 15 62.5 12 50.0 11 57.9 11 57.9 49 57.0 
  
Nyhet i utlandet 
- Svensk källa 2 8.3 - --- 1 5.3 - --- 3 3.5 
  
Nyhet i utlandet 
- Övrig källa - --- - --- - --- 1 5.3 1 1.2 
  
Svårt att avgöra 7 29.2 11 45.8 7 36.8 6 31.6 31 36.0 
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Tabell 11: Källor totalt 
 
 
 
 
 
Nyhet i Sverige 
- Utländsk källa 1               1.1         3                3.3          4               2.2 
 
Nyhet i Sverige 
- Övrig källa 61             67.0       56              61.5        117           64.3 
 
Nyhet i utlandet 
- Svensk källa 7               7.7         6                6.6          13             7.1 
 
Nyhet i  utlandet 
-Övrig källa 1               1.1         4                4.4          5               2.7 
 
Svårt att avgöra 21             23.1       22              24.2        43             23.6 
 
 

 

6.4 Geografiskt ursprung 

 

På Aftonbladets förstasidor märker man att nyheten är lättare att avgöra vart den 

kommer från 1977 än de andra åren. 1987 och 2007 var svårast att avgöra vart 

nyheten hade sitt geografiska ursprung. Eftersom undersökningsmaterialet var fem 

förstasidor färre under 2007 än andra år för Aftonbladet så kan det hända att mer 

nyheter hade hamnat i variabelvärdet ”Går ej att avgöra”. Det syns tydligt att 

Aftonbladet under tidigare år hade mest nyheter från Stockholm och Sverige på sina 

förstasidor.   

Expressens nyheter på förstasidan har också blivit svårare att avgöra vart de 

kommer från de senaste åren. År 1997 var hela 66.7 % av nyheterna på förstasidan 

svåra att avgöra vart de kom från. Nyheter från Stockholm och övriga Sverige 

figurerade mest under åren.  

Tendensen för båda tidningarna är att det blir svårare att avgöra vart nyheten 

har sitt ursprung. Båda tidningarna prioriterar nyheter från Stockholm och övriga 

Sverige.  

Den största kategorin: 

• Går ej att avgöra142 (52.2 %) 

Den minsta kategorin: 

• Malmö, Norden, Australien (1.1 %) 

                                                
142 Det har funnits flera förstasidor där vi har kunnat anta att nyheten kommer från Sverige men då 
detta inte har framgått tydligt har vi lagt förstasidan i denna kategori  

Totalt 
Aftonbladet 

 Antal         % 

Totalt 
Expressen 

 Antal         % 

Totalt 
Aftonbl & Express 

 Antal         % 
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Ökat mest 1977/87 – 1997/07: 

• Går ej att avgöra (+ 22.3 %) 

Minskat mest 1977/87 – 1997/07:  

• Stockholm (- 8.3 %) 

 

Tabell 12: Geografiskt ursprung  1977 och 1987 

          
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

 
Tabell 13: Geografiskt ursprung  1997 och 2007 

          
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 
Tabell 14: Geografiskt ursprung  totalt 
 
 
 
 
 
Stockholm 22             24.2       22             24.2       44              24.2 
Göteborg 2               2.2         1               1.1         3                1.6 
Malmö 2               2.2         -                ---          2                1.1 
Övriga Sverige 7               7.7         16             17.6       18              9.9 
Norden 1               1.1         1               1.1         2                1.1 
Europa 2               2.2         5               5.5         7                3.8 
Asien, Mellanöstern 2               2.2         1               1.1         3                1.6 
USA, Kanada 1               1.1         2               2.2         3                1.6 
Afrika 2               2.2         1               1.1         3                1.6 
Australien -                ---          2               2.2         2                1.1 
Går ej att avgöra 50             54.9       37             40.7       95              52.2 
 

 

 

Totalt 
Aftonbladet 
 Antal         % 

Totalt 
Expressen 
 Antal         % 

Totalt 
Aftonbl & Express 
 Antal         % 

Antal         % 

1977 
Aftonbladet 

 Antal        % 

 
 

 

 
Expressen 

 

1987 
Aftonbladet 

 

 
Expressen 
 Antal            % Antal            % 

Totalt 1977-87 
 
   Antal          % 

Stockholm 8 33.3           7 29.2  7 29.2           5 20.8 27 28.1             
Göteborg 1 4.2 - --- - --- 1 4.2 2 2.1 
Malmö 1            4.2 - --- - --- - --- 1 1.0 
Övriga Sverige 5 20.8 4 16.7 - --- 2 8.3 11 11.5 
Norden 1 4.2 - --- - --- - --- 1 1.0 
Europa 1 4.2 3 12.5 - --- 1 4.2 5 5.2 
Asien, Mellanöstern 1 4.2 1 4.2 - --- - --- 2 2.1 
USA, Kanada - --- 1 4.2 - --- 1 4.2 2 2.1 
Afrika 1 4.2 - --- 1 4.2 1 4.2 3 3.1 
Australien - --- 1 4.2 - --- 1 4.2 2 2.1 
Går ej att avgöra 5 20.8 7 29.2 16 66.7 12 50.0 40 41.7 
 

Antal         % 

1997 
Aftonbladet 
 Antal        % 

 
 
 

 
Expressen 
 

2007 
Aftonbladet 
 

 
Expressen 
 Antal            % Antal            % 

Totalt 1997-07 
 
   Antal          % 

Stockholm 6 25.0           6 25.0 1 5.3             4 21.1 17 19.8             
Göteborg - --- - --- 1 5.3 - --- 1 1.2 
Malmö 1            4.2 - --- - --- - --- 1 1.2 
Övriga Sverige 2 8.3 1 4.2 - --- 4 21.1 7 8.1 
Norden - --- - --- - --- - --- - --- 
Europa 1 4.2 - --- - --- 1 5.3 2 2.3 
Asien, Mellanöstern - --- 1 4.2 1 5.3 - --- 2 2.3 
USA, Kanada 1 4.2 - --- - --- - --- 1 1.2 
Afrika - --- - --- - --- - --- - --- 
Australien - --- - --- - --- - --- - --- 
Går ej att avgöra 13 20.8 16 66.7 16 84.2 10 52.6 55 64.0 
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6.5 Ord i huvudrubrik 

 

Det är svårt att se någon tydlig tendens till förändring i antalet ord i huvudrubriken på 

Aftonbladets förstasidor. Det man i alla fall märker är att 1-3 ord används mer sällan 

nuförtiden och att 4-5 ord har använts mest under åren vi har undersökt.  

Expressen använde mestadels 4-5 ord i sina huvudrubriker under 1977, 1987 

och 1997 men under 2007 använde man inte så många ord överhuvudtaget. 2007 

använde man för det mesta istället 6-7 ord.  

På det stora hela ser man att 4-5 ord var mest populärt. 35.7 % av 

förstasidorna använde så många ord. 12-13 ord förekom på bara fyra av de 182 

förstasidorna.    

Den största kategorin: 

• 4-5 (35.7 %)  

Den minsta kategorin: 

• 12-13 (2.2 %) 

Ökat mest 1977/87 – 1997/07: 

• 6-7 (+ 21.6 %) 

Minskat mest 1977/87 – 1997/07:  

• 4-5 (- 23.6 %) 

 

Tabell 15: Ord i huvudrubrik  1977 och 1987 

          
 
 
 

  
 
 
        

 

 

Tabell 16: Ord i huvudrubrik  1997 och 2007 

          
 
 
 
  
 
 
        

 

Antal         % 

1977 
Aftonbladet 

 Antal        % 

 
 

 

1987 
Aftonbladet 

 

 
Expressen 

 Antal          % Antal        % 

Totalt 1977-87 
 

 Antal         % 

1-3 6 25.0  4  16.7  3  12.5  5  20.8  18  18.8 
4-5 6 25.0  11  45.8  18  75.0    10  41.7  45  46.9 
6-7 5 20.8  3  12.5  3  12.5  4  16.7  15  15.6 
8-9 6 25.0  4  16.7  -   4  16.7  14  14.6 
10-11 - ---  1  4.2  -   -  ---   1  1.0 
12-13 1 4.2  1  4.2  -   1  4.2   3  3.1 

Antal         % 

1997 
Aftonbladet 
 Antal        % 

 
 
 

2007 
Aftonbladet 
 

 
Expressen 
 Antal         % Antal        % 

Totalt 1997-07 
 
 Antal          % 

1-3 3 12.5  5 20.8  1  5.3  2  10.5  11  12.8  
4-5 9 37.5  9  37.5   2  10.5  -  ---  20  23.3 
6-7 6 25.0  6  25.0   10  52.6  10  52.6  32  37.2 
8-9 3 12.5  4  16.7   3  15.8    3  15.8  13  15.1 
10-11 2 8.3  -  ---       3  15.8        4  21.1  9  10.5 
12-13 1 4.2  -  ---       -  ---           -  ---  1  1.2 

Expressen 

Expressen 
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Tabell 17: Ord i huvudrubrik totalt 
 
 
 
 
 
 
        1-3 13             14.3       16             17.6       29              15.9 
        4-5 35             38.5       30             33.0       65              35.7 
        6-7 24             26.4       23             25.3       47              25.8 
        8-9 12             13.2       15             16.5       27              14.8 
        10-11 5               5.5         5               5.5         10              5.5 
        12-13 2               2.2         2               2.2         4                2.2 
 

 

 

6.6 Personifiering 

 

Första året innehöll hälften av de undersökta förstasidorna från Aftonbladet en 

personifiering. Detta ökade sedan lite under de andra åren. 1987 var året med flest 

personifieringar då 58.3 % av förstasidorna innehöll en sådan. 

De första två åren hade Expressen fler personifieringar än Aftonbladet men 

detta vände 1997. Då hade man plötsligt fler nyheter som inte var personifierade. 

Detta vände åter tillbaka under 2007.  

Totalt så var 58.2 % av de 182 förstasidorsnyheterna personifierade.  

Den största kategorin: 

• JA (58.2 %) 

Den minsta kategorin: 

• NEJ (41.8 %) 

Ökat mest 1977/87 – 1997/07: 

• NEJ  (+ 9 %) 

Minskat mest 1977/87 – 1997/07:  

• JA (- 9 %) 

 
Tabell 18: Personifiering 1977 och 1987 
 

          
 
 
 

  
 

 

 
 
 

Totalt 
Aftonbladet 

 Antal         % 

Totalt 
Expressen 

 Antal         % 

Totalt 
Aftonbl & Express 

 Antal         % 

Antal         % 

1977 
Aftonbladet 

 Antal        % 

 
 

 

1987 
Aftonbladet 

 

 
Expressen 

 Antal          % Antal        % 

Totalt 1977-87 
 

 Antal         % 
 
JA 12 50.0  17  70.8  14  58.3  17  70.8  60  62.5 
NEJ 12 50.0  7  29.2  10  41.7    7  29.2  36  37.5 

Expressen 
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Tabell 19: Personifiering 1997 och 2007 
 

          
 
 
 

  
 

 

 
 
Tabell 20: Personifiering totalt 
 
 
 
 
 
 
 
        JA 50             54.9       56             61.5       106            58.2 
        NEJ 41             45.1       35             38.5       76              41.8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal         % 

1997 
Aftonbladet 

 Antal        % 

 
 
 

2007 
Aftonbladet 

 

 
Expressen 

 Antal          % Antal        % 

Totalt 1997-07 
 

 Antal         % 
 
JA 13 54.2  10  41.7  11  57.9  12  63.2  46  53.5 
NEJ 11 45.8  14  58.3  8  42.1    7  36.8  40  46.5 

Totalt 
Aftonbladet 

 Antal         % 

Totalt 
Expressen 
 Antal         % 

Totalt 
Aftonbl & Express 

 Antal         % 

Expressen 
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7. Kvalitativa analysen 
 

I den kvalitativa analysen har vi studerat några av Aftonbladet och Expressens 

förstasidor mer ingående. Vi kollar på reklam, bilder, typsnitt och själva utformningen 

av förstasidan. Urvalet består av två förstasidor från varje tidning under åren 1977, 

1987, 1997 och 2007. Undersökningsmaterialet blir totalt 8 förstasidor från 

Aftonbladet och lika många från Expressen. Dessa 16 förstasidor har tagits fram 

genom att kolla igenom alla år och se vad det var som utmärkte en viss förstasida. 

 

7.1 Aftonbladet 1977 – 2007 

Exempel 1 

1977    1987 

 
 

1997    2007 
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Exempel 2 

1977    1987 

  
 

1997    2007 

  
 

Under det första året hade man i mars en text där det står: ”Sveriges största 

oppositionstidning”. Senare under 1977 bytte man ut denna text mot: ”Aftonbladet 

behövs om sanningen ska fram”. År 1987 står det ”Aftonbladet ökar mest – igen” och 

1997 finns istället en text med ”Sveriges största dagstidning”. Denna text ligger oftast 

runt deras logotyp. Deras logotyp har sett likadan ut under varje år och ligger alltid på 

samma ställe. Aftonbladet har alltid med en bild på deras grundare som är Lars-Johan 

Hierta. Den här bilden har fått flytta runt lite mellan åren som gått. Ibland ligger den 

bredvid Aftonbladet-loggan och ibland ovanför. Datum och pris ligger alltid under 

deras logga och det går att se att priset har höjts en hel del sedan 1977.  
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Typsnittet man har använt sig av till rubriker under alla 30 år tillhör familjen serifer. 

Sidhänvisningar och brödtext använder ett typsnitt av familjen antikva. Brödtext 

använder man sig bara av under 1977 och 1987. Förstasidan under dessa år använder 

sig av boxar med små nyheter i. Under 1977 ser det ut som om man har velat ha med 

så mycket nyheter som möjligt på förstasidan.  

Ser man på bilderna så använder man sig av större bilder under 1977 och 

1987. Under 1997 och 2007 verkar det som att rubrikerna blivit större men bilderna 

blivit mindre. Aftonbladet använder inte bara bilder på sin huvudnyhet utan också 

ibland på de små nyheterna under senare år. Det har alltså blivit mindre men fler 

bilder och huvudrubriken har fått större plats. Något som är intressant är att man 

under 1987 bara använde stora bokstäver på EN av de undersökta 

förstasidesrubrikerna (huvudrubriken). Detta går att se mer noggrant i bilaga 3. Alla 

andra år dominerar stora bokstäver på huvudrubriken.  

Ser man på reklamen så ser man en tendens på att tidningen gärna lyfter man 

sina olika bilagor under 1997 och 2007. 1977 hade man ingen reklam alls och 1987 

hade man någon gång en liten reklam för någon bilaga. 2007 har reklamdelen utökats 

lite från 1997 och då är det inte bara reklam för den egna tidningen utan även reklam 

från utomstående företag. Aftonbladet lyfter gärna fram sina krönikörer under 1997 

och 2007. Dessa får en alldeles egen liten plats på förstasidan. Det är även ofta en bild 

på dessa krönikörer.  

Sammanfattningsvis går det se att bilderna blivit mindre men fler, 

huvudrubriken har blivit större, det har blivit mer reklam samt så har brödtexten 

försvunnit under senare år. Aftonbladet har behållit puffarna (små nyheter), 

centreringen på huvudnyheten och bilden på grundaren. 
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7.2 Expressen 1977 – 2007 

Exempel 1 

1977    1987 

 
 

1997    2007 
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Exempel 2 

1977    1987 

  
 

1997    2007 

  
 

Expressen har alltid haft samma plats för sin logga och deras maskot, ”getingen”, 

finns med på alla nummer på exakt samma ställe. Från 1977 till 1987 hade man alltid 

med en text där det stod att man var störst i Sverige. Under 1997 och 2007 hade man 

ingen sådan text. Datum och pris står alltid under Expressen-loggan.  

 Expressen har under 1997 och 2007 använt sig av ett typsnitt ur familjen 

antikva. Under 1977 och 1987 blandades antikva och sansserif lite hur som helst. 

Vissa rubriker hade antikva medan andra rubriker hade sansserif. Under 1977 och 

1987 har man använt sig av brödtext på förstasidan men under 1997 och 2007 har 

man frångått detta till att bara ha rubriker. Det som är utmärkande för 1987 är att man 
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inte använde sig av några nyheter på vänster och högersidan. Det är en stor 

huvudnyhet som går från kant till kant på förstasidan och eventuella små nyheter 

ligger längst ner eller ovanför Expressen-loggan. Även större delen av förstasidorna 

under 1997 hade en huvudnyhet som gick från kant till kant. 

 Bilderna var lite större under 1977 och 1987 men precis som med Aftonbladet 

har man nu istället fler bilder och lite större rubriker. Det finns vissa undantag för 

1987 då man kunde ha väldigt stora rubriker eftersom man använde hela bredden på 

förstasidan.  

 När det gäller reklam så hade man någon enstaka reklam för en bilaga 1977 

och 1987 men under de andra två åren fanns det desto mer. 1997 har reklam för vissa 

bilagor och under 2007 har dessa bilagereklamer fått större utrymme och även reklam 

från utomstående företag har fått vara med.  

Sammanfattningsvis går det se att bilderna blivit mindre men fler, 

huvudrubriken har blivit större, det har blivit mer reklam, brödtexten har försvunnit 

helt och typografi-användningen är mer strikt nu än för 30 år sedan. Expressen har 

behållit puffarna (små nyheter), centreringen på huvudnyheten, storleken på 

huvudrubriken och ”getingen”. 

 

7.3 Sammanfattning 

 

Jämför man Aftonbladets och Expressens förstasidor under 1977 och 2007 ser man att 

stilen känns hårdare. Bokstäverna är fetare och reklamen för tidningens bilaga syns 

mer än vad puffarna gör. Storleken på reklamens typsnitt är ofta lika stor som själva 

huvudrubriken vilket gör att blicken drar sig till reklamen. Huvudrubriken på de båda 

tidningarna låg ofta lite högre upp på förstasidan under 1977 än 2007 eftersom man 

under tidigare år inte hade någon reklam som tryckte ner texten. 

Aftonbladet och Expressen har utvecklats på ungefär samma sätt. Båda 

tidningarna har tagit bort brödtext på förstasidan och ersatt dessa med lite större 

rubriker. Bilderna har blivit lite mindre men fler och reklamen har ökat på båda 

tidningarna. Expressen har dock lite mer reklam från utomstående företag än vad 

Aftonbladet har. Tidningarna liknar varandra mer och mer för varje år vi har 

undersökt. Båda har ungefär lika mycket reklam och deras huvudnyheter och puffar 

ligger på samma ställen. Under 2007 är nästan det enda som skiljer dem åt själva 

namnet på tidningen. 
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8. Slutsatser och diskussion 

 

Det kommer allt fler medier som blir tillgängliga för allt fler människor. Den 

traditionella användningen av media har inte förändrats särskilt mycket men vi 

tillbringar ändå allt mer tid i medievärlden. Människor sköter bankaffärer och köper 

olika saker på Internet vilket gör att mediernas makt ökar i samhället.143 Medierna 

hänger med oss utan att vi ibland tänker på det. De kan påminna oss att vi är en del av 

ett samhälle och det är därför vi ansluter oss till det varje dag.144 Jostein Gripsrud 

menar att medierna kan få oss att skaffa en identitet. Genom att se vad som framställs 

i bild, ljud och skrift så visar medierna oss dimensioner av världen som vi inte har 

eller aldrig kommer att få uppleva. Som mottagare av detta bildar vi oss en 

uppfattning om vad vi vill bli eller inte vill bli.145 

 

Uppsatsens frågeställning var följande: 

 

• Hur har innehållet på Aftonbladets och Expressens förstasidor förändrats 

under en 30 års period? 

o Vilket ämne och innehåll har huvudnyheten på Aftonbladets och 

Expressens förstasidor? 

o Vilka förekommer mest som huvudaktörer? 

o Vilket geografiskt ursprung har huvudnyheten? 

o Hur har formen och designen146 förändrats under en 30-årsperiod? 

 

Vi har använt oss av en del olika teorier i vårt uppsatsarbete men de teoretiker som vi 

har mest användning för i diskussionen är Galtung och Ruge, Maria Elliot samt 

Marina Ghersetti. Utifrån deras teorier kommer vi i detta kapitel dra slutsatser och 

diskutera de resultat vi kommit fram till i våra analyser.  

 I den kvantitativa analysen fann vi att huvudnyheten för det mesta handlar om 

brott på Aftonbladets och Expressens förstasidor. Detta stämmer väl överens med 

Marina Ghersettis teori om att nyheter om rån hellre tas med på förstasidan eftersom 

                                                
143 Hvitfelt & Nygren (2005): s. 41 
144 Gripsrud (2002): s. 16 
145 Ibid, s. 18 
146 Med form och design menas i huvudsak användandet av typsnitt, bildstorlekar och reklam. 
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det fängslar människor. Det ämne och innehåll som har ökat mest sedan 1977 fram 

tills nu är nyheter om kändisar. Enligt Ghersetti har man hellre med kändisnyheter än 

nyheter av mer samhälleligt intresse eftersom människor helt enkelt vill läsa om det 

senaste kändisskvallret. Galtung och Ruge menar att det beror på att läsarna kan 

identifiera sig med kändisarna och tidningarna tar med sådana nyheter för att 

kändisars handlande får större konsekvenser än för ”vanliga” personer. Det gick att se 

i resultatet att huvudnyheter om inrikespolitik hade minskat mest mellan 1977 och 

2007. Eftersom inrikespolitik ofta är av samhälleligt intresse så kan vi utifrån 

teoretikerna se att det stämmer att sådana nyheter har minskat och istället ersatts med 

smaskigare innehåll.  

 I vårt resultat av vilka huvudaktörer som förekom mest på förstasidorna såg vi 

att huvudnyheter om ”vanliga” människor dominerade. Galtung och Ruge menar att 

man använder en ”vanlig” person för att kunna skapa en identifikation med läsaren. 

Maria Elliot tog upp att mediepubliken förväntar sig en publikidentifikation från 

dagspressens nyhetsförmedling. Ghersettis två fallstudier visade även att ”vanliga” 

människor var mest förekommande som huvudaktörer. Vår studie stämde alltså helt 

överens med dessa resultat. Den huvudaktör som har ökat mest i huvudnyheterna är 

kändisar och det som har minskat mest är politiker. Detta stämmer överens med vad 

föregående tabell ”Ämne och innehåll” visade. 

 När vi studerade nyhetens ursprung och källa var resultatet att nyheten för det 

mesta kom från Sverige och hade en övrig källa. Den övriga källan är med stor 

sannolikhet svensk men eftersom detta inte framgick nog tydligt på förstasidan var det 

den övriga källan som blev störst. Det var svårt att avgöra vart en viss nyhet kom från 

men detta är också med största sannolikhet från Sverige men precis som förut 

framgick detta inte nog tydligt på förstasidan. Elliot och Ghersetti säger att 

tidningarna ofta har med nyheter som har en lokal förankring och om nyheten är från 

utlandet så har man för det mesta med källor som är svenska. Detta visade vår studie 

även fast det var svårt att avgöra ibland. Något vi inte kunde bevisa men som 

teoretikerna sade var att dagspressen har en mer personlig och lokal relevans än vad 

till exempel TV har.  

 Om ord i huvudrubriken går det inte säga så mycket mer än att 6-7 ord var 

vanligast att använda och 12-13 använde man minst. Detta betyder att huvudrubriken 

för det mesta antingen använder stora bokstäver eller långa ord. Det första alternativet 

låter mest troligt. 
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 Ghersetti säger att personifieringen är en vanlig form av vinkling. Hon menar 

att personifieringen ger nyhetsberättelserna mer närvarokänsla och liv. Det var nästan 

60 % av våra huvudnyheter som var personifierade och med hjälp av detta går det inte 

bevisa att det är den vanligaste vinklingen men resultatet visar att man hellre 

personifierar än inte. Däremot hade nyheter som var personifierade minskat under 

1997 och 2007 jämfört med 1977 och 1987. Vad detta beror på vet vi inte. 

I den kvalitativa analysen såg vi att Aftonbladets och Expressens utseende på 

förstasidorna liknade varandra mer och mer ju närmare år 2007 vi kom. Hadenius och 

Weibull påpekade just detta och ett uttryck för detta är tabloidformatet som var unikt 

för kvällspressen men som numera är det mest använda tidningsformatet i Sverige. De 

menade att skillnaderna har blivit mindre och mindre sedan 1980-talet vilket vi kunde 

bevisa i den kvalitativa delen. Marina Ghersetti säger att tidningarna ofta behåller sin 

design och layout eftersom att en ändring skulle kosta för mycket. Vi kunde se att det 

inte bara var utseendet som liknade varandra utan även också mängden reklam på 

förstasidorna. Tidningarna har med mer reklam nuförtiden eftersom de måste hitta nya 

sätt att tjäna pengar. Speciellt för Expressen är detta viktigt då de har tappat 

hundratusentals läsare sedan 1970. Expressen hade mer reklam från utomstående 

företag än vad Aftonbladet hade. Annonsintäkterna står för 30 % av kvällspressens 

inkomst och upplageinkomsterna står för resten. Det gick att se att bilderna blivit 

mindre men fler och detta har vi inte några teoretiska belägg för men vi tror det är för 

att tidningarna vill ha större rubriker. 

Vi har kunnat se att Frank Essers påstående om att tidningar blivit mer 

tabloidiserade, mer kommersiella, stämmer bra överens med vår undersökning. 

Howard Kurtz beskriver även han tabloidiseringen och menar att ”hårda nyheter” som 

ekonomi och politik används mer sällan i förmån för ”mjuka nyheter” som skandaler, 

sensationer och nöjen. Vår undersökning visar detta då Aftonbladet och Expressen 

blivit mer inriktade på ”mjuka nyheter”. 

Mediehistorian under 1970 fram till vår tid har präglats av nya medier. 

Begreppet konvergens och den digitala tekniken är på tydlig frammarsch i dagens 

mediesamhälle vilket gör att papperstidningen får hårdare konkurrens på marknaden. 

Sedan 1970-talet har tidningarna minskat sina upplagor med en tredjedel och det har 

troligtvis orsakats av det ökade TV-utbudet och Internets intåg under 1990-talet. 

Orsaken till att nya medier får stor genomslagskraft är hushållens intresse för nya 

tekniker. Som vi tidigare nämnt i uppsatsen försöker papperstidningarna konkurrera 
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med hjälp av specialbilagor och förändrat innehåll. Människor är vana att läsa 

tidningar, att bläddra, att ta med sig.  Vi tror att detta vanemönster kan vara svårt att 

besegra och det blir tiden som får utvisa om papperstidningarna kommer lyckas 

behålla konkurrenskraften på den stenhårda mediemarknaden. 

Utifrån denna c-uppsats kan vi som författare, eller ni som läser detta och 

intresserar er inom området, fylla ut ämnesområdet med vidare forskning. En 

forskning inom ramen för en c-uppsats har sina begräsningar, framförallt i tid. Detta 

gör att vi som forskare även är tvungna att begränsa urvalet av undersökningsmaterial.  

 En framtida forskning skulle då exempelvis kunna behandla en mer 

omfattande undersökning med ett större antal förstasidor under samma period. Detta 

skulle resultera i en bredare och mer djup analys.  

 Något som vi själva skulle tycka vara intressant att forska vidare kring är 

konkurrensfrågan. Hur gör dagstidningarna för att locka till sig allt fler läsare och hur 

vinner de läsare från den allt större och växande gratistidningsindustrin? Hur arbetar 

tidningarna med olika färgscheman? Det finns mycket intressant att forska vidare 

kring. Det som är viktigt att tänka på är att inte bara följa en tidnings nyheter. Ser man 

på flera olika tidningar får man en mer nyanserad bild av nyhetsförmedlingen och 

trovärdigheten ökar. 

Vår slutsats är att nyheter som är av nytta för samhället har fått ge vika för 

nyheter av mer kommersialiserat innehåll. Aftonbladet och Expressen är 

tabloidiserade och deras förstasidor liknar varandra mer för varje år som går. 

Framtiden får utvisa om detta leder till att en av tidningarna snart försvinner från 

marknaden. 
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Bilaga 1 

Kodschema 

Här kan man lätt och överskådligt se vad som det fanns mest av på förstasidorna. Som 

ett exempel kan vi kolla på ”Ämne och innehåll”. Då ser man att huvudnyheten 

handlade mest om brott och minst om miljö. Alla tabeller i denna bilaga funkar på 

samma sätt utom de tre första. Där har vi bara satt in vilka tidningar vi undersökte och 

vilka dagar och år tidningen kommer från. 

 

1. Tidningar - Aftonbladet (91 st. förstasidor) 

- Expressen (91 st. förstasidor) 

 

2. Publiceringsperiod - 1977 mars 
- 1977 oktober 
- 1987 mars 
- 1987 oktober 
- 1997 mars 
- 1997 oktober 
- 2007 mars 
- 2007 augusti 

 
3. Publiceringsdag - Måndag 

- Onsdag 
- Fredag 

 
4. Ämne och innehåll (huvudnyhet) 1. Brott 

2. Övrigt 
3. Politik – inrikes 
4. Kändisar 
5. Olycka, katastrof 
6. Välfärd och utbildning 
7. Krig, militär och terrorism 
8. Sport 
9. Politik – utrikes, kungligheter 
10. Ekonomi 
11. Miljö 
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5. Huvudaktör (huvudnyhet) 1. Vanliga människor 
2. Brottslingar 
3. Kändisar – övrigt 
4. Politiker 
5. Går ej att avgöra 
6. Polis 
7. Tidningen 
8. Kändisar – sport 
9 - Kungligheter 

 
6. Källor 1. Nyhet i Sverige – Övrig källa             

2. Svårt att avgöra 
3. Nyhet i utlandet – Svensk källa 
4. Nyhet i utlandet – Övrig källa 
5. Nyhet i Sverige – Utländsk källa 

 
7. Geografiskt ursprung 1. Går ej att avgöra 

2. Stockholm 
3. Övriga Sverige 
4. Europa 
5. Afrika, Usa, Kanada, Asien, 
Mellanöstern, Göteborg 
6. Australien, Norden, Malmö 

 
8. Ord i huvudrubrik 1. 4-5 

2. 6-7 
3. 1-3 
4. 8-9 
5. 10-11 
6. 12-13 

 
9. Personifiering 1. JA 

2. NEJ 
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Bilaga 2 

Huvudrubriker 1977 

Aftonbladet mars 

1. NYA KOMMUNISTPARTIET 

2. EN HALV MILJON från skattebetalarna TILL NYA PARTIET 

3. PAUKSCH nära gripas i Sverige FLYDDE MED EN KVINNA 

4. ”JAG SKA SNART DÖ – GÖR DET ONT?” 

5. MÖRDAD PÅ VÄG TILL SPORT-LOVSDANSEN 

6. VÄSTTYSKT SPIONPLAN tvingades ner av svenskt jaktflyg 

7. 19 UNGDOMAR till sjukhus efter fest DRACK TRÄSPRIT 

8. MAFFIA-METODER i Stockholms KROG-KRIG 

9. STENMARK VANN IDAG 

10. BROMSA MAT-PRISERNA 

11. 19-åring blev nytt offer för DÖDEN I KRUT-FABRIKEN 

12. STENMARK VANN I DAG – IGEN! 

 

Aftonbladet oktober 

1. TVINGADES GÅ RUNT PÅ JOBBET MED HANDBOJOR 

2. VI FÖLJER VÅRA IDEAL 

3. LÄKTARVÅLDET 

4. PENSIONÄR NÄR HON VAR 16 ÅR 

5. EPIDEMIN STOPPAD 

6. KRÖNMARK FLÖGS av flygvapnet i specialplan TILL TV 

7. PILOTEN DÖDAD I MORSE 

8. HON KAN BERÄTTA HUR DE DOG I SINA CELLER 

9. HÖGA CHEFER i Stockholms kommun anklagas av 

Hyresgästföreningen: De SÅLDE LÄGENHET SVART 

10. DÖDSLOPPET 

11. LO: s LÖNTAGAR-FONDER ÖVERGES? 

12. HANS HAND SLETS BORT! 
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Expressen mars 

1. DU FÅR BETALA DUBBELT NÄR DU KÖPER SMÅHUS 

2. ABBA I FARA 

3. Kungen faller 

4. VAD HÄNDE KARIN, 17, PÅ VÄG TILL DISKO? 

5. GISSLAN RÄDDAD 

6. – DE HAR STRUNTAT I MIG I SJU ÅR 

7. Så svarar Henning Sjöström 

8. Centern tar gärna nyval nu 

9. KRAM PÅ DIG Ingemar! 

10. FÄLLDIN STOPPAR OSKARS-HAMN OCH FORSMARK 

11. FÄLLDIN – är kam-pen mot ny-val över nu? 

12. 576 dog i jumbokraschen SVENSK FLYG-VÄRDINNA OMKOM 

 

Expressen oktober 

1. LINDA, 4 hemskickad ensam från Mallorca – de trodde att mamman 

hade dött 

2. GERD FÅNGE I SEX TIMMAR I IGENSPIKAD LÄGENHET 

3. VÅLDET PÅ HOVET 

4. HÄRLIGT AIK och Djurgår’n 

5. Hallå, regeringen! HUR KÄNNS DET ATT FÅ 1600 MER I 

MÅNADEN? 

6. SVENSK GISSLAN på kapade planet 

7. HUR LÄNGE SKA PAPPA ORKA? 

8. VAD HÄNDE I FÄNGELSET? 

9. KVINNAN som är TERROR LEDAREN 

10. NU RASAR DEBATTEN BLAND SOSSARNA SKA PALME BYTAS 

UT? 

11. Tusentals medlemmar LÄMNAR KONSUM I PROTEST 

12. Nytt terrordåd MILJONÄR KIDNAPPAD 
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Bilaga 3 

Huvudrubriker 1987 

Aftonbladet mars 

1. Ökar mest – igen! 

2. Sverige på svarta vapen-listan 

3. Holmérs avskedsord 

4. De gamla får mindre hjälp 

5. Man efterlyses för mordet på Olof Palme 

6. SEKT-LEDARE FLYDDE 

7. ’Experterna bluffar om aids’ 

8. De hemliga förhören med Holmér 

9. Nya hot: Åklagaren ska tystas 

10. Hon dog i vårdkön 

11. De hemliga breven till Holmér 

12. Sluta spara på våra barn! 

 

Aftonbladet oktober 

1. Jag såg när Palme sköts 

2. Generalsfru spred lögner om Palme 

3. Stig Bergling flydde med sin nya fru 

4. Spionens fru har nytt utseende 

5. Jag var gift med spionen 

6. Göran låg död i djungeln 

7. Bergling fortsatte som spion i fängelset 

8. Wickbom idag: Jag avgår! 

9. Hon hjälper Iran i kriget 

10. Jag stämplas som mördare 

11. Rymdhålet som hotar våra liv 

12. Läkare greps igen för styckmord 
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Expressen mars 

1. VISSTE PALME att svenska robotar smugglades till Iran? 

2. VAPEN-BÅTEN ägs av svenskar 

3. ’DÄRFÖR AVGÅR JAG’ 

4. BOFORS AFFÄRER GRANSKAS AV USA 

5. DET VAR SJÄLV-MORD 

6. – VI HOTAS TILL LIVET för att vi avslöjade vapenaffärerna 

7. LÄS DET HEMLIGA FÖRHÖRET OM PALME-MORDET 

8. 56 ÅRS FÄNGELSE 

9. Kärlek, aids och otrohet 

10. ”AVSÄTT JO” 

11. STATEN FICK BETALA JO:s BAD-SEMESTRAR 

12. CARLBERG ANKLAGAS efter sitt erkännande om smugglingen 

 

Expressen oktober 

1. KÄND LÄKARE i förhör flera gånger om PALME-MORDET 

2. NYTT i Expressen i dag MITT & DITT 

3. ÄR HAN REDAN I MOSKVA? 

4. SPIONEN FÅR 52 000 I PENSION 

5. Smittskydds-LÄKARE kartlägger SIGHSTENS SEXLIV 

6. FÅNGE PEKADE UT DÖDE SVENSKENS GRAV 

7. SPION-HUSTRUN SMUGGLADE UT BREV till öst-ambassad 

8. WICKBOM AVGÅR I DAG 

9. POLISENS HEMLIGA BILD på de två männen som är anhållna för 

Saras försvinnande 

10. Jag ger mig inte 

11. - TACK FÖR ALLA BREV 

12. LÄKARE GRIPEN på nytt – misstänkt för STYCK-MORD 
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Bilaga 4 

Huvudrubriker 1997 

Aftonbladet mars 

1. MÖRDAR-HUNDEN BET MIG ÖVER HELA KROPPEN 

2. FINLANDS-FÄRJA PÅ GRUND i Stockholms skärgård – passagerarna 

TVINGADES I LIVBÅTARNA  

3. NU ÄR STOCKHOLM I OS-FINAL 

4. SILVIAS MAMMA DÖD 

5. Hammarbys VM-STJÄRNOR I SKOTT-DRAMA mitt i city i natt 

6. ASTRA-CHEFEN I BOJOR 

7. SKILDA VÄRLDAR 

8. HEMLIGT testamente PEKAR UT PALMES MÖRDARE 

9. BEVISEN som ska FÄLLA PALMES MÖRDARE 

10. DINA SJUK-försäkrings-PENGAR GÅR TILL MILITÄREN 

11. Eftersökte PALME-MANNEN I POLIS-FÖRHÖR I MORSE om mordet, 

Bombmannen och Christer Pettersson 

12. SEX-TERROR PÅ DRAMATEN mot skådespelaren ÖRJAN 

RAMBERG 

 

Aftonbladet oktober 

1. – JAG BLEV RÅNAD I KYRKO-KÖREN 

2. JARL KULLE DÖD I DAG 

3. Passagerare berättar om FLYG-DRAMAT PÅ ARLANDA I NATT 

4. SPRIT-KLUBB I RIKSDAGENS KÄLLARE 

5. TÅG-MÖRDAREN berättar i polisförhör: DÄRFÖR DÖDADE JAG min 

medresenär 

6. Sångerskan LOUISE HOFFSTEN skriver om sin MS-SJUKDOM 

7. Praktikant FÖRGIFTADE SEX SKOL-BARN 

8. BANTAR-MEDEL kan vara DÖDLIGT 

9. MOTALA-PAMPARNA INFÖR RÄTTA I MORSE 

10. SÅ MYCKET STRÅLAR DIN MOBIL-TELEFON 

11. SÅ RÄDDAR DU DINA FOND-PENGAR 

12. 4-ÅRING I NY CONTAINER-OLYCKA 
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Expressen mars 

1. VINN RESOR TILL AIK:S MATCH I BARCELONA 

2. Passagerare berättar om FÄRJE-DRAMAT I MORSE 

3. MAGNUS Härenstam TJÄNADE MILJONER PÅ SKAL-BOLAG 

4. SILVIAS STORA SORG 

5. DEKLARERA med Expressen SÄNK DIN SKATT 

6. VAD VET DE OM DIG? 

7. TIGGARE i Stockholm TJÄNAR 1000 KR OM DAGEN 

8. BOMB-MANNENS testamente LÖSER PALME-MORDET 

9. BOMB-MANNENS BREV om Palme-MORDET 

10. 26 KVINNOR DÖDADE av sina män 

11. BOMBDRAMA PÅ BROMMA I MORSE 

12. HAN GAV ORDER OM SJÄLV-MORDEN 

 

Expressen oktober 

1. Christer Petterson i intervju om NYA PALME-BEVISEN 

2. JARL KULLE DÖD 

3. HJÄLTE-PILOTEN BERÄTTAR OM FLYG-DRAMAT på Arlanda – 

118 räddade 

4. Läkare rasar mot SJÄLVMORD I ”TRE KRONOR” I KVÄLL 

5. VICTORIAS VÄN KID-NAPPAD 

6. SÄNK VÅRA HYROR NU! 

7. Kidnapparna KRÄVDE MILJONER i lösensumma för VICTORIAS 

VÄN 

8. SKOTT-DRAMAT på kaféet MC-LIGANS HÄMND 

9. VIN SKA SÄLJAS FRITT 

10. POLISER SKÖTS IHJÄL I MORSE 

11. STOR GUIDE Expressen hjälper dig att RÄDDA DINA FONDER 

12. KNARK-FABRIK sprängd i TOMAS BROLINS HUS i Stockholm 
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Bilaga 5 

Huvudrubriker 2007 

Aftonbladet mars 

1. Flygbolaget FLY ME I KONKURS I MORSE 

2. DOKUSÅPA-STJÄRNA MÖRDAD – hittad ihjälslagen i BAKLUCKA 

3. 16-ÅRIG FLICKA KASTAD från fjärde våningen MOT DÖDEN 

4. Polisens NYA SPÅR kan lösa misstänkta DUBBEL-MORDET 

5. KANON-VÅR I HELA LANDET 

6. MESSING GAV MILJONER för att hjälpa sin NYE MANS FÖRETAG 

7. ARNE Hegerfors FÖLL IHOP före tv-sändning 

8. VÄKTARE FILMAR när de förnedrar och SLÅR NER UTSATTA 

9. Andreas, 21, blev GALEN AV VANLIGT SÖMNMEDEL 

10. HÄR SKJUTER rebellerna på Aftonbladets JOHANNE Hildebrandt i 

Bagdad 

11. GRIPEN efter skottdramat I GÖTEBORG 

12. DÖMD EKO-BROTTSLING arvtagare till Harry SCHEINS 

MILJONER 

 

Aftonbladet augusti 

1. HON BLEV OFFER 276 

2. OSMAKLIGT OM POVEL 

3. Camilla LÄCK-BERG gick ner 17 KG – trots att hon SMÅÄTER 

4. SOFIA, 26 om sin okända och OBOTLIGA SJUK-DOM 

5. KÄNDIS-KRÖGARE VÅLDTOG KVINNA PÅ LYXBÅT 

6. INLÅST – föräldrar övergav baby I HETTAN 

7. Karin Ahlborg avslöjar FUSK MED FISK-PINNAR 

 

 

 

 

 

 

 



 65

Expressen mars 

1. Claes Malmbergs KOLLAPS I ”SÅ SKA DET LÅTA” 

2. Ny ofarlig metod PERFEKT SYN på bara 3 MINUTER utan smärta 

3. KVINNA TÄNDE ELD när hennes FLICKVÄN hade sex med man 

4. 28-årig svensk PROFFS-STJÄRNA I DÖDS-KRASCH på motorcykel 

5. Bästa metoden bevisad GÅ NED 1.5 KILO I VECKAN 

6. TJÄNA 2 987 KR PÅ ETT SAMTAL 

7. RASA I VIKT och må bra med de NYTTIGA FETTERNA 

8. HÅNET mot Mona i tv i kväll 

9. Kärnkraftverket FORSMARK utrymt – hot om BOMB I DAG 

10. TV-STJÄRNA FLYDDE RATTFULL 

11. KVINNOR berättar om SEX EFTER 50 

12. ÖVERVIKT kan vara DOLT HORMONFEL 

 

Expressen augusti 

1. HAN ÖVERLEVDE FLYGKRASCHEN 

2. LISTAN PÅ 55 MOBILER som kan EXPLODERA 

3. 10-ÅRIG FLICKA SLOGS BLODIG PÅ LEKPLATS 

4. SVENSKA KÄNDISAR i tumultet vid BLODIGT SLAGSMÅL på 

innekrogen 

5. HOLLYWOOD-STJÄRNAN TAGEN AV POLIS I STOCKHOLM 

6. KIKKIS ursinniga BREV TILL REGERINGEN 

7. Nu får hon sin Patrik CARROS hemliga BRÖLLOPS-FEST efter guldet 

 

 

 

 

 

 


