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Abstract 
The purpose of this essay is to illustrate the effects that media has on its users. My question is: 

Is there a connection between the reporting at Aftonbladet.se and the result in the finals of 

Melodifestivalen.   

 

To answer my question I have done an investigation in two parts. The first one is a 

quantitative content analysis where I have analysed how often and in what way the contest 

entries are described in the articles. The second part is a qualitative discourse analysis where I 

have analysed the linguistic usage and the hierarchy in the articles. The investigation contains 

26 articles from Aftonbladet.se and they are all about one or more of the contest entries in the 

finals of Melodifestivalen. The articles are written by journalists and they are available to the 

public on the Internet.  

 

The result of the investigation is that Aftonbladet.se’s reporting may have affected the result 

in the finals of Melodifestivalen. In the articles that were published during the week before 

the finals, The Ark was mentioned the most, followed by Andreas Johnson and Måns 

Zelmerlöw. It is also these three artists/groups that has been mentioned along with the most 

emotionally charged words.    
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Sammanfattning  
Syftet med denna c-uppsats är att belysa den påverkan som media har på sina användare. 

Frågeställningen är: Finns det något samband mellan rapporteringen på Aftonbladet.se och det 

slutgiltiga resultatet i Melodifestivalens final?  

 

För att få svar på frågeställningen har jag gjort en undersökning i två delar. Den första är en 

kvantitativ innehållsanalys där jag har undersökt hur ofta och på vilket sätt bidragen har 

framställts i artiklarna. Den andra delen är en kvalitativ diskursanalys där jag har analyserat 

språkbruket och hierarkin i artiklarna. I undersökningen har jag analyserat 26 artiklar från 

Aftonbladet.se som alla handlar om ett eller flera bidrag från finalen i Melodifestivalen. 

Artiklarna är skrivna av journalister och är allmänt tillgängliga på Internet.   

 

Resultatet jag har kommit fram till är att det finns indikationer på att Aftonbladet.se:s 

rapportering kan ha påverkat utgången i Melodifestivalen. Av de artiklar som publicerades 

veckan innan finalen nämndes The Ark i flest antal artiklar, följt av Andreas Johnson och 

Måns Zelmerlöw. Det är även dessa tre artister/grupper som har nämnts ihop med flest 

värdeladdade ord.  
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1 Inledning 
Den 10 mars avgjordes finalen i Melodifestivalen. Jag följde bidragen både på TV och på 

olika nättidningar, främst Aftonbladet.se. På eftermiddagen på finaldagen satt jag och 

bläddrade i pappersupplagan av Aftonbladet och läste en artikel om Melodifestivalen. De 

hade intervjuat ett antal svenska kändisar och frågan var: ”Vem får din röst ikväll?” Arne 

Hegerfors hade svarat: ”Jag har hört att The Ark tar det, så jag röstar på dem”1. Frågan som då 

dök upp i mitt huvud var hur många andra som resonerar på samma sätt som Arne Hegerfors. 

Hur många röstar på det de har hört ska vinna? Och hur stor roll media spelar när en person 

bestämmer sig för vilket bidrag man ska lägga sin röst på?  

 

Jag anser att när man röstar i Melodifestivalen röstar man inte bara på låten i fråga utan på 

hela showen. Men jag tror också att man röstar efter vad man tror skulle slå, både i Sverige 

och i Eurovision Song Contest. I den sistnämnda variabeln kan media spela en stor roll. Både 

långt innan och under de sex veckor som Melodifestivalen pågår domineras nöjesnyheterna av 

rapportering kring de tävlande bidragen. Det handlar om allt mellan vilka vinstchanser de har 

till privata angelägenheter. Dagligen under dessa sex veckor kunde vi läsa dessa nyheter i våra 

två stora kvällstidningar Aftonbladet och Expressen.  

 

Vi utsätts för medial påverkan mer eller mindre dagligen. Tv, radio, Internet och tidningar har 

en stor roll samhället och de flesta människor kommer i kontakt med något av dessa medier 

dagligen. Inför denna c-uppsats var jag intresserad av att se vilken påverkan och vilka effekter 

medier har på sin publik. 

 

Tidigare forskning om medias effekter handlar främst om film, reklam och propaganda. Jag är 

intresserad av att ta reda på hur våra dagstidningar kan påverka vår uppfattning och våra 

åsikter. Under valrörelsen inför valet 2006 såg jag reklam för Dagens Nyheter på baksidan av 

en buss. Reklamaffischen hade texten: vems åsikter är dina? Svenska dagstidningar står för en 

stor del av svenska folkets nyhetskällor och därmed är de en viktig källa för mångas 

åsiktsbildning.   

 

I den här uppsatsen kommer jag att försöka ta reda på om nyhetsrapporteringen kring 

Melodifestivalen kan ha påverkat det slutliga resultatet i Melodifestivalen. Kan media ha 

                                                 
1 Aftonbladet 10 mars 2007 
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något att göra med att The Ark representerade Sverige i Eurovision Song Contest i 

Helsingfors? 

1.1 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att belysa den påverkan som media har på sina användare. En 

teoretisk genomgång av medias påverkan ligger till grund för en undersökning som försöker 

svara på om media kan ha påverkat resultatet i den svenska finalen av Melodifestivalen. Målet 

är att ge en bild av hur rapporteringen kring Melodifestivalen såg ut på Aftonbladet.se och 

sätta det i samband med det slutliga resultatet för att se om eller hur medierapporteringen kan 

ha påverkat det slutliga resultatet i finalen.  

 

 

1.2 Frågeställning 
Undersökningen kommer att utgå ifrån följande frågeställning:  

• Finns det något samband mellan rapporteringen på Aftonbladet.se och bidragens 

slutgiltiga placering i Melodifestivalens final? 



 6

2 Bakgrund 
 

2.1 Melodifestivalen 
Det har inte alltid varit publiken som har röstat fram vinnaren i Melodifestivalen. Sätten att ta 

fram ett bidrag till Eurovision Song Contest har varierat och är nästan lika många som antalet 

år tävlingen har gått. Här följer en sammanfattning av hur urvalsmodellerna har sett ut.  

2.1.1 Så började det 
Den första festivalen i Sverige ägde rum 1958, men den fick inte namnet Melodifestival 

förrän 1967. Den första uttagningen var inte en tv- eller radiosänd uttagning utan det var 

föreningen SKAP (Svenska Kompositörer av Populärmusik) som utlyste en tävling bland sina 

medlemmar. Av de 152 kompositioner som kvalade in vann ”Samma stjärnor lysa för oss två” 

av Åke Gerhard. Melodin döptes senare om till Lilla stjärna och det var Alice Babs som 

representerade Sverige i Eurovision Song Contest i Nederländerna. Året efter valdes Sveriges 

bidrag ut med hjälp av åtta radiosända semifinaler där lyssnarna fick rösta fram de slutliga 

finalisterna genom att sända vykort till radiostationen. Finalen tv-sändes från Cirkus i 

Stockholm och det var jurygrupper som utsåg segraren. 2 

 
Under 1960-talet använde man olika urvalssätt i stort sett varje år. 1960 var det en jury 

bestående av tre män som valde ut finalisterna till en tv-sänd semifinal där ytterligare en jury 

valde ut fyra finalister till den slutliga finalen.  1962 är det återigen publiken som får välja 

vilken sång som ska skickas till Eurovision Song Contest. Svenska folket får en vecka på sig 

att postledes rösta fram vinnaren. 1963 får inte svenska folket vara med och välja vinnaren. 

Detta uppdrag gavs i stället till en tolvhövdad jury, som i slutet av programmet endast 

tillkännagav placeringarna för de tre melodier man ansåg skulle prisbelönas. 1966 var det tio 

bidrag som tävlade. Fyra kompositörer var inbjudna och de övriga sex kom från allmänheten. 

Nästkommande år hade man samma urvalsmodell med den skillnaden att alla kompositörer 

kom från allmänheten. Det var detta år, 1967, som popen gjorde entré i tävlingen som nu för 

första gången heter Melodifestivalen. 3 

 

                                                 
2 (http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=63065&a=739415) 2007-05-25 
3 (http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=63065&a=739416) 2007-05-25 
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1971 får svenska folket rösta igen. Det här året valde man ut en grupp, Family Four, som fick 

sjunga alla 10 bidrag. Fem bidrag sjöngs av en kvinnlig sångerska och fem av en manlig 

sångare. De 10 melodierna delades upp på fem semifinaler som anordnades inom ramen för 

det populära teveprogrammet Hylands Hörna. Tittarna fick rösta fram finalisterna per post. I 

finalen var det således samma grupp som sjöng alla fem bidrag och en jury valde sedan ut 

vinnarlåten. 1973 tilldelas ABBA med låten ”Ring Ring” endast en tredjeplats av juryn. Detta 

anses vara en stor skandal och leder till att i 1974 års tävling får publiken makten.  

När publiken återigen fick rösta vann ABBAs låt ”Waterloo” med hästlängder. 4  

 

2.1.2 Publiken tar makten 
Fram till och med 1992 skötte en jury omröstningen. År 1993 var första gången 

Melodifestivalen avgjordes med telefonomröstning. Dagen efter skrev tidningarna om hur 

jurygrupperna var missnöjda och redovisade de poäng de skulle ha delat ut. Denna 

urvalsmodell användes till och med 1998. 1999 avgjordes Melodifestivalen med hjälp av både 

publikröster och jurygrupper som båda hade lika mycket att säga till om. 

Telefonomröstningen viktades så att tittarnas favorit skulle få 132 poäng (12 poäng gånger 

11), där siffran 11 motsvarar antalet jurydistrikt. 5 

 

2002 var året då tävlingen bytte namn från Melodifestival till Melodifestivalen och började ta 

den form den har idag. 32 låtar fördelade på fyra semifinaler som ägde rum på olika platser 

runt om i landet för att sedan mynna ut i en final. 2005 införde man Andra Chansen. En 

tävling där de låtar som kom trea respektive fyra i varje deltävling fick en andra chans att 

kvala till finalen. Förutom folkets röster var även elva jurygrupper från de olika tv-distrikten 

med och avgjorde vem som skulle vinna svenska Melodifestivalen. Folkets telefonröster 

räknades om till poäng och de rösterna vägde sammanlagt lika tungt som jurygruppernas 

röster.6 

 

Det har alltså inte alltid varit svenska folket som har röstat fram vinnaren. Ända sen tävlingen 

startade 1958 har urvalssättet skiftat mellan jurygrupper och folkets röster.  

 

                                                 
4 (http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=63065&a=739414) 2007-05-25 
5 (http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=63065&a=739418) 2007-05-25 
6 (http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=63065&a=739417) 2007-05-25 
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2.1.3 2007 års tävling 
2007 års Melodifestival avgjordes i fyra deltävlingar: 3, 10, 17 och 24 februari. Alla 

deltävlingar avgjordes med telefonröster där publiken fick rösta. De två bidrag i varje 

deltävling som fick flest röster gick direkt vidare till finalen i Globen och de två bidrag som 

fick näst flest röster gick till Andra Chansen som avgjordes 3 mars. I Andra Chansen tävlade 

åtta bidrag mot varandra och de två bidrag som fick flest telefonröster gick vidare till final. I 

finalen tävlade tio bidrag: The Ark, Andreas Johnson, Måns Zelmerlöw, Sarah Dawn Finer, 

Marie Lindberg, Sonja Aldén, Sanna Nielsen, Sebastian Karlsson, Anna Book samt Tommy 

Nilsson. Finalen avgjordes av både telefonröster och juryröster. Juryn och publiken hade 50 

procent av rösterna var. När röstningen var avslutad stod The Ark med låten ”The Worrying 

Kind” som segare. 7 

2.2 Melodifestivalen i pressen 
Idag är Melodifestivalen ett stående inslag i våra kvällstidningar under de veckor som 

tävlingen pågår. Redan på hösten när bidragen har valts ut börjar artiklar om upphovsmännen 

och eventuellt deltagande artister fylla nöjessidorna. Det handlar sällan om musiken utan det 

är ofta fokus på artisternas privatliv, kläderna och programledarna.  

 

I sin avhandling En liten sång som alla andra8 skriver Alf Björnberg om hur Melodifestivalen 

har figurerat i media 1959 – 1983.  

 

 I början var intresset för Melodifestivalen större i underhållningsbranschen än i dagspressen. 

De två första tävlingarna kommenterades endast i tidningens tv-spalt. Tävlingens 

spaltutrymme ökas dock successivt, framför allt i kvällspressen. 1961 är tävlingen för första 

gången förstasidesnyhet, både i Aftonbladet och i Expressen och båda tidningarna skriver om 

tävlingen redan innan den har sänts. 1983 ägnas tävlingen tre sidor på sändningsdagen samt 

förstasidan och ytterligare fyra sidor dagen efter sändningen, både i Aftonbladet och i 

Expressen. 9 

 

I början handlade tidningarnas kommentarer främst om musiken i Melodifestivalen. Men 

allteftersom tiden gick skrev tidningarna mer och mer om tävlingen och uppmärksamheten 

                                                 
7 (http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=62771&a=779856&lid=senasteNytt_741385&lpos=rubrik_779856)  
2007-04-16 
8 Björnberg (1987) En Liten Sång som Alla Andra 
9 Björnberg (1987) En Liten Sång som Alla Andra, s. 38 
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började riktas mot annat än musiken. 1969 nämns för första gången ordet skandal i samband 

med tävlingen och 1979 är en artikel rubricerad ”Skandalernas Tävling”. 10  

 

Fram till 1980-talet får artisterna ytterst lite uppmärksamhet i pressen, istället är det fokus på 

upphovsmännen. 1982 publicerar GT dagarna före tävlingen en artikelserie om de deltagande 

artisterna och dagen efter 1983 års tävling ägnas den vinnande artisten (Carola) stor plats. 

Artisternas kläder och framtoning har dock varit av intresse ända sedan tävlingen startade. 

Redan på 60-talet kommenterade journalisterna vad de tävlade hade på sig och utdelade 

diverse smakråd. Kommentarerna om kläderna tog sin topp 1974 då ABBA deltog i 

tävlingen.11  

 

Läsarnas kommentarer har kommit till tals i tidningarna ända sedan 1960-talet. 1961 uppger 

Aftonbladet att de fått 200 telefonsamtal från tv-tittare. 1963 orsakar juryns val av segerlåt 

den dittills största folkstormen i tävlingens historia. Under den senare delen av 1960-talet är 

uppslag med tittarnas kommentarer ett stående inslag i kvällspressen. Tidningarna hade hela 

sidor med kommentarer om vilken låt som borde ha vunnit och på löpsedeln sammanfattade 

man det med ”Fel låt vann”. Endast vid enstaka tillfällen såsom 1974 och 1983 har rubriken 

bytts ut till ”Rätt låt vann”. 12 

2.3 Aftonbladet 
Aftonbladet grundades den 6 december 1830 av Lars Johan Hierta. Tidningen har varit såväl 

liberal som konservativ och socialdemokratisk. Aftonbladet drivs i egen regi och färgen är 

oberoende socialdemokratisk. 1996 köpte den norska mediekoncernen Schibsted en tung 

aktiepost i tidningsföretaget Aftonbladet Hierta AB. Samtidigt startade den stora 

förvandlingen på medieområdet med Internets och andra digitala mediers explosionsartade 

framväxt.13 

 

Den 25 augusti 1994 publicerade Aftonbladet som första tidning i Sverige nyheter på Internet. 

Det var en elektronisk version av Aftonbladet Kultur som blev startskottet för tidningens 

utveckling på nätet. Under 1995 utvecklades Aftonbladet till en nyhetstjänst som publicerade 

nyheter dagligen och sedan dess har Aftonbladet varit ledande i utvecklingen inom svensk 

                                                 
10 Björnberg (1987) En Liten Sång som Alla Andra, s. 39 
11 Björnberg (1987) En Liten Sång som Alla Andra, s. 39 
12 Björnberg (1987) En Liten Sång som Alla Andra, s. 40 
13 (http://koncernen.aftonbladet.se/koncernen/historik/) 2007-02-25 
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och nordisk dagspress på Internet 14. De nyheter som har dragit flest läsare till Aftonbladet.se 

är flodvågskatastrofen, terrorattacken i USA och mordet på Anna Lindh 15.   

                                                 
14 (http://koncernen.aftonbladet.se/aftonbladet_se/abse_historik/) 2007-05-25 
15 (http://koncernen.aftonbladet.se/aftonbladet_se/webbplatsen_i_siffror/article3999.ab) 2007-05-25 
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3 Metod  
För att få svar på min frågeställning har jag dels använt mig av en kvantitativ innehållsanalys, 

dels gjort en mer kvalitativt inriktad diskursanalys.  

 

3.1 Kvantitativ innehållsanalys 
Innehållsanalysen innebär kvantitativa uppställningar av hur vanligt förekommande en 

bestämd innehållsmässig enhet är i en bestämd textmassa 16. En kvantitativ innehållsanalys 

föreföll sig lämpligt eftersom jag vill veta i vilken utsträckning de olika finalbidragen har 

exponerats i media och om de har framställts på olika sätt.  

 

I innehållsanalysen har jag räknat hur många artiklar som har publicerats under perioden  

3 - 10 mars, det vill säga veckan innan finalen ägde rum. Jag har räknat hur många artiklar 

som finns sammanlagt om de olika bidragen och sedan räknat ut hur många artiklar som 

handlar om respektive bidrag. Jag har sedan gjort en liknande resultatlista som finns för 

resultatet i finalen i Melodifestivalen. Anledningen är att jag vill se om det finns några 

likheter mellan placeringarna och därmed också ett samband mellan medias exponering och 

resultatet i finalen.  För att hitta artiklar till undersökningen använde jag mig av 

sökfunktionen på Aftonbladet.se. Jag använde mig av följande sökparametrar: 

Melodifestivalen, schlager, samt namnen på alla respektive artister/grupper som var uttagna 

till finalen. Sedan sammanställde jag de artiklar som stämde överens med urvalet (se kapitel 

3.1). Efter sammanställningen räknade jag hur många artiklar som varje respektive bidrag 

förekommer i och gjorde en tabell av mitt resultat (se kapitel 5.1). 

 

I steg två av den kvantitativa innehållsanalysen läste jag igenom alla artiklar som jag hade 

valt ut för att ta reda på om de olika bidragen framställdes på olika sätt. Jag plockade ut ord 

som kunde vara till bidragets fördel eller nackdel och gjorde en sammanställning av de ord 

eller uttryck jag hittade (se kapitel 5.1).  

 

                                                 
16 Drotner m fl. (1996) Medier och Kultur, s. 77 
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3.2 Kvalitativ diskursanalys 
Den andra delen av min undersökning är en kvalitativ diskursanalys. Begreppet diskurs avser 

muntlig och skriftlig språkanvändning och används ofta vid analyser av nyhetstexter 17. 

Istället för att för att koncentrera sig på vad som finns i texten ställer man frågan Varför har 

texten blivit som den har blivit? 18  

 

I diskursanalysen har jag analyserat artiklarna efter Peter Berglez metod (se kapitel 5.2 ). Jag 

har valt att inte göra någon djupanalys på någon enstaka artikel, utan jag har gjort en 

grundläggande och generell analys på alla 26 artiklar för att få en bild av hur rapporteringen 

såg ut som helhet under finalveckan.  

 

I den här delen av undersökningen läste jag igenom alla 26 artiklar och analyserade dessa 

utefter den metod och de analyssteg som Peter Berglez tar upp:  

1. Redogörelse för rapporteringens huvudsakliga innehåll samt kartläggning av de 

eventuella bilder och faktarutor som kompletterar artikeln19  

2. Nyhetstextens schematiska struktur 

3. Nyhetstextens tematiska struktur 

4. Mikroorienterad analys av nyhetstexten 

5. Politisk/historiska kontextualiseringar 

Stegen utvecklas vidare i kapitel 5.2.  

 

3.3 Urval 
Jag har valt att göra min undersökning på artiklar från Aftonbladet.se. Till detta finns det flera 

anledningar. Dels valde jag att göra undersökningen på en nätbaserad tidning eftersom 

Internet är ett vanligt sätt att få tag på sina nyheter 20. En nätbaserad tidning uppdateras 

dessutom ofta och det är lätt att snabbt få tag på de senaste nyheterna. Anledningen till att jag 

har valt just Aftonbladet.se är att det är den största svenska dagstidningen på nätet 21.  

 

                                                 
17 Ekström (2000) Metoder i Kommunikationsvetenskap, s. 194 
18 Ekström (2000) Metoder i Kommunikationsvetenskap, s. 195 
19 I denna punkt har jag valt att inte kartlägga eventuella bilder och faktarutor 
20 Enligt Svensk Dagspress är att läsa tidningar det fjärde vanligaste sysselsättningen på Internet 
21 Enligt en undersökning gjord av Svensk Dagspress hade Aftonbladet.se under vecka 8 2007 4 080 940 unika 
besökare 
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Kriterierna för mitt urval är att det måste vara artiklar skrivna av journalister och de ska vara 

allmänt tillgängliga. Dessutom ska innehållet vara relevant för undersökningen. Därför har jag 

valt bort: chattar med artisterna, bildspel, artiklar som recenserar och betygsätter artisternas 

kläder, artiklar om tittarsiffror, artisternas bloggar samt tv-inslag i den så kallade Schlager-

tv:n. Jag har även valt bort artiklar som handlar om bidrag som inte gick till final så länge inte 

ett finalbidrag nämns i artikeln. Eftersom jag vill att materialet ska vara allmänt tillgängligt 

har jag även valt bort material som finns under Plus, en tjänst på Aftonbladet.se som kräver 

inloggning.  

 

När urvalet var klart kvarstod 26 artiklar och krönikor som var relevanta för den undersökning 

jag ville göra. Artiklarna är publicerade 3 – 10 mars på Aftonbladet.se. De artiklar som är 

publicerade på kvällen 10 mars, d v s efter finalen är inte medräknade. De artiklar som är 

publicerade 3 mars men som handlar om resultatet i Andra Chansen är inte heller 

medräknade. Artiklarna handlar om någon av artisterna/grupperna som var aktuella för 

finalen. I vissa fall handlar de i huvudsak om något annat men har ändå tagits med för att de 

nämner något av bidragen. 

 

I steg två i den kvantitativa innehållsanalysen valde jag ut ord som på något sätt kunde vara 

till bidragets fördel. Det vill säga ord och uttryck som på något sätt utnämnde bidraget till 

vinnare eller favorit på förhand. Orden och uttrycken ska vara positivt laddade och ha 

potential att kunna leda läsarens åsikter. I detta steg valde jag även att leta efter ord som hade 

motsatt effekt, det vill säga ord med negativ laddning som även de kan leda läsarens åsikter.  
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4 Teori 
De huvudsakliga teorierna som jag utgår ifrån är påverkan och massmediers påverkan och 

effekter.  

4.1 Påverkan 
Teorin om påverkan tar sin plats i den psykologiska grenen behaviorismen. I sin bok 

Påverkan 22 skriver Åke W Edfeldt att vi ständigt utsätts för påverkan. Vi kan helt enkelt inte 

vara i kontakt med andra människor – direkt eller genom ord och bilder – utan att vi 

förändras, dvs. blir påverkade23. Därmed kan Edfeldts teori tolkas som att vi påverkas av det 

vi läser även om det inte är nyheter som klassas som ”viktiga”. Vidare menar Edfeldt att det 

inte går att påstå att man inte påverkas av sin omgivning. Allt vi upplever med våra sinnens 

hjälp i vaket tillstånd lagras inom oss. Annat förblir omedvetet kanske för alltid, kanske bara 

till dess att något annat sinnesintryck drar det med sig till medvetande 24. Även om vi bara 

slänger vår blick på en rubrik som har med Melodifestivalen att göra så kan detta intryck 

väckas till liv när vi läser något annat om samma sak, eller kanske när det är dags att rösta. I 

varje ögonblick påverkas vi av det som kommer in över våra sinnen, kombinerat med och 

tolkat genom ett urval av våra tidigare erfarenheter 25.  Edfeldt poängterar att påverkan inte är 

en engångsföreteelse utan en pågående process 26. Även effekterna av påverkan är en process.  

 

Det finns vissa som har mer makt att påverka människor än andra. Edfeldt skriver:  

Vi vet att människor som utformar vår politik, som skriver i våra 

tidningar, som författar böckerna vi läser, som producerar program för 

radio och TV, som gör filmer och teaterstycken, revyer och reklamtryck, i 

högsta grad förändrar vår tillvaro. Ibland sker detta slumpvis, ibland sker 

det utomordentligt systematiskt.27 

 

Det är viktigt att komma ihåg att det inte alltid är avsändarens intentioner som avgör vad 

resultatet av deras påverkan blir. Ytterst är det mottagaren och hans/hennes 

tolkningsförutsättningar, baserat på våra olika tidigare erfarenheter, som bestämmer både vad 

                                                 
22 Edfeldt (1992) Påverkan 
23 Edfeldt (1992) Påverkan, s. 8 
24 Edfeldt (1992) Påverkan, s. 14 
25 Edfeldt (1992) Påverkan, s. 22 
26 Edfeldt (1992) Påverkan, s. 22 
27 Edfeldt (1992) Påverkan, s. 22 
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vi uppmärksammar ur den ström av påverkan som möter oss, och hur vi tolkar och använder 

detta urval. 28 

 

4.2 Massmedias påverkan och effekter 
Forskning om massmedernas effekter är ett tvärvetenskapligt ämne som studeras av flera 

olika grupper av människor. Sociologer, statsvetare, psykologer och språkvetare är bara några 

av dem 29.   

 
Enligt Nationalencyklopedin är definitionen på massmeder: tekniska medier och 

medieorganisationer som förmedlar information eller underhållning till en stor publik, vilken i 

stort sett samtidigt nås av massmedieinnehållet. Utmärkande för massmedier är att de utgör en 

del av en offentlig masskommunikationsprocess. 30 

 

Forskning om massmedias effekter har tidigare främst riktat in sig på politik och propaganda, 

film samt tv-våld. I denna uppsats kommer jag att försöka applicera de teorier som finns om 

dessa områden på min egen undersökning. 

 

Till att börja med har jag främst utgått från Kent Asps bok Mäktiga Massmedier31. Asp har 

undersökt massmedias påverkan i politiken och hur radio, tv och dagstidningar deltar i den 

politiska opinionsbildningen. Jag har sedan tagit Asps teorier och försökt överföra dessa på 

mitt eget projekt. De båda undersökningarna har likheter. De handlar båda om att samla 

kunskap, bilda sig en åsikt och att sedan ta ställning i en viss fråga. Jag har valt att i detta 

avsnitt försöka begränsa mig till tidningar eftersom min undersökning inte berör övrig 

massmedia.  

 

Asp redogör för tre effektnivåer: uppfattning, värdering och handling32. Studierna av 

massmediernas effekter startar på den första effektnivån. Asp beskriver den som hur väljarna 

uppfattar objekten i den politiska världen33. I min undersökning kallar jag den: hur läsarna 

uppfattar objekten i Melodifestivalen. Den första nivån är den grundläggande nivån därför att 

                                                 
28 Edfeldt (1992) Påverkan, s. 22 
29 Nowak m fl. (1979) Att studera massmediernas effekter, s. 4 
30 Nationalencyklopedin (1994)  
31 Asp (1986) Mäktiga Massmedier 
32 Asp (1986) Mäktiga Massmedier, s. 79 
33 Asp (1986) Mäktiga Massmedier, s. 187 
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effekter på uppfattningsnivån är en förutsättning för effekter på de högre nivåerna. Asp 

skriver: Har man ingen kännedom om ett politiskt objekts existens kan man inte heller 

värdera det eller rikta sina handlingar mot det 34. Samma sak är överförbart i denna 

undersökning. Om man inte känner till de olika bidragen i Melodifestivalen kommer man inte 

heller att rösta på dem. Kunskapen kan också variera i komplexitet 35. Att känna till namnet på 

ett bidrag är inte samma sak som att faktiskt ha hört det. Därmed kan man inte heller jämföra 

det med andra bidrag. Skillnaden mellan Asps och min undersökning är att inom politiken kan 

en individ skaffa kunskap på andra sätt än genom massmedia, till exempel genom direkt 

kontakt med partiet, informationssajter på Internet, informationsbroschyrer och dylikt. När det 

kommer till bidragen i Melodifestivalen finns det inte lika många kanaler där man kan komma 

i kontakt med bidragen, och de som finns kan alla klassas som massmedier: tv, radio, 

tidningar samt Internet.  

 

Massmediers effekt kan variera. Asp tar upp tre olika variationer 36. För det första antar han 

att effekten är beroende av den effektnivå det gäller, uppfattning, värdering eller handling. För 

det andra är effekten beroende av de egenskaper medieinnehållet har och i vilken utsträckning 

individen kommer i kontakt med detta innehåll. Skillnaden mellan två personers kunskap kan 

bero på att den ene har inhämtat mer eller mer utförlig information än den andre. För det 

tredje är medieinnehållets effekter beroende av publikens mottaglighet för innehållet. 

Skillnaden mellan två personers kunskap kan bero på att den ene är mer mottaglig för 

innehållet än den andre. I Asps undersökning ingick fem olika typer av mottaglighetsfaktorer: 

bedömning, inställning, engagemang, resurser samt omgivning. I min undersökning är typerna 

inställning, engagemang och resurser av relevans. Asp menar att individens engagemang i 

innehållet och individens resurser att ta emot och tillgodogöra sig innehållet av störst vikt 37. 

 

Massmediers effekter är inte bara beroende av innehållet och i vilken utsträckning individen 

kommer i kontakt med innehållet. Information av samma kvantitet och kvalitet kan ge olika 

effekter beroende på hur mottaglig individen är för innehållet 38.  Är man inte intresserad av 

Melodifestivalen och bidragen borde man vara mottaglig i mindre utsträckning än om man 

har ett stort intresse.  Asp tar också upp att den sociala omgivningen har betydelse för 

                                                 
34 Asp (1986) Mäktiga Massmedier, s. 187 
35 Asp (1986) Mäktiga Massmedier, s. 188 
36 Asp (1986) Mäktiga Massmedier, s. 190 
37 Asp (1986) Mäktiga Massmedier, s. 190 
38 Asp (1986) Mäktiga Massmedier, s. 200 
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individens mottaglighet. Mottagligheten kan variera beroende på den inställning som finns i 

omgivningen och omgivningens engagemang i frågan. Vidare skriver Asp: ”Ju större 

engagemang och ju bättre mottagningsresurser en individ har, desto större effekt får 

innehållet”39. Detta bekräftar det tidigare resonemanget om att massmedias effekter är 

beroende av individen. Dock måste man vara medveten om att i Asps undersökning handlar 

individens intag mer om information än vad det gör i min undersökning. I valtider letar folk 

efter information om de olika partierna för att kunna ta ställning till vilket parti som stämmer 

bäst överens med ens egna åsikter. I min undersökning handlar det inte lika mycket om 

information. När det kommer till Melodifestivalen handlar nyhetsrapporteringen mer om 

artisterna och deras chanser i deltävlingarna/finalen. Det handlar alltså inte om att hämta 

information om de olika bidragen för att kunna ta ställning till vilken låt som är bäst. 

Tidningarna kan omöjligt beskriva låtarna på ett sådant sätt att en person kan ta ställning till 

vilken som är bäst, enbart genom att läsa. Musik är en personlig upplevelse och man måste ha 

hört låtarna för att kunna ha en åsikt.  Därför handlar nyhetsrapporteringen kring 

Melodifestivalen om artisterna och det som möjligen kan påverka deras chanser i finalen.  

 

Egenskaperna i massmediernas innehåll har en stor betydelse för uppkomsten av effekter. 

Innehållets kvalitet avgör vilka kunskapseffekter innehållet åstadkommer. Medieinnehåll med 

samma kvalitet kan åstadkomma olika effekter beroende på publikens mottaglighet för 

innehållet. I det avseendet spelar individens engagemang roll. När det gäller åsiktspåverkan 

menar Asp att de engagerade verkar vara mer mottagliga för påverkan än de oengagerade. I 

politiska frågor spelar massmedia stor roll i de tidiga stadierna i påverkansprocessen. 

Massmeders effekt på det politiska val man gör är indirekt och förmedlas via påverkan på 

individens egen bild. När det kommer till Melodifestivalen spelar självklart tv-sändningen den 

viktigaste rollen i påverkansprocessen. Det är där man hör låtarna för första gången. Internet 

och radio har också stora roller i processen eftersom man kan lyssna på låtarna där. Dock får 

inte radio spela finallåtarna förrän alla finalbidrag är uttagna. Därför tror jag att kvällspressen 

och Internettidningar spelar en stor roll från första lyssningen till finalen. Pappers- och 

nätpress fungerar som påminnare om de bidrag som har gått vidare till final. De fungerar även 

som förmedlare av de detaljer som vi inte kan få av tv och radio.  

 

                                                 
39 Asp (1986) Mäktiga Massmedier, s. 210 
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I boken Att studera massmediernas effekter skriver Kjell Nowak om forskningen om 

massmedias effekter på publiken. På 1960-talet kom man fram med en teori som bygger på 

medias möjlighet att skapa en dagordning. Man menade att media, genom sin 

nyhetsförmedling anger samtalsämnena för dagen.  Det ger intryck av vilka nyheter som är 

viktiga respektive mindre viktiga. På kort sikt drar medierna uppmärksamheten till än det ena, 

än det andra. Ur ett längre tidsperspektiv finns ett mönster som kan antas ha betydelse för den 

bild av världen som publiken bildar sig. Inte minst spelar det roll vad massmediernas 

dagordning inte innehåller. 40  

 

Människor anpassar sig till omgivningens förmodande åsikter, genom vad de ser, hör och 

läser i massmedia. Det vill säga ”den allmänna opinionen är vad allmänheten tror att 

allmänheten tror”41. Den uppfattning som framförs i media blir ännu mer dominerande. Olika 

massmediers nyhetsmaterial är ofta likartat och genom detta bildar sig människor 

uppfattningar om vilka åsikter som är vanliga respektive minde vanliga i samhället. Viss 

forskning visar att människor som finner att deras åsikt strider mot den som är dominerande i 

media, blir mindre benägna att öppet uttrycka sina åsikter. Boken tar upp vad som kallas en 

”tystnadsspiral” där människor med en avvikande åsikt inte lika gärna uttrycker och försvarar 

sin åsikt. 42 

 

I samma bok skriver Torsten Österman och Roger Bernow att vi inte föds med åsikter om 

saker och ting utan att de intryck, kunskaper och erfarenheter vi skaffar oss under livet skapar 

kognitiva mönster. De menar att effekten av information inte borde förlora på att den 

förmedlas via massmedia. Tvärtom hävdar de att medias stora spridningspotential talar för att 

motsatsen bör vara fallet. 43 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40 Nowak m fl. (1979) Att studera massmedias effekter, s.10 
41 Nowak m fl. (1979) Att studera massmedias effekter, s.11 
42 Nowak m fl. (1979) Att studera massmedias effekter, s.11 
43 Nowak m fl. (1979) Att studera massmedias effekter, s.57 
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5 Analys och resultat 

5.1 Kvantitativ analys 
I min kvantitativa innehållsanalys har jag räknat antalet artiklar och sedan gjort uträkningar 

utefter vissa parametrar. Analysen består av två delar. I den första har jag räknat hur många 

artiklar om bidragen förekommer i. Den andra delen tar upp ord och uttryck i artiklarna som 

kan upplevas som ledande och ha stor påverkanseffekt.  

 

5.1.1 ”Artikelligan” 
I den första delen av innehållsanalysen har jag räknat hur många artiklar som bidragen 

förekommer i. Jag har räknat varje bidrag en gång även om de nämns fler gånger i samma 

artikel. Resultatet av denna översikt redovisas i tabellen nedan:  

 

Resultat: 

Bidrag Antal artiklar Plats i finalen  
The Ark 16 1 
Andreas Johnson 11 2 
Måns Zelmerlöw 11 3 
Marie Lindberg 7 5 
Sonja Aldén 4 6 
Sanna Nielsen 4 7 
Sebastian Karlsson 4 8 
Sarah Dawn Finer 2 4 
Tommy Nilsson 2 10 
Anna Book 1 9 
 
The Ark är det bidrag som har exponerats mest på Aftonbladet.se. Av 26 artiklar förekom de i 

16. Om man ser till plats 1-3 i ”artikelligan” och jämför det med resultatet i finalen ser man 

att resultaten stämmer överens med varandra. I finalen vann The Ark, Andreas Johnson kom 

tvåa och Måns Zelmerlöw kom på en tredjeplats. I antalet artiklar vinner The Ark och på en 

delad andraplats kommer Andreas Johnson och Måns Zelmerlöw. Även i antalet gånger de 

nämns sammanlagt ser resultatet likadant ut. I botten i båda undersökningarna ligger Anna 

Book och Tommy Nilsson som kom på nionde respektive tionde plats i finalen, det vill säga 

näst sist respektive sist. Resultatet i den första delen visar att det kan finnas ett samband 

mellan rapporteringen på Aftonbladet.se och resultatet i Melodifestivalen. Dock är det svårt 

att med säkerhet uttala sig om ifall det finns ett samband eller inte eftersom min undersökning 



 20

är relativt liten. Det som skulle tala emot att resultaten har med varandra att göra är att Sarah 

Dawn Finer endast nämndes två gånger på en vecka men ändå kom på en fjärdeplats i finalen.  

 

5.1.2 Ord och uttryck 
I det andra steget av min undersökning har jag fokuserat på vissa ord och uttryck och räknat 

ut hur många gånger vissa ord förekommer i samband med låtarna eller artisterna. Jag har 

även tagit med meningar som kan ha samma effekt. Orden och meningarna jag har valt är 

sådana som på något sätt kan vara till bidragets fördel. Det vill säga ord som på något sätt 

utnämner bidraget till vinnare eller favorit på förhand. Jag har nedan angivit hur många 

gånger ordet förekommer och ifall bidraget har nämnts ihop med ett annat bidrag. Inom 

parentes står ord som är snarlika och som har jag har räknat ihop med huvudordet.   

 

De ord och uttryck som jag har hittat redovisas nedan tillsammans med respektive bidrag: 

 

The Ark   

• Favoriter (favorittippade) - 7 gånger, varav en gång ihop med Måns Zelmerlöw 
• Bäst 
• Storfavoriter – 2 gånger varav en gång ihop med Måns Zelmerlöw och Andreas 

Johnson 
• Segrare (segertippade, jordskredsseger) – 5 gånger 
• Vinner (vinnare, vinst, vinna) – 7 gånger 
• Årets show 
• Givet att The Ark blir vår representant i Helsingfors 
• Jag tror att The Ark tar hem det här 
• Det vore synd om The Ark inte tog hem det här 

 
Måns Zelmerlöw 

• Favoriterna (ihop med The Ark) 
• Storfavoriterna (ihop med The Ark, Andreas Johnson) 

 
Andreas Johnson 

• Storfavoriterna (ihop med The Ark, Måns Zelmerlöw) 
• Populär  
• Det är läge för honom 
• Andreas skulle bli en bra representant för Sverige 

 
Sonja Aldén 

• Potentiell skräll 
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Marie Lindberg 
• Schlagerstjärna 
• Kommer att vinna melodifestivalen 

 
 

Jag såg även på de ord och meningar i artiklarna som jag tror kan vara till bidragens nackdel: 

 

Marie Lindberg 

• […] skolfröken sjunger som Brandeby dansar44 - citat av Claes af Geijerstam  

 

Tommy Nilsson 

• Tommy Nilsson är sjuk 

• Tidvis såg han förvirrad och frustrerad ut 

 

Andreas Johnson 

Samlingen ger ingen vacker bild av Andreas Johnsons karriär – skivrecension 7 mars 

 

Sonja Aldén 

• […] mycket tyder på att hon är dum i huvudet 

 

Ord och meningar som kan vara till fördel för vissa bidrag men nackdel för andra:  

• Med rätt ballad kan det gå hur bra som helst – ett citat sagt av Christer Björkman i 

SVT men som Aftonbladet.se senare citerade i en artikel.  

• Sverige tjänar inte alls på att skicka en ballad till Helsingfors 

 

Även i den här delen tycker jag att man kan se indikationer på att det finns ett samband 

mellan medierapporteringen och resultatet i Melodifestivalen. Sju gånger förekommer ordet 

favorit (eller liknande) i samband med The Ark och ordet vinnare (eller liknande) 

förekommer lika många gånger. Dessutom förekommer ordet favorit eller storfavorit endast i 

samband med The Ark, Andreas Johnson och Måns Zelmerlöw, de tre bidrag som kom på de 

tre översta plasterna i finalen. Vidare kan man också se att det endast är fem av bidragen som 

har omnämnts positivt. Fyra stycken bidrag har omnämnts negativt, varav två bidrag finns 

                                                 
44 Skolfröken syftar på Marie Lindberg och uttalandet sades i samband med att Lars Brandeby var med i Let’s 
Dance i TV4. Brandeby kritiserades för att han dansade så dåligt men var ändå en publikfavorit.  



 22

med i de fem som omnämnts positivt. Det innebär att det är 3 bidrag som inte har omnämnts 

med något värdeladdat ord alls: Sebastian Karlsson, Sanna Nielsen och Anna Book.  

 

Enligt Kjell Nowak anpassar sig människor till de åsikter som man förmodar råder i samhället 

och att den uppfattning som framförs i media blir dominerande. Där kommer Arne Hegerfors 

citat in: ”Jag har hört att The Ark tar det, så jag röstar på dem.” Sju gånger på en vecka kunde 

man läsa att The Ark skulle vinna och lika många gånger att de var favoriter. Om det är som 

Nowak tar upp, att människor anpassar sig till den åsikt som råder i media är det ju inte så 

konstigt att The Ark vann Melodifestivalen.  I teorin om dagordning menar Nowak att det 

spelar stor roll vad dagordningen inte innehåller. I undersökningen kom jag fram till att Anna 

Book och Tommy Nilsson som kom på de två sista platserna hade nämnts minst i artiklarna. 

De ingick då inte i dagordningen och människor påverkades således inte av vad som stod om 

dem. Kjell Nowak tar också upp tystnadsspiralen som kan uppstå när folk anser att deras 

åsikter inte speglas i media. De som hade Anna Book eller Tommy Nilsson som favorit kan 

ha hållit sina åsikter för sig själva på grund av rädsla för att ha en avvikande åsikt. Eftersom 

dessa personer inte vågade uttrycka sina åsikter eller försvara dessa var det ingen i deras 

närhet som påverkades av dem.  

5.2 Diskursanalys 
Jag har valt att göra min diskursanalys efter de fem punkter som Peter Berglez tar upp i boken 

Metoder i kommunikationsvetenskap45.  De fem stegen är:  

1. Redogörelse för rapporteringens huvudsakliga innehåll samt kartläggning av de 

eventuella bilder och faktarutor som kompletterar artikeln46  

2. Nyhetstextens schematiska struktur -  

3. Nyhetstextens tematiska struktur 

4. Mikroorienterad analys av nyhetstexten 

5. Politisk/historiska kontextualiseringar 

 

Redogörelse för rapporteringens huvudsakliga innehåll  handlar om att ta reda på vad 

artiklarna handlar om, det vill säga att få ett grepp om artiklarnas huvudsakliga innehåll.  

 

                                                 
45 Ekström (2000) Metoder i kommunikationsvetenskap, s. 207-209 
46 I denna punkt har jag valt att inte kartlägga eventuella bilder och faktarutor 
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Analysen består av 26 artiklar som varierar i längd från 39 till 1127 ord och delas in i följande 

kategorier: rapporter/undersökningar (9 st.), intervjuer (8 st.), krönikor (3 st.) och övrigt (6 

st.). Huvudsakligen handlar artiklarna om de olika bidragen och olika aspekter av deras 

vinstchanser. Det finns ingen huvudartikel utan alla artiklar klassas på samma sätt. Till många 

av artiklarna finns det tillhörande bilder och i vissa fall även faktarutor men jag har valt att 

inte analysera dessa.   

 

Alla artiklarna är skrivna av en journalist men många bygger på andras uttalanden eller 

undersökningssiffror. De rapporter om ett eventuellt resultat i finalen bygger på 

undersökningar gjorda av Aftonbladet själva där läsarna har fått rösta, eller siffror och resultat 

från andra källor så som musikexperter, Betway.com47, samt Sveriges Radio Väst. 

Journalisterna som har skrivit artiklarna har inte själva kommenterat de resultat som 

undersökningarna kommer fram till. 

 

Nyhetstextens schematiska struktur görs på makronivå och innebär en kartläggning av 

berättandets kategori. Här ska jag ta reda på frågor som: Vad förmedlas i rubrikerna? Vilka 

aktörer förekommer i texten? Hur kommenteras aktörerna av journalisten? Vilka aktörer tillåts 

sammanfatta och/eller dra de huvudsakliga slutsatserna? 

 

 Till att börja med har jag valt att analysera det som står i artiklarnas rubriker. Jag har valt ut 

de rubriker som jag tycker har störst påverkanseffekt: 

”Klart vi ska skicka Måns till Helsingfors”, Läsarna: The Ark – eller Måns, De får högsta 

betyg i alla tidningar, Björkman kan fälla favoriten i finalen, Folket: ”The Ark vinner”, 

Europa kan gå miste om The Ark, ”Smart att rösta på oss”, Spelbolag säkra: ”The Ark vinner 

melodifestivalen, Marie Lindberg vann ”melodifestival” på hemmaplan, Läsarna: Ark vinner, 

Tommy Nilsson sjuk.   

 

Alla dessa rubriker handlar alla om vem som kommer att vinna Melodifestivalen eller ger oss 

tips om hur det kommer att gå i finalen. Fem av rubrikerna innehåller bidraget The Ark och i 

tre av dem står det att The Ark kommer att vinna. Läser man artiklarna med rubrikerna De får 

högsta betyg i alla tidningar och ”Smart att rösta på oss” får man tidigt reda på att de handlar 

om The Ark. Faktum är att The Ark är de första orden i båda artiklarna.  

                                                 
47 Betway.com är ett Internetbaserat spelbolag 
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I artikeln med rubriken Björkman kan fälla favoriten i finalen syftar ordet favoriten på Måns 

Zelmerlöw, Andreas Johnson och The Ark.  

 

Rubriken Tommy Nilsson sjuk tog jag med för att jag tror att den kan påverka hur folk 

upplever hans framträdande. Artikeln är skriven dagen innan finalen.  

 

I artiklarna förekommer det ofta andra aktörer än journalisten själv. I ett antal är det någon av 

artisterna som uttalar sig om ett annat bidrag. En annan artikel innehåller utdrag ur 

Aftonbladets.se:s läsarforum där många fans har utryckt sina åsikter. I en artikel har man låtit 

en oddssättare från Betway.com uttala sig om finalbidragen och i den artikeln kan man läsa 

uttrycket ”vi är bergsäkra på att det blir The Ark som vinner”. Journalisterna som har skrivit 

dessa artiklar har inte i något fall försökt säga emot eller kommentera aktörernas åsikter och 

kommentarer. Det enda fall där det sker är när en krönikör i sin krönika argumenterar emot 

det uttal som Christer Björkman tidigare hade gjort (se kap. 5.1). Men där sker 

motargumentationen i en annan artikel än vad uttalandet förekommer i.  

 

Nyhetstextens tematiska struktur utförs också på makronivå. I det här steget analyserar man 

nyhetstextens hierarkiska struktur. Hur organiseras de ämnen och händelser som förekommer 

i texten? Finns det sekundära händelser?  

 

 Den tematiska strukturen innebär artikelns hierarkiska karaktär48. De flesta av artiklarna är 

inte så långa och går därför rakt på sak, det vill säga huvudhändelsen först. Huvudhändelsen 

ges redan i rubriken och förklaras sedan i brödtexten. De lite längre artiklarna är i huvudsak 

intervjuer. I artiklarna finns det sällan sekundära händelser. Däremot finns det hela artiklar 

som behandlar ämnen som skulle kunna klassas som sekundära händelser. Ett exempel är 

artikeln som handlar om Andreas Johnsons skiva som släpptes samma vecka som finalen. Jag 

valde att ha med den artikeln eftersom jag ansåg att den kunde påverka folks åsikter som hans 

låt i finalen. Dock anser jag att artikelns ämne inte kan klassas som huvudsakligt. Ett annat 

exempel är artikeln som handlar om Marie Lindberg och att hon jagas av sina fans så att hon 

har blivit tvungen att skaffa larm hemma.  

 

                                                 
48 Ekström (2000) Metoder i kommunikationsvetenskap, s. 208 
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Mikroorienterad analys av nyhetstexten utförs på mikronivå och innebär en mer detaljerad 

studie av texterna. Dels ser man till textens globala koherens. Med global koherens menas 

textens huvudsakliga och allomfattande mening. Dels ser man ser till textens lokala koherens, 

det vill säga studiet av enskilda textpartiers inbördes relationer. Utifrån det kartlägger man hur 

argument, påståenden samt orsak och verkan är uppbyggda i texten i relation till den globala 

koherensen. På den här nivån analyserar man även frånvarande information eftersom läsaren 

förmår att skapa sammanhang trots att det saknas information. Läsaren försöker själv att fylla 

i de textmässiga hålen.  

 

I många av artiklarna får man fylla i mycket information själv. De skriver ofta om vilka som 

är favoriter eller vilka bidrag som har fått flest röster i undersökningar och mätningar. Men de 

redovisar sällan siffrorna för varje bidrag. Man får som läsare bilda sig den informationen 

själv, och när man själv fyller i hålen är det lätt att bidragen där siffrorna inte redovisas 

hamnar på en delad sistaplats. Om man ser till den lokala koherensen i texterna anser jag att 

det finns många delar i artiklarna som är av stor vikt när det kommer till läsarens påverkan. 

Några av de meningar och ord jag har hittat finns redovisade i kapitel 5.1.  

 

Störst påverkan tycker jag att de textstycken där något bidrag utnämns som vinnare har. I de 

fall där det står ”xx kommer att vinna” eller ”xx är bäst” har aktören i artikeln förutbestämt 

resultatet och som läsare kan man påverkas av den bestämda åsikten. 

 

Alla artiklar utgår från att läsaren har tidigare kunskaper om ämnet och ger inte någon närmre 

presentation av vare sig Melodifestivalen eller bidragen.  

 

Politisk/historiska kontextualiseringar: I det här steget tar man reda på om det finns historiska 

eller politiska orsaker till att saken beskrivs ur den aktuella synvinkeln. Den svenska 

Melodifestivalen har ytterst lite med politik och historia att göra. Jag anser därför inte att det 

finns några sådana anspelningar i texterna. Däremot tycker jag att journalistens och/eller 

Aftonbladets åsikter skiner igenom i vissa fall. I en krönika skriver journalisten: Den här 

Sonja Aldén sjunger ju fint och så, men mycket pekar på att hon är dum i huvudet. Främsta 

beviset är hur hon förhåller sig till champagne. Visserligen handlar artikeln om champagne 

men jag tror ändå att den första meningen i krönikan kan ge läsaren en dålig bild av bidraget 

som han skriver om. I ett annat fall skriver journalisten: Nej, det går inte att odla lika stora 
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artister som Ola Salo49 i schlagervärlden eller "Idol"-fabriken. Ja, just därför vore det - med 

tanke på Melodifestivalens framtid och utveckling - välgörande om en rocklåt och rockgrupp 

från den riktiga världen sopade banan med konservativ schlager. […] Men det vore synd om 

The Ark inte tog guld. Då får Europa inte uppleva deras framträdande. Det är fortfarande ett 

av tidernas bästa schlagernummer. I detta fall framgår det på ett väldigt tydligt sätt vad 

journalisten tycker. Båda dessa texter är visserligen hämtade ur krönikor, en journalistisk text 

där journalistens egna åsikter kommer fram, men jag tror att uttalanden som dessa kan 

påverka läsaren och dennes åsikter om The Ark, och även åsikter som de övriga bidragen. 

 

Asp skriver att innehållets kvalitet avgör vilka effekter innehållet åstadkommer. Den 

kvalitativa diskursanalysen visar att journalisternas egna åsikter ofta visas i texterna. Ofta 

förekommer även andra aktörer, så som musikexperter och artisterna själva. Eftersom 

journalisterna som skriver artiklarna är nöjes- eller musikjournalister kan också de anses vara 

experter och därmed ha stor påverkanseffekt. Att läsa expertutlåtanden kan ge texten en bättre 

kvalitet och läsaren blir mer mottaglig för innehållet. Jag tror att läsarna påverkas av att en så 

kallad expert eller artisterna själva har uttalat sig eftersom dessa aktörer anses mer pålitliga 

och har mer kunskaper om området än vad ”vanligt” folk har. Här är återigen Nowaks teori 

om den allmänna opinionen intressant. Han skriver att människor anpassar sig till 

omgivningens förmodade åsikter, genom vad de ser, hör och läser i massmedia. Veckan innan 

finalen dominerade Melodifestivalen nöjessidorna på Aftonbladet.se. Vissa av rubrikerna dök 

upp redan på Aftonbladet.se:s förstasida. När man har uppfattat rubriken, även om man inte 

har läst den frivilligt, har man påverkats på den första effektnivån, som är just uppfattning. 

För att påverkas på den andra effektnivån värdering måste man läsa delar av eller hela 

artikeln och den tredje nivån handling kräver att personen ringer och röstar på något bidrag.  

 

Enligt Åke Edfeldt kan vi inte vara i kontakt med andra människor – direkt eller genom ord 

och bilder – utan att påverkas, det vill säga förändras. Han menar också att allt vi upplever 

med våra sinnen lagras inom oss. Det innebär att när vi läser en rubrik eller en hel artikel om 

Melodifestivalen har vi påverkats av det vi har läst. Har vi läst att The Ark kommer att vinna 

eller att Tommy Nilsson är sjuk registreras det inom oss och det kan påverka våra åsikter. Det 

är dock inte tydligt hur man påverkas. Vilken påverkan texten har beror mycket på läsaren 

och hur mottaglig man är för innehållet. Därför är det mycket möjligt att rubriken ”Tommy 

                                                 
49 Ola Salo är sångare i The Ark 
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Nilsson sjuk” kan väcka sympati och därmed generera röster. Rubriken ”The Ark vinner” 

skulle kunna få motsatt effekt och få folk att rösta på någon av de andra bidragen. 
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6 Diskussion 
 

Tankar kring resultaten 
I min kvantitativa innehållsanalys visade det sig att The Ark fanns med i flest artiklar veckan 

innan finalen ägde rum, 16 av 26. Ihop med Andreas Johanson nämndes de också oftast ihop 

med ord så som favorit eller vinna. Båda orden förekom sju gånger vardera ihop med The 

Ark. Även Måns Zelmerlöw utnämndes till favorit eller storfavorit. Anna Book och Tommy 

Nilsson som kom näst sist respektive sist i tävlingen nämndes nästan inte alls i artiklarna. Om 

man jämför resultatet i ”artikelligan” och resultatet i finalen ser man att de stämmer överens 

ganska bra. Det som inte stämmer överens är bidraget I Remember Love med Sarah Dawn 

Finer som bara förekom i två artiklar men som kom på en fjärdeplats i Melodifestivalen. I 

övrigt stämmer resultaten med varandra.   

 

I den kvalitativa diskursanalysen kom jag fram till att det ofta förekommer andra aktörer än 

journalisterna och artisterna själva i artiklarna. Det handlar ofta om sådana människor som 

mer eller mindre kan klassas som experter på området.  Jag tror att när så kallade experter 

uttalar sig positivt om ett bidrag och dess chanser i Eurovision Song Contest kan det påverka 

läsaren. Analysen visade också att rubrikerna i många fall utnämnde vissa bidrag till vinnare 

eller favoriter. Den mikroorienterade analysen visade att läsaren många gånger själv måste 

fylla i hål i informationen. Står det i en artikel att The Ark kommer att vinna så utlämnar det 

de övriga bidragen som ”förlorare”.  

 

Jag utgick från frågeställningen: finns det något samband mellan rapporteringen på 

Aftonbladet.se och det slutgiltiga resultatet i Melodifestivalens final? Mitt resultat visar att det 

finns en indikation på att rapporteringen kring Melodifestivalen på Aftonbladet.se kan ha 

påverkat resultatet. Resultatet stöder den hypotes jag hade när jag började med 

undersökningen. Men eftersom min undersökning är relativt liten är det svårt att säkert säga 

att rapporteringen har påverkat resultatet. Det är mycket annat som spelar in också. För att få 

en rättvis bild bör man göra undersökningar på fler tidningar och under en längre tidsperiod. 

Jag tror också att en publikstudie skulle behövas för att få en bred bild av hur resultatet kan ha 

påverkats. Även bilder i samband med artiklarna kan spela en stor roll vid massmedias 

påverkan.  
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Även om media har stor påverkanseffekt så tror jag att i fallet med Melodifestivalen där det 

handlar om musik och idoler så har inte media full makt att påverka. Många av artisterna som 

var med i finalen hade redan innan en stadig skara av trogna fans som röstade på dem. The 

Ark har varit populära i Sverige sedan 2000 och Måns Zelmerlöw och Sebastian Karlsson har 

varit med i tv-programmet Idol 2005 där de båda var populära 50.  

 

Slutligen kan det ju självklart vara så enkelt att svenska folket inte alls har påverkats av vad 

som står i media utan helt enkelt röstat fram den låt som de tyckte var bäst. Resultatlistan från 

Melodifestivalen kan helt sonika spegla svenska folkets, och jurygruppernas, musiksmak.  

 

Sammanfattningsvis tror jag att media har en viss effekt på hur folk röstar i Melodifestivalen 

men att det inte är det enda som påverkar folks åsikter. Många påverkas också av vad folk i 

deras närhet tycker så som kompisar, syskon och föräldrar. Det kan också finnas en möjlighet 

att folk har röstat på artisten och inte på låten, att The Ark vann för att de är just The Ark och 

har många fans i Sverige.   

Tankar kring arbetet 
Om jag skulle göra undersökningen annorlunda skulle jag göra analysen på fler tidningar, till 

exempel Expressen och/eller Dagens Nyheter. Jag skulle göra en djupare analys av rubrikerna 

och bilderna som hör till artiklarna. Jag skulle även göra en mer detaljerad diskursanalys och 

kanske välja ut några huvudsakliga artiklar istället för att göra en analys på alla artiklar.  

 

Ett annat område att undersöka är i vilken utsträckning media påverkar oss i våra åsikter. 

Läser man nyheter dagligen så kommer man i kontakt med artiklar som handlar om politiker, 

företag, myndigheter, kändisar etc. Man kan ju fråga sig, precis som Dagens Nyheter gjorde 

under valrörelsen, varifrån man får sina åsikter. Eftersom studierna av medias effekter är 

tvärvetenskapligt är det inte helt klart att denna studie faller under medie- och 

kommunikationsvetenskap utan det skulle kunna vara en psykologi- eller 

samhällsvetenskaplig studie.   

 

Jag tycker också att det skulle vara intressant att undersöka om det förekommer olika 

diskurser i olika nyhetstidningar. Om till exempel morgontidningarna Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladet skriver om melodifestivalen, bidragen och artisterna på ett annat sätt än 

                                                 
50 Sebastian kom tvåa och Måns kom femma.  
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kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen. Man skulle också kunna undersöka om 

diskursen har ändrats med tiden. I boken En liten sång som alla andra skriver Alf Björnberg 

om hur Melodifestivalen har speglats i media under åren 1959-1983. Ett förslag på studie är 

att undersöka om diskursen har blivit annorlunda sen tidningarna började publicera på Internet 

och därmed rapporterar i mycket större skala än tidigare.  
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