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The aim of this bachelor study is to examine the extent of sensationalism on the front 

pages of the newspaper and tabloid press in Sweden. The study also examines the 

variety of news categories and how the news values have evolved over the last ten 

years. By using a quantitative content analysis one could examine and compare 531 

main stories on the front pages of Dagens Nyheter and Aftonbladet – the biggest 

newspaper and tabloid press in Sweden. The study examines what news topics, main 

agents and type of sensationalism that was present in the main stories. The results show 

that a majority of the main stories in both papers included some kind of sensationalism, 

but that the extent of sensationalism has decreased during the ten year period examined. 

The main difference between the papers is that main stories from Aftonbladet were 

more often based on cheap editorial content and contained a higher extent of 

sensationalism compared to Dagens Nyheter. Politics was the most common news topic 

in Dagens Nyheter during all three years. Law and crime was the most common news 

topic in Aftonbladet during 2009 and 2014, while health and lifestyle was the most 

common news topic during 2019. The differences between Dagens Nyheter and 

Aftonbladet may have to do with the viral journalism-phenomenon that became huge in 

2014. While Aftonbladet started to publish more simple, sensational and cheap editorial 

main stories, Dagens Nyheter focused on so called long-reads – profound stories on 

subjects that matters. 
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1 Inledning 

Normen för vad som kännetecknas som god journalistik är nyheter som är relevanta och 

presenteras på ett sakligt och sanningsenligt sätt (Ghersetti 2000). Trots det publiceras 

nyheter med varken relevans eller saklighet, vilka ofta får stor uppmärksamhet i 

medierna. Utmärkande för den typen av nyheter är att de många gånger behandlar något 

sensationellt (Ghersetti 2000). Hvitfelt (1986) menar dock att sensationella nyheter inte 

platsar i tidningar med tyngre och mer djupgående material, utan är mer lämpade för 

tidningar med enkelt och lättillgängligt innehåll. För att förstå vilka händelser som blir 

nyheter är det viktigt att känna till begreppet nyhetsvärdering. Enligt Ohlsson, 

Wadbring och Weibull (2018) bygger nyheter ofta på händelser som är enkla, 

dramatiska och viktiga samt väcker känslor hos publiken, utspelar sig nära, har hänt 

nyss, gärna har negativa inslag och handlar om elitpersoner. 

 

I föreliggande studie kommer vi att undersöka och jämföra vilka typer av händelser som 

blir nyheter på förstasidan i svensk dags- och kvällspress och i vilken utsträckning, samt 

hur nyhetsvärderingen har förändrats över tid. Eftersom att journalistikens 

samhällsuppdrag är att informera om vad som händer i samhället, granska makten samt 

vara ett forum för debatt mellan och inom grupper (Wadbring & Weibull 2014) och då 

god journalistik ska vara relevant, saklig och sanningsenlig (Ghersetti 2000) är det av 

samhällelig relevans att undersöka om tidningarna klarar sitt uppdrag, eller om 

nyheterna kantas av så kallat sensationsjournalistiskt innehåll. Vi kommer därför även 

att undersöka i vilken grad sensation förekommer i nyheterna på dags- respektive 

kvällspress förstasidor. Vi har valt att undersöka förstasidorna i Dagens Nyheters och 

Aftonbladets papperstidningar, då dessa tidningar utgör Sveriges största dags- 

respektive kvällspress. För att undersöka hur tidningarnas innehåll har utvecklats, 

kommer vi i denna studie att undersöka hur valet av nyheter på Dagens Nyheters och 

Aftonbladets förstasidor har förändrats över en tioårsperiod, från 2009 till 2019, vilket 

är relevant ur ett journalistiskt forskningsperspektiv för att få kunskap om 

nyhetsvärderingens förändring. 
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1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med föreliggande studie är att undersöka graden av sensationsjournalistik på 

förstasidorna i svensk dags- respektive kvällspress papperstidningar, samt hur 

nyhetsvärderingen har utvecklats de senaste tio åren. 

 

För att genomföra studien utgår vi från följande tre frågeställningar: 

1. Vilka är de vanligaste typerna av nyheter dagspress respektive kvällspress har 

valt att publicera på sina förstasidor 2009, 2014 och 2019? 

2. I vilken grad förekommer sensation i nyheterna på förstasidorna i dagspress 

respektive kvällspress 2009, 2014 och 2019? 

3. Vilka likheter och skillnader finns det i utvecklingen av nyhetsvärderingen i 

dags- respektive kvällspress under tioårsperioden? 

 

2 Bakgrund 

I följande kapitel redogörs för dagspress och kvällspress ur ett historiskt perspektiv samt 

deras skillnader. I kapitlet ges också bakgrund till de två tidningar som kommer att 

jämföras i studien: Dagens Nyheter och Aftonbladet. Vidare ges information om 

tidningsbranschens utveckling och några av de faktorer som kan ha påverkat 

utvecklingen. Avslutningsvis presenteras studiens definitioner och avgränsningar. 

 

2.1 Dagspress och kvällspress 

Det har länge talats om att tidningsbranschen är döende och den totala andelen 

tidningsprenumerationer sjunker för varje år, men trots det har fortfarande nästan halva 

Sveriges befolkning, 49 procent, en dagstidningsprenumeration (Internetstiftelsen 

2019). Tidningarna blev nödvändiga i början av 1800-talet då ett nytt och bredare behov 

av information skapades och medborgarna ville veta vad som hände i staden, på 

landsbygden och i omvärlden. I Sverige har den traditionella dagspressen, även kallad 

dagstidning eller morgontidning, kännetecknats av den lokala spridningen, den politiska 

karaktären samt att de haft prenumerationer och delats ut med bud, oftast på morgonen 

(Ohlsson, Wadbring & Weibull 2018). 

 

Sedan 1900-talet har kvällspressen växt fram i Europa. I Sverige kallas det kvällspress 

då tidningarna från början gavs ut på kvällen, även om tidningarna nu för tiden också 
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ges ut på morgonen. Kvällspressen såldes från början bara som lösnummer och 

redaktionerna satsade på nya områden som sport, tv och kändisar. Vidare hade 

kvällstidningarna redan vid starten ett enklare och mer folkligt tilltal (Ohlsson, 

Wadbring & Weibull 2018). 

 

Sensationsjournalistiken förknippas ofta med journalistikens ökade kommersialisering 

under 1980-talet (Wadbring & Weibull 2014). Kvällspressen har traditionellt stått för 

kommersiella nyheter vilka kännetecknas av att de är snabba och enkla att producera, 

använder stora bilder, är mer personfokuserade och vars syfte är att locka till köp. Till 

skillnad från dagstidningarna behövde lösnummerstidningarna locka till köp varje dag 

(Ohlsson, Wadbring & Weibull 2018). Kritik från branschen mot 

sensationsjournalistiken har lett till dagspressens publiceringsregler (Wadbring & 

Weibull 2014). 

 

2.2 Dagens Nyheter 

1864 grundades Dagens Nyheter av Rudolf Wall. Wall hade en vision om en ny typ av 

tidning och en modern journalistik. Dagens Nyheter var mycket billigare än någon 

annan svensk tidning och Wall introducerade utbärning av tidningen till 

prenumeranterna, medan övriga tidningar hämtades hos respektive utgivare. Till 

skillnad från tidningens konkurrenter vid den här tiden levererades Dagens Nyheter på 

morgonen, medan de andra tidningarna var eftermiddagstidningar (Ohlsson, Wadbring 

& Weibull 2018).  

 

Dagens Nyheter är idag en oberoende liberal tidning och en del av Bonnierkoncernen, 

ett av Nordens ledande medieföretag (Dagens Nyheter 2008). Tidningens upplaga för 

print och e–tidning låg under perioden maj–augusti 2019 på 508 000. Dagens Nyheter 

har en total räckvidd på 1 102 000 per dag. I den totala räckvidden beräknas tidningens 

upplaga både i print och e–tidning samt den digitala räckvidden (Kantar Sifo 2019).  

 

2.3 Aftonbladet 

Aftonbladet brukar betecknas som Sveriges första moderna dagstidning, men räknas 

idag som en kvällstidning eller tabloidtidning. Vid starten 1830 skedde en övergång från 

den äldre opinionspressen till en press med större fokus på nyheter. Tidningens 

grundare Lars Johan Hierta inspirerades av fransk och engelsk press och lyckades skapa 
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en tidning som innehöll många grepp, vilka var nya för Sverige, både innehållsmässigt 

och politiskt (Ohlsson, Wadbring & Weibull 2018).  

 

91 procent av Aftonbladet ägs av den norska mediekoncernen Shibstedt och resterande 

nio procent ägs av Landsorganisationen i Sverige (LO). Aftonbladet beskriver sin 

ledarsida som oberoende socialdemokratisk, däremot har inte nyhetsredaktionen någon 

politisk färg (Aftonbladet 2016). I rapporten Orkvesto Konsument från oktober 2019, 

om mediers räckvidd, hade tidningen en total räckvidd på 3 696 000 per dag. Upplagan 

för print samt e–tidning låg under mätperioden, maj–augusti 2019, på 462 000 (Kantar 

Sifo 2019). 

 

2.4 Internet och viraljournalistiken 

På senare tid, när tidningarna börjat använda sig mer av webben, har de börjat mäta 

klickstatistik (Ohlsson, Wadbring & Weibull 2018). Med hjälp av klickstatistik har 

mediebolagen fått större kännedom om vad publiken faktiskt tar del av. Under 2014 

växte viraljournalistiken fram, vilket bland annat Aftonbladet snabbt hoppade på. 

Viraljournalistik går ut på att locka publiken att klicka sig in på artikeln med hjälp av 

rubriksättningen, vilket kan jämföras med hur kvällspressen försökt locka till 

tidningsköp genom sensationsjournalistik. I motsats till den typen av viralt, snabbt och 

lättsamt innehåll fokuserade tidningar som till exempel Dagens Nyheter på så kallade 

longreads – alltså fördjupade reportage och intervjuer som får ta tid och plats samt 

behandlar aktuella frågor (Ohlsson, Wadbring & Weibull 2018).  

 

2.5 Tidningarna på väg neråt  

I flera decennier har dagstidningens död förutspåtts. Wadbring och Weibull (2014) 

menar att problemen med den traditionella dagstidningen stegvis har ökat, samtidigt 

som papperstidningen i sin helhet ändå överlevt längre än någon kunnat ana. 

Dagspressen har länge varit klart dominerande på massmediemarknaden. Nya 

reklamfinansierade medier, först i tv och sedan på internet, har bidragit till en ökad 

konkurrens samt nedgång i tidningarnas annonsintäkter. I jämförelse med andra länder 

har dagstidningarna i Sverige klarat sig förhållandevis bra, då många företag tidigt 

satsade på publicering på olika digitala plattformar (Wadbring & Weibull 2014).  
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Trots att det skett stora förändringar i medievärlden har antalet tidningstitlar varit 

förhållandevis konstant under det senaste decenniet (Ohlsson, Wadbring & Weibull 

2018). Däremot har antalet självständiga tidningar blivit färre. I dag ingår majoriteten av 

landets dagstidningar i större koncerner och många av tidningarna arbetar tillsammans 

med det redaktionella innehållet. Ohlsson, Wadbring & Weibull (2018) menar att 

nedgången för papperstidningsläsandet delvis har kompenserats av användningen av 

tidningarnas webbutgåvor. Däremot ökar inte det digitala tidningsläsandet lika snabbt 

som papperstidningsläsandet minskar (Ohlsson, Wadbring & Weibull 2018).  

 

Sammanfattningsvis tror vi att internet har påverkat, inte bara tidningens vara eller icke-

vara, utan även de befintliga papperstidningarnas nyhetsvärdering. I denna studie 

kommer vi att återkoppla resultatet till bakgrunden om papperstidningens position idag.  

 

2.6 Definitioner och avgränsningar 

2.6.1 Förstasidan 

Med tidningens förstasida menar vi i föreliggande studie den sida som är den första i 

respektive tidning. Alltså framsidan, i redaktionella sammanhang ofta kallad “ettan”. 

Förstasidan innehåller inte hela artiklar, utan visar istället en slags sammanfattning av 

vad just det numret av tidningen kommer att innehålla – ofta med rubriker, bilder och 

kortare utdrag från hela artikeltexten. Syftet med förstasidan är att locka till köp 

och/eller vidare läsning av tidningen (Ghersetti 2000). 

 

2.6.2 Tabloidtidning 

I dag är tabloidformatet nästan helt dominerande i den svenska samt övriga nordiska 

tidningsbranschen. De tidningar som först använde sig av tabloidformatet, med 

kommersiell framgång, var i Sverige lösnummerstidningar som Aftonbladet och 

Expressen. Tabloidformatet sågs som ett mer praktiskt format än fullformat, för 

stressade människor som ville hinna läsa tidningen på tunnelbanor, bussar eller 

liknande. Tidningarna bestod av korta artiklar, många bilder samt stark tonvikt på 

sensation och underhållning för att väcka läsarens intresse. Tabloidtidningarna 

utvecklade en egen presentationsform och journalistik, som bland annat innefattade ett 

enkelt språk. Vidare formades tidningarna av ett stort antal referenser till kända 

personer, adjektiv som “tragisk” eller “otrolig”, samt starka nominaluttryck som “kris”, 

“kaos” och “skandal” (Allern 2012).  
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2.6.3 Avgränsningar 

I föreliggande studie har vi valt att analysera förstasidorna i Dagens Nyheters och 

Aftonbladets papperstidningar. Vi har valt att begränsa oss till endast förstasidan, då 

förstasidornas syfte är visa upp tidningarnas mest intressanta och attraktiva innehåll 

(Ghersetti 2000). Vi anser alltså att förstasidan ger en representativ bild av tidningarnas 

nyhetsvärdering genom vilka nyheter de väljer att lyfta fram på förstasidan och att hela 

tidningarna därför inte behöver analyseras. 

 

I en studie av Hvitfelt (1985), vars syfte var att undersöka det svenska nyhetsutbudet 

utifrån de sex största svenska tidningarnas förstasidor, fokuserade han på 

huvudnyheterna, då dessa bedöms ha högst nyhetsvärde. Huvudnyheten är den nyhet 

som oftast är centrerad och tar upp störst utrymme i form av rubrik och bild på 

förstasidan. Likt Hvitfelt (1985) har vi valt att fokusera på förstasidans huvudnyhet. 

Genom att avgränsa undersökningen till huvudnyheterna kan denna studies resultat 

jämföras med Hvitfelts (1985). 

 

För att studien inte ska bli alltför omfattande har vi valt att avgränsa analysen till att 

endast innefatta huvudnyheternas ämnen och synliga aktörer utifrån texten. Studien 

kommer därför inte att analysera eventuella bilder eller förstasidans formgivning. 

Genom att analysera huvudnyheternas textinnehåll kan resultatet jämföras med både 

Hvitfelts (1985) och Wadbrings (2012). 

 

3 Tidigare forskning 

I följande kapitel presenteras tidigare forskning som är relevant för studien. 

Forskningens övergripande tema är mediernas tabloidisering och kommersialisering, 

sensationsjournalistik, samt nyhetsvärdering. 

 

3.1 Mediernas tabloidisering och kommersialisering 

I en studie av Wadbring (2012) undersöktes förändringen i svensk dagspress innehåll 

från 1960 till 2010. Studiens syfte var att undersöka om och på vilket sätt journalistiken 

utvecklats under en tidsperiod på 50 år. Studien genomfördes med en kvantitativ 
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innehållsanalys där nedslag gjordes varje decennium. Innehållsanalysen är baserad på 

fyra dagstidningar – Dagens Nyheter, Norrländska Socialdemokraten, Smålands-Posten 

samt Nya Wermlands-Tidning.   

 

Wadbring (2012) studerade hur den övergripande innehållsfördelningen såg ut gällande 

bilagor, annonser, servicematerial och redaktionellt material. Vidare undersöktes dyrt 

och billigt redaktionellt material. En stor mängd notiser och rutinbevakning betraktades 

som billigt innehåll, medan fördjupade nyheter ansågs vara dyrare redaktionellt 

material. Även bildbehandling, ämnesinnehåll samt privatisering undersöktes.  

 

Wadbring (2012) kom fram till att de nyheter som dominerade handlade om den 

ekonomiska och politiska sfären. Resultatet visade även att förändringar i tidningarnas 

format har lett till att tidningarna blivit tunnare, men att mängden redaktionellt innehåll 

har ökat under tid. Gällande det redaktionella materialet har notiser och rutinbevakning 

blivit vanligare än fördjupade nyheter (Wadbring 2012).  

 

Dock skiljer sig Wadbrings (2012) resultat från internationella studier som snarare visar 

på en ökning av kommersialisering. Wadbring (2012) menar att svenska lokaltidningar 

inte har ett överflöd av överraskande vinklar eller ämnen. Som läsare får du snarare 

saklig information om vad som händer i området. Det finns dock en ökning av 

kommersialisering även på den svenska marknaden, men inte i de fyra dagstidningar 

som ingått i studien. Wadbring (2012) menar att mediemarknaden har blivit mer 

kommersialiserad i och med att konkurrensen ökar. Public service-företag blir inte 

större, utan det är snarare privata aktörer som bidrar till ökningen (Wadbring 2012). 

 

I en studie av Conboy (2006) undersöktes på vilket sätt brittiska tabloidtidningar 

använder sig av lingvistiska strategier. Conboy (2006) följde den brittiska 

tabloidiseringens historiska utveckling med fokus på fyra brittiska tabloidtidningar. 

Förutom den historiska utvecklingen undersökte han även hur språket och formatet 

utvecklats och formats för att bättre passa målgruppen.  

 

Conboy (2006) menar att den historiska utvecklingen av tabloidformatet har lett till  en 

ökad användning av sensationsjournalistik. Vidare menar han att det inte är formatet i 

sig som skapar tabloidiseringen, utan snarare texterna som konstrueras efter den sociala 
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klass eller inkomst läsarna har. Conboy (2006) menar även att tidningarna dramatiserar 

och överdriver för att locka till sig läsare. 

 

Studiens resultat visade att nyheterna som oftast hamnar på tidningarnas förstasidor är 

sensationella. Sensationella nyheter innehåller antingen sex, skandaler, skvaller eller 

liknande ämnen och används för att lättare kunna sälja tidningen. Till skillnad 

från  nyheter om exempelvis politik, ekonomi eller samhälle drar sensationella nyheter 

till sig mer läsare vilket gör tidningen lättare att sälja (Conboy 2006).  

 

Wadbrings (2012) och Conboys (2006) studier stödjer såväl denna studies 

operationalisering som analys. I föreliggande studie kommer tidningarna att jämföras 

utifrån billigt respektive dyrt redaktionellt innehåll, med stöd av Wadbrings (2012) 

studie. Begreppet sensationsjournalistik utgår i den här studien delvis från det Conboy 

(2006) definierar som sensationella nyheter i sin studie – alltså sex, skandaler och 

skvaller. Tidigare forskning om mediernas tabloidisering och kommersialisering bidrar 

dessutom med kunskap om hur innehållet i papperstidningarna har utvecklats och 

orsaker till utvecklingen. Slutligen kommer denna studies resultat att jämföras med både 

Wadbrings (2012) och Conboys (2006). 

 

3.2 Sensationella nyheter 

I en studie från 1986 undersökte Hvitfelt hur lokaltidningar och nyhetsbyrån TT 

rapporterade om difterismittan i Göteborg under hösten 1984. Syftet med studien var att 

ge en bild av händelseförloppet samt att analysera hur nyhetsbilden skilde sig från 

verkligheten. Studien bygger på en kvalitativ analys med ostrukturerade intervjuer som 

komplement. Materialet samlades in från 11 oktober, då det första difterifallet 

uppmärksammades, och sedan en månad framåt då bevakningen började avta.  

 

Hvitfelt (1986) kom fram till att det fanns allvarliga brister i rapporteringen, på grund av 

användningen av senationsjournalisik och faktafel. Dessutom var flera artiklar skrivna 

utifrån spekulationer om difterins smittsamhet och dess möjliga utveckling till en 

epidemi. Hvitfelt (1986) menar att syftet med den typen av journalistik ofta är att öka 

dramatiken och förstora riskerna. Vidare menar han att dessa spekulationer inte är 

genomförda med den journalistiska professionalismen som en läsare har rätt att kräva 

(Hvitfelt 1986).  
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I en studie av Ghersetti (2000) undersöktes nyheter som fått ovanligt eller oerhört 

mycket uppmärksamhet, trots att dess relevans och saklighet har kunnat ifrågasättas. 

Syftet med studien var att undersöka hur medier rapporterade och gestaltade två stora 

händelser, samt diskutera orsaker till berättelsernas utformning. Detta gjordes i form av 

två separata fallstudier kring rapporteringen om kidnappningen av tre svenskar i Angola 

hösten 1987 samt prinsessan Dianas död hösten 1997.  

 

Studiens resultat visade att både kidnappningen i Angola och prinsessan Dianas död 

fick större utrymme i kvällstidningarna än i morgontidningarna. Ändå hamnade nyheter 

gällande Angola oftare på morgontidningarnas förstasida än på kvällstidningarnas. 

Ghersetti (2000) menar att detta beror på formmässiga överväganden samt att 

morgontidningarnas förstasidor innehåller en större mängd artiklar. Även fast nyheten 

om prinsessan Dianas död saknade nyhetsvärde i Sverige, exempelvis för att den 

saknade geografisk närhet, ansågs händelsen ändå ligga kulturellt nära Sverige eftersom 

nyheter om prinsessan Diana var populära i svenska medier. Ghersetti (2000) menar att 

ett visst antal personer regelbundet hamnar i medier, på grund av sin sociala ställning 

eller sitt kändisskap, vilket för med sig att för en stor del av mottagarna blir dessa 

personer lika välkända som bekanta eller släktingar.  

 

Då syftet med denna studie är att undersöka i vilken grad sensationsjournalistik 

förekommer i nyheterna på dags- respektive kvällspress förstasidor, är både Ghersettis 

(2000) och Hvitfelts (1986) studier värdefulla för denna studie. Studierna bidrar med 

kunskap om såväl sensationsjournalistiken som teori, som den faktiska användningen av 

sensationsjournalistik i dags- respektive kvällspress, samt konsekvenserna av att 

använda sig av sensation i nyheter. Ghersetti (2000) menar att personer i en viss social 

ställning och kändisar ofta hamnar i medier. Med stöd av hennes forskning kommer vi i 

den här studien att undersöka vilka personer som är huvudaktörer i nyheterna. På så vis 

kan denna studies resultat återkopplas till Ghersettis (2000). 

 

3.3 Nyhetsvärdering på förstasidan  

1985 genomförde Hvitfelt en studie om svensk nyhetsvärdering. Syftet med studien var 

att beskriva det svenska nyhetsutbudet, undersöka om det fanns skillnader mellan olika 

medier, samt undersöka nyheternas struktur. Dessutom ville Hvitfelt (1985) precisera 
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kunskaperna om nyhetsvärderingsprocessen och dess villkor. Studien bygger på en 

kvantitativ innehållsanalys där de sex största svenska tidningarnas förstasidor kodades 

utifrån olika variabler som symboliserade olika nyhetskategorier. Detta gjordes under 

två utvalda perioder på ungefär en månad vardera. Mest fokus lades på förstasidornas 

huvudartiklar, då dessa bedömdes ha högst nyhetsvärde. Därtill gjordes intervjuer med 

journalister med olika yrkesfunktioner.   

 

Hvitfelt (1985) skapade en preliminär formel för vilka typer av händelser som blev 

nyheter och sedan placerades på förstasidan. Hvitfelt (1985) menar att sannolikheten för 

att en artikel ska produceras, publiceras samt bli en huvudnyhet ökar om den behandlar: 

1. ett traditionellt sakområde; 2. och kort avstånd; 3. till faktiska händelser; 4. som dels 

är sensationella eller överraskande; 6. och enkla; 7. men viktiga eller relevanta; 8. 

utspelar sig under kort tid; 9. är negativa; 10. och har elitpersoner som källor. Vidare 

menar Hvitfelt (1985) att ju fler av dessa egenskaper artikeln har, samt i hur stor 

utsträckning, desto större sannolikhet är det att artikeln produceras, publiceras och 

hamnar på tidningens förstasida.  

 

Studiens resultat visade att de fyra stora morgontidningarna liknade varandra (Hvitfelt 

1985). Aftonbladet och Expressen avvek från morgontidningarna bland annat genom sitt 

tabloidformat, men utöver detta var tidningarna relativt lika varandra. Det fanns dock 

skillnader i tidningarnas rubrikstilar. Aftonbladet hade en viss tendens att ha större 

rubriker än de andra tidningarna. Det vanligaste sakområdet för de båda 

tabloidtidningarna var sällsyntheter, följt av juridik och brott. Mellan 

morgontidningarna var skillnaderna mindre, där var ämnen som politik, 

näringsliv/ekonomi och juridik/brott de ämnen som hamnade på förstasidan (Hvitfelt 

1985).  

 

Vidare undersökte Hvitfelt (1985) hur stor del av nyheterna som var sensationella. För 

att en nyhet skulle räknas som sensationell krävdes det att den hade inslag av 

rättsröta/skandal, kamp, kris, kuriosa eller olyckor. Resultatet blev att 62 procent av 

samtliga förstasideartiklar hade sensationella inslag. Det fanns också stora skillnader 

mellan tabloidtidningar och morgontidningar. I tabloidtidningarna hade omkring 90 

procent av förstasideartiklarna sensationella inslag. I tidningarnas huvudartiklar 
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dominerade kampkaraktären morgontidningarna medan skandal och rättsröta 

dominerade i kvällstidningarna (Hvitfelt 1985).  

 

Hvitfelts (1985) studie är relevant för denna studie då den bidrar med en djupare 

förståelse för vilka händelser som blir nyheter på papperstidningarnas förstasidor, 

genom den formel med kriterier han tagit fram. Med stöd av dessa kriterier kan vi 

diskutera orsaker till vårt resultat – varför nyhetsvärdering ser ut som den gör på 

Dagens Nyheters respektive Aftonbladets förstasidor. Det denna studie syftar på med 

begreppet sensationsjournalistik utgår också från det Hvitfelt (1985) definierar som 

sensationella nyheter – rättsröta och skandaler, kamp, kris, kuriosa och olyckor. Vidare 

kommer vi genom att jämföra och dra egna slutsater återkoppla denna studies resultat 

till Hvitfelts (1985). 

 

3.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

I denna studie undersöks i vilken grad sensationsjournalistik förekommer i 

huvudnyheterna på dags- respektive kvällspress förstasidor. Både Ghersettis (2000) och 

Hvitfelts (1986) studie bidrar till kunskap om sensationsjournalistik som teori och om 

den faktiska användningen av sensationella inslag i nyheter i dags- respektive 

kvällspress. Hvitfelts (1985) studie ger en djupare förståelse för vilka händelser som blir 

nyheter, genom den formel med kriterier som ökar chansen för att en händelse ska bli en 

huvudnyhet på förstasidan. Vidare är forskning om mediernas tabloidisering och 

kommersialisering relevant för denna studie då dessa bidrar med kunskap om hur 

tidningarnas innehåll överlag har utvecklats och vad det beror på.  

 

Wadbrings (2012) och Conboys (2006) studie är relevanta för föreliggande studie då de 

stödjer såväl operationalisering som analys. Conboys (2006) och Hvitfelts (1985) studie 

bidrar med definitioner för begreppet sensation, vilka kommer att användas i denna 

studie. Samtliga studier bidrar med intressanta och relevanta resultat att jämföra denna 

studies resultat med. 

 

4 Teoretiska perspektiv 

I följande kapitel presenteras de två teoretiska perspektiven denna studie har som 

utgångspunkt – nyhetsvärdering och sensationsjournalistik.  
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4.1 Nyhetsvärdering  

För att kunna förstå hur en händelse blir en nyhet talar man om begreppen 

nyhetsvärdering, nyhetsurval och gatekeeping. Gatekeeping är den urvalsprocess som 

sker på en redaktion när de händelser som ska bli nyheter väljs (Wadbring & Weibull 

2014). Den som manövrerar valet av vad som blir en nyhet kallas för en gatekeeper. Ett 

antal olika beståndsdelar spelar en viktig roll i vad som passerar en gatekeeper och blir 

en nyhet. Det kan handla om påtryckargrupper, företagsledningar, företagets 

ekonomiska resurser och den generella nyhetspolicyn på nyhetsbyrån eller mediet 

(Wadbring & Weibull 2014). 

  

Nyhetsvärdering handlar om vilka händelser som blir nyheter (Wadbring & Weibull 

2014). Ghersetti (2012) talar om fyra egenskaper vilka avgör om en händelse blir en 

nyhet – närhet till publiken, sensation och avvikelser, elitcentrering samt förenkling. 

Närhet till publiken handlar om en händelses tidsmässiga, geografiska och kulturella 

avstånd från mottagaren. Dessa tre aspekter påverkar hur eller ens om nyheten 

uppmärksammas, på vilket sätt samt i hur stor utsträckning. Sensation och avvikelse är 

händelser som skiljer sig från det vardagliga. Det kan handla om exempelvis olyckor 

eller sex. Elitcentrering innebär att de som oftast syns i medier är personer som tillhör 

någon form av elit. Det kan röra sig om politisk, ekonomisk, kulturell eller idrottslig 

elit. Ghersetti (2012) menar att det kan förklaras genom att personer som tillhör 

elitkretsar kan tillhandahålla information medierna söker, samt att deras handlingar 

anses vara viktiga för många. De tjänar mer, bor finare eller har ovanliga yrken. Därför, 

menar Ghersetti (2000), utgör inte bara traditionella maktpositioner eliten, utan det rör 

sig även om musiker, idrottsutövare, kungligheter och skådespelare. Förenkling innebär 

att nyheterna snarare handlar om enskilda skeenden än långa omständliga och 

invecklade förlopp. Utöver detta ska språket vara avskalat och okonstlat. Vidare menar 

Ghersetti (2012) att en viss förenkling av en nyhet är nödvändig för att nyheten ska vara 

begriplig och mottaglig för publiken. 

 

Utöver nyhetsvärdering har nyhetsurvalet en betydande roll i vad som blir en nyhet 

(Strömbäck 2019). Ofta beskrivs detta som nyhetskriterier, men Strömbäck (2019) 

menar att det snarare handlar om just ett urval och att det därför bör kallas för 

nyhetsurval. Det talas ofta om nyhetsvärdering och nyhetsurvalet som en och samma 
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sak. Strömbäck (2019) menar däremot att det finns viktiga skillnader mellan begreppen. 

Nyhetsvärdering syftar på hur möjliga nyheter värderas medan nyhetsurvalet syftar på 

vad som faktiskt publiceras som nyheter. Även fast det finns ett samband mellan hur 

nyheter värderas och vad som publiceras finns det faktorer utöver nyhetsvärdering vilka 

påverkar nyhetsurvalet. Strömbäck (2019) menar att följande egenskaper har betydelse i 

nyhetsurvalsprocessen: att 1. händelsen är sensationell eller oväntad; 2. händelsen är 

dramatisk och spännande; 3. det är en exklusiv nyhet; 4. det egna mediet är först med att 

rapportera om nyheten; 5. händelsen intresserar många människor; 6. den handlar om 

kända personer eller organisationer; 7. den handlar om viktiga personer eller 

organisationer; 8. händelsen har konsekvenser för människors vardagsliv; 9. händelsen 

rymmer konsekvenser för konflikter; 10. händelsen kommer från en officiell trovärdig 

källa; 11. den intresserar redaktionsledningen; 12. händelsen gör människor medvetna 

om missförhållanden i samhället; 13. det finns bra bilder; 14. händelsen finns med på 

redaktionens bevakningslista; 15. en enskild journalist är starkt engagerad i ämnet; 16. 

händelsen ökar människors insikter och kunskap; 17. det finns ett bra pressmeddelande; 

18. händelsen är enkel att förklara för publiken; och 19. händelsen är billig att bevaka. 

 

Teorin om nyhetsvärdering är relevant för denna studie då den berättar om processen 

som sker på ett redaktionellt plan vid val av händelser som ska bli nyheter, och 

därigenom bidrar med förståelse och bättre tolkning av vårt analysresultat. Strömbäcks 

(2019) lista på egenskaper vilka påverkar nyhetsurvalet är en av utgångspunkterna i 

denna studies operationalisering. Ghersetti (2000, 2012) beskriver även vilka personer 

och varför dessa personer ofta utgör en stor del av nyheterna, vilket bidrar med 

förståelse för valet av huvudaktör i denna studies nyheter. Att använda nyhetsvärdering 

som teoretiskt perspektiv blir främst relevant vid diskussionen, för att kunna knyta an 

till de kriterier och den kunskap som finns kring valet av nyheter. 

 

4.2 Sensationsjournalistik 

Enligt Ghersetti (2000) är normen för vad som kännetecknas som god journalistik 

nyheter som är relevanta och presenteras på ett sakligt och sanningsenligt sätt. Trots det 

publiceras nyheter med varken relevans eller saklighet, vilka ofta får stor 

uppmärksamhet i medierna. Saklighet i nyheter handlar om hur nära den objektiva 

verkligheten nyheter ligger. Nyheterna ska alltså vara sanningsenliga och behandla 

fakta, inte bygga på värderingar, känslor eller oviktiga handlingar. Relevans i nyheter 
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handlar om vilka händelser och omständigheter i samhället nyheterna väljer att 

rapportera om (Ghersetti 2000). Schulz (1976 se Ghersetti 2000, s. 10) definierar 

relevansen i nyheter utifrån händelsens sociala, politiska och psykologiska närhet till 

publiken. Relevanta nyheter ska alltså handla om händelser och omständigheter som 

berör majoriteten av landets invånare, beröra vissa gruppers eller nationers livssituation 

eller fortlevnad, samt antingen beröra något som sträcker sig över längre tid eller är 

definitivt. Ju fler kriterier nyheten fyller, desto mer relevant är den (Ghersetti 2000). 

 

Ghersetti (2000) menar att utmärkande för nyheter som saknar relevans och saklighet är 

att de många gånger behandlar något sensationellt. Hon förklarar vidare att begreppet 

sensation är svårt att definiera och avgränsa från andra begrepp inom 

nyhetssammanhang. Begreppet sensationsjournalistik används ofta synonymt med 

underhållningsjournalistik, kvällstidningsjournalistik och skvallerjournalistik, alltså 

journalistik som är populistisk, spekulativ, trivial och skandalinriktad. 

Sensationsjournalistik handlar om människor i överraskande eller ovanliga situationer, 

människor som avviker från förväntat beteende eller roller samt om kändisar och 

kungligheter. Sensationsjournalistiken kännetecknas också av olyckor, sex, rättsröta, 

kriser och sport (Ghersetti 2000). Hvitfelt (1986) menar att sensationella nyheter inte 

platsar i tidningar med tyngre och mer djupgående material, utan passar bättre i 

tidningar med enkelt och lättillgängligt innehåll. 

 

Utgångspunkten i denna studie är Ghersettis (2000) definition av sensationsjournalistik 

och vad som skiljer sensationsjournalistik från “seriös” eller “god” journalistik. 

Ghersetti (2000) är även utgångspunkten till studiens operationalisering som baseras på 

det hon menar är sensationsjournalistikens kännetecken. Just aktörsperspektivet 

Ghersetti (2000) tar upp är ytterligare ett tillfälle där en återkoppling av denna studies 

resultat till hennes är intressant. 

 

4.3 Sammanfattning teoretiska perspektiv 

Syftet med denna studie är att undersöka graden av sensationsjournalistik på 

förstasidorna i svensk dags- respektive kvällspress papperstidningar, samt vilka likheter 

och skillnader det finns i nyhetsvärderingens utveckling under de senaste tio åren. Den 

teori Ghersetti (2000) presenterar blir då högst relevant för denna studie, då vi genom 

att förstå vad som kännetecknas som sensationsjournalistik och varför medier använder 
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sig av detta grepp (trots att sensationsjournalistik anses sakna både relevans och 

saklighet), själva kan identifiera de sensationella inslagen i det empiriska materialet och 

tolka resultatet. 

 

Wadbring och Weibull (2014) menar att begreppen nyhetsvärdering, nyhetsurval och 

gatekeeping är viktiga för att förstå hur och vilka händelser som blir nyheter. I denna 

studie är framförallt begreppen nyhetsvärdering och nyhetsurval relevanta, då dessa kan 

bidra med förståelse för de resultat som framkommer genom innehållsanalysen och 

därigenom kan bidra med underlag för en intressant och relevant diskussion. Detta 

gäller i synnerhet de egenskaper Strömbäck (2019) menar påverkar nyhetsurvalet. 

 

5 Metod och material 

I följande kapitel presenterar vi den metod vi valt och hur vi använder den. Här redogörs 

även för material, urval och avgränsningar, reabilitet, valididtet, forskningsetiska 

överväganden samt metodkritik.   

 

5.1 Metodval 

För att genomföra studien valde vi att genomföra en kvantitativ innehållsanalys. En 

kvantitativ innehållsanalys är enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns och 

Wängnerud (2017) ett användbart verktyg för att svara på frågor om hur ofta eller hur 

frekvent olika kategorier förekommer eller hur stort utrymme i tid eller rum olika 

kategorier får. Johansson och Karlsson (2019) menar att en kvantitativ innehållsanalys 

är rätt metod att använda för att, förutom att räkna förekomsten av något, även se vilka 

samband som finns samt vilka likheter och skillnader som finns i det empiriska 

materialet. Utifrån denna studies syfte och frågeställning, där syftet var att räkna 

förekomsten av olika ämnesområden samt se vilka likheter och skillnader som fanns i 

nyhetsvärderingens utveckling, ansåg vi därför att en kvantitativ metod var bäst 

lämpad.  

 

En annan möjlig metod som hade kunnat passa denna studie är kvalitativ 

innehållsanalys. Vid en kvalitativ innehållsanalys, eller textanalys, genomför man en 

noggrann läsning av textens olika delar och dess helhet, samt väger in innebörden av 

textens kontext (Esaiasson et al. 2017). Vid en kvalitativ innehållsanalys ligger fokus på 

hur någonting sägs, istället för hur frekvent återkommande någonting berättas. Utifrån 
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denna studies syfte och frågeställningar ansåg vi dock att en kvalitativ innehållsanalys 

inte var den bäst lämpade metoden i det här fallet, då att besvara hur frekvent 

återkommande olika delar är har varit målet. 

 

5.2 Material, urval och avgränsningar 

 

 
Figur 1. Dagens Nyheters förstasida den 16 april 2009 (t.v.) och Aftonbladets förstasida 

den 16 april 2009 (t.h.). 

 

I denna studie valde vi att analysera förstasidorna i Dagens Nyheters och Aftonbladets 

papperstidningar. Förstasidorna kunde se ut som i exemplet ovan (se figur 1). Syftet 

med en papperstidnings förstasida är att visa upp tidningens mest intressanta och 

attraktiva innehåll och därigenom locka till köp och vidare läsning av tidningen 

(Ghersetti 2000). Då vi anser att förstasidan ger en representativ bild av dags- och 

kvällspressens nyhetsvärdering, genom vilka nyheter de väljer att lyfta fram på 

förstasidan, valde vi att inte analysera hela tidningarna.  

 

Johansson och Karlsson (2019) menar att kraven på en kvantitativ innehållsanalys är att 

materialinsamlingen ska vara systematisk och objektiv. Systematisk materialinsamling 

betyder att allt material ska ha lika stor chans att komma med i undersökningen samt att 

det ska utvärderas utifrån samma definitioner. Att materialinsamlingen ska vara objektiv 
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betyder att tolkningen av innehållet ska bli densamma oavsett vem som samlar in 

materialet (Johansson & Karlsson 2019). I denna studie valde vi att använda obundet 

slumpmässigt urval som urvalsmetod, vilket enligt Johansson och Karlsson (2019) är en 

av de vanligaste urvalsmetoderna vid kvantitativ innehållsanalys. Vid ett obundet 

slumpmässigt urval har alla enheter lika stor chans att komma med i studien. Att 

genomföra urvalsmetoden innebär att varje enhet tilldelas ett nummer och sedan 

slumpas enheterna fram med hjälp av en slumptalsgenerator. Vi valde att göra en 

syntetisk vecka när vi slumpade fram förstasidorna. Enligt Johansson och Karlsson 

(2019) innebär en syntetisk vecka (eller annan tidsperiod) att man slumpar fram en 

måndag, en tisdag och så vidare, tills alla veckans dagar har täckts in. För att det 

empiriska materialet inte skulle bli alltför omfattande valde vi att analysera tio 

syntetiska veckor per tidning och år. Totalt har 420 förstasidor ingått i analysen. 

 

I studien har vi använt oss av den digitala tjänsten random.org 

(https://www.random.org/) för att slumpa fram analysenheterna. Först tilldelades varje 

veckodag ett nummer, från ett till sju, och ställdes upp i en tabell i fallande ordning, 

vecka efter vecka. På hemsidan valde vi Random Integer Number och fyllde i att vi ville 

generera 70 nummer (antalet dagar utifrån tio veckor med sju dagar) med ett värde 

mellan 1 och 52 (antalet veckor på ett år). Därefter valde vi att resultatet skulle 

presenteras i en kolumn. För 2019 valde vi ett värde mellan 1 och 39, då det insamlade 

materialet endast sträckte sig till den 30 september 2019. De slumpgenererade numren 

placerades därefter in i tabellen i anslutning till veckodagsnumren. På så sätt fick vi till 

slut fram de datum som ingått i den kvantitativa innehållsanalysen (se bilaga A). 

 

För att avgränsa det empiriska materialet ytterligare, valde vi att bara analysera 

huvudnyheten på förstasidan, alltså den nyhet som oftast är centrerad och tar upp störst 

utrymme i form av rubrik och bild på sidan. På Dagens Nyheters förstasida fanns det i 

vissa fall två nyheter som kunde tolkas som huvudnyheter. Vid dessa fall ingick båda 

nyheterna i analysen. Hvitfelt (1985) fokuserade på huvudnyheterna i sin studie, då de 

enligt honom bedöms ha högst nyhetsvärde. Genom att i denna studie också fokusera på 

huvudnyheterna på förstasidan kunde resultatet jämföras med Hvitfelts (1985). 

 

https://www.random.org/
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5.3 Metodtillämpning 

För att genomföra en kvantitativ innehållsanalys krävs det tre komponenter: 

undersökningens analysenheter, variabler och variabelvärden (Esaiasson et al. 2017). 

Analysenheterna är de enheter den kvantitativa innehållsanalysen ska genomföras på 

(Johansson & Karlsson 2019). I denna studie är analysenheterna huvudnyheterna på 

Dagens Nyheters och Aftonbladets förstasidor. Vidare behöver man få åtkomst till, 

samla in och arkivera det material som ska analyseras för att kunna genomföra den 

kvantitativa innehållsanalysen (Johansson & Karlsson 2019).  

 

För att få åtkomst till det empiriska materialet i denna studie användes Kungliga 

biblioteket i Stockholms tidningsarkiv. Arkivet är idag till stor del lagrat digitalt på 

tjänsten Svenska dagstidningar (Kungliga biblioteket u.å.), men en stor del av 

tidningarna kan bara läsas på plats i Kungliga biblioteket av upphovsrättsliga skäl. På 

tjänsten Svenska dagstidningar kunde materialet samlas in genom att söka på respektive 

tidning och därefter ange den önskade tidsperioden. Materialet samlades in år för år. 

Den första valda tidsperioden löpte från 2009-01-01 till 2009-12-31, den andra löpte 

från 2014-01-01 till 2014-12-31 och den tredje löpte från 2019-01-01 till 2019-12-31. I 

arkivet från 2019 fanns det dock bara tidningar lagrade fram till 2019-09-30. Samtliga 

förstasidor hämtades via mejl och materialet organiserades digitalt. Därefter 

genomfördes urvalsprocessen. 

 

När det empiriska materialet var sammanställt kunde vi operationalisera studien, alltså 

definiera mätbara variabler utifrån syftet och utforma en kodbok (för kodschema se 

kapitel 5.4 Kodschema, för hela kodboken med tolkningsregler se bilaga B). Esaiasson 

(et al. 2017) menar att man vanligtvis delar upp innehållet i en kvantitativ 

innehållsanalys i beroende och oberoende variabler. Den beroende variabeln, det som 

faktiskt undersöks, var i denna studie skillnaden i graden sensation mellan dags- och 

kvällspress. Den oberoende variabeln var variablerna i kodschemat. Variablerna utgick 

från begrepp, definitioner och kriterier från de teorier och tidigare forskning som låg till 

underlag för denna studie. Först togs kodbokens formvariabler fram, alltså de variabler 

som svarade på vilken tidning som undersöktes och vilket tidningens utgivningsdatum 

var. Därefter togs de innehållsliga variablerna fram, vilka enligt Esaiasson (et al. 2017) 

är undersökningens kärna. I denna studie handlade dessa bland annat om vilket 
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ämnesområde nyheten på förstasidan kunde placeras inom, vilken typ av person som var 

huvudaktör i nyheten samt vilka sensationella inslag nyheten hade.  

 

Innan den faktiska kodningen av materialet påbörjades genomfördes en pilotstudie. 

Enligt Johansson och Karlsson (2019) är en pilotstudie en småskalig studie vars syfte är 

att undersöka om de variabler och variabelvärden som tagits fram fungerar att 

undersöka studiens material med. Efter pilotstudien kunde studiens variabler och 

variabelvärden revideras utifrån vad vi upptäckte saknades, var överflödigt eller 

behövde förtydligas. Pilotstudien genomfördes på 15 procent av det empiriska 

materialet. 

 

Kodschemats variabelvärden baserades på Esaiassons (et al. 2017) riktlinjer – att 

variabelvärdena ska vara tydligt skilda från varandra (det vill säga diskriminerande), att 

det alltid ska finnas endast ett variabelvärde för varje analysenhet, samt att det alltid är 

bättre med för många än för få variabelvärden (eftersom att variabelvärden kan slås ihop 

i den efterföljande analysen, men inte delas upp). Variabelvärdena under variabeln 

“Nyheternas ämnesområde” (se kapitel 5.4 Kodschema) utgick från de ämnesområden 

Hvitfelt (1985) använt sig av. Efter att vi testkodat materialet i vår pilotstudie kunde vi 

lägga till, ta bort och slå ihop ämnesområden efter våra behov av variabelvärden. 

Variabelvärdena under variabeln “Nyhetens huvudaktör” utgick också från Hvitfelts 

(1985) studie och anpassades efter testkodningen. Variabeln “Billig/dyr nyhet” utgick 

från Wadbrings (2012) studie, där hon, genom att bland annat studera om det 

redaktionella innehållet är billigt eller dyrt, undersöker svenska mediers 

kommersialisering. Slutligen utgick variabelvärdena under variabeln “Nyhetens 

sensationstyp” från de sensationsfaktorer som Hvitfelt (1985, 1986), Conboy (2006) 

och Ghersetti (2000) identifierat i sina studier. 

 

Under arbetet med att koda det empiriska materialet användes SPSS, ett datorprogram 

för statistisk analys. I SPSS matades studiens variabler och variabelvärden in. 

Variabelvärdena var så kallade nominalvariabler, alltså variabelvärden som endast 

används för att hålla isär de olika ämneskategorierna (Johansson & Karlsson 2019). 

Därefter matades samtliga värden från kodningen in i SPSS allt eftersom 

kodningsarbetet fortskred. 70 förstasidor från respektive tidning och år ingick i analysen 

och vi valde att bara analysera förstasidornas huvudnyheter. På Dagens Nyheter 
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förekom ibland två huvudnyheter och vid de fallen ingick båda nyheterna i analysen. 

Totalt analyserades 531 nyheter – 321 från Dagens Nyheter och 210 från Aftonbladet. 

 

5.4 Kodschema 

 

 
Figur 2. Kodschemat med de variabler och variabelvärden som användes i denna 

studies kvantitativa innehållsanalys. 

 

Följande kodschema (se figur 2) användes för att genomföra den kvantitativa 

innehållsanalysen. Kodschemat innehåller sju variabler: V1. Tidning; V2. Utgivningsår; 

V3. Utgivningsdatum; V4. Nyhetens ämnesområde; V5. Nyhetens huvudaktör; V6. 
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Billig/dyr nyhet; samt V7. Nyhetens sensationstyp. Variabelvärdena under V4. Nyhetens 

ämnesområde innehåller de 15 olika nyhetsämneskategorierna vi genom tidigare 

forskning och pilotstudien kunde definiera. Variabelvärdena under V5. Nyhetens 

huvudaktör utgår från Ghersettis (2000) studie och kompletterades med fler 

variabelvärden efter pilotstudien. Variabeln V6. Billig/dyr nyhet och dess variabelvärden 

utgår från Wadbrings (2012) studie om billigt och dyrt redaktionellt innehåll. Slutligen 

baseras variabelvärdena under V7. Nyhetens sensationstyp på de sensationella 

egenskaper Ghersetti (2000), Conboy (2006) samt Hvitfelt (1985, 1986) definierat i sina 

studier. För hela kodboken med kodschemats tolkningsregler (kodnyckeln), se bilaga B. 

 

5.5 Reliabilitet och validitet 

För att en forskningsstudie ska vara trovärdig krävs det hög reliabilitet samt validitet. 

Johansson och Karlsson (2019) menar att man genom operationalisering ökar studiens 

validitet och genom ett interkodarreliabilitetstest ökar studiens reliabilitet.  

 

5.5.1 Reliabilitet 

Eliasson (2018) menar att om det går att få liknande resultat flera gånger höjer det 

studiens reliabilitet – det gör studien trovärdig. Enligt Eliasson (2018) finns det fyra sätt 

att höja en studies reliabilitet på – arbeta med variablerna, förbereda undersökningen väl 

genom att formulera tydliga instruktioner, gå igenom vad som ska göras så att 

undersökningen genomförs på samma sätt om flera personer genomför undersökningen, 

samt vara uppmärksam vid insamling av data så att inget kodas eller matas in fel 

(Eliasson 2018). I denna studie har vi arbetat med dessa fyra punkter. Vi har gemensamt 

diskuterat variablerna och försökt mäta dessa på flera olika sätt. Vidare har vi 

gemensamt format kodboken och om någon nyhet var svårtolkad har vi gemensamt 

diskuterat hur nyheten ska kodas.  

 

Johansson och Karlsson (2019) menar att man kan öka en studies reliabilitet genom ett 

interkodarreliabilitetstest. Ett interkodarreliabilitetstest syfte är att säkerställa att 

kodningen blir likadan oavsett vem som kodar materialet. Interkodarreliabilitetstestet 

innebar att vi kodade varsin del av materialet utifrån kodboken och sedan bytte och 

kodade samma material den andre kodat en vecka senare. Därefter kunde kodningarnas 

överensstämmelse jämföras. Det finns olika typer av interkodarreliabilitetstest. 
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Johansson & Karlsson (2019) rekommenderar bland annat Cohens Kappa, vilket är den 

testmetod som användes i denna studie. 

 

Enligt Johansson och Karlsson (2019) är Cohens Kappa ett av de mer avancerade 

interkodarreliabilitetstesten. Kappametoden beskrivs som en icke-parametrisk 

analysmetod och är anpassad för data på nominal- samt ordinalskalenivå (Nationella 

Kvalitetsregister 2016). Metoden används för att beräkna överensstämmelsen mellan två 

eller flera bedömare. Formeln för att beräkna Cohens Kappa är (K)=(Po–Pe)/(1-Pe). Po 

står för den relativa överensstämmelsen mellan bedömarna, medan Pe står för den 

hypotetiska sannolikheten för slumpmässig överensstämmelse. Om resultatet helt 

stämmer överens mellan bedömarna är K=1, vid ingen överensstämmelse är K=0. Vi 

valde att utföra interkodarreliabilitetstestet på 63 av de 420 förstasidor som ingick i det 

empiriska materialet, alltså 15 procent. Johansson och Karlsson (2019) rekommenderar 

att interkodarreliabilitetstestet utförs på 10-15 procent av det material som ingår i 

studien. Av dessa 63 förstasidor var den relativa överensstämmelsen (Po) 0.95 och den 

hypotetiska sannolikheten för slumpmässig överensstämmelse (Pe) var 0.572. I den här 

studien blev formeln för Cohens Kappa alltså (0.95–0.572)/(1–0.572)=0.88. Ett värde 

mellan 0.81–1 bedöms vara mycket bra (Nationella Kvalitetsregister 2016). Vi anser 

därför att denna studie har hög reliabilitet. 

 

5.5.2 Validitet 

Enligt Johansson och Karlsson (2019) ökar en god operationalisering studiens validitet. 

Vi anser att vi har en välstrukturerad och logisk operationalisering utifrån våra 

forskningsfrågor, samt att vi har manifesta och diskriminerande variabelvärden, alltså 

att våra variabelvärden är tydligt skilda från varandra. Genom 

interkodarreliabilitetstestet framkom det att denna studie har hög reliabilitet, vilket 

också ger en högre validitet. 

 

När det gäller den externa validiteten, alltså generaliseringen, anser vi att vi har vissa 

möjligheter att generalisera vårt resultat. Då vi valt de två största tidningarna i Sverige i 

respektive genre (dagstidning respektive kvällstidning), bedömer vi att dessa tidningar 

till viss del ger en representativ bild av hur svensk dags- och kvällspress i stort ser ut. Vi 

anser dessutom att vi har valt tillräckligt många analysenheter för att kunna dra 

slutsatser utifrån våra frågeställningar, vilket i sin tur ger ett mer generaliserbart resultat. 
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Vidare har vi i så stor utsträckning som möjligt försökt att undvika variabelvärdena 

“Övrigt” eller “Kombination” under arbetet med kodningen, vilket har gett ett tydligt 

resultat som visar jämförelsen mellan nyheternas innehåll på förstasidan från studiens 

undersökningsår. Detta anser vi också höjer vår studies externa validitet. 

 

5.6 Forskningsetiska överväganden 

Det är viktigt att forskning har hög kvalitet och fokuserar på väsentliga frågor, vilket 

Vetenskapsrådet (2002) kallar forskningskravet. Utöver forskningskravet är det även 

viktigt att personerna som utgör en del av forskningen inte kommer till psykisk eller 

fysisk skada, eller att deras integritet kränks. Detta kallar Vetenskapsrådet (2002) 

individskyddskravet, vilket utgör utgångspunkten för forskningsetiska överväganden. I 

denna studie deltar inga aktiva undersökningsdeltagare, utan all information är hämtad 

från redan offentliga publikationer, i detta fall Dagens Nyheter och Aftonbladet. Vi har 

endast hämtat in vilken roll eller titel personen i nyheten har och delger ingen känslig 

information som kan identifiera personen. Enligt Vetenskapsrådet (2002) behöver man 

inte informera eller hämta samtycke vid inhämtning av information från till exempel 

massmedier.  

 

5.7 Metodkritik 

Johansson och Karlsson (2019) menar att en vanlig kritik mot den kvantitativa metoden 

är att viktiga aspekter av texten kan gå förlorade när den översätts till variabler och 

siffror, då det sällan finns ett tydligt budskap i en text. Texten bör istället ses ur en 

större kontext för att budskapet inte ska gå förlorat. Utifrån den kritiken kan det tänkas 

att en kvalitativ metod hade varit att föredra, men i denna studies fall hade det inte varit 

möjligt att uppnå en lika bred och generaliserbar studie med en kvalitativ 

innehållsanalys, på grund av tidsbrist. 

 

Ett annat problem med kvantitativ metod är att människor tolkar texter på olika sätt, 

vilket kan göra det svårt att få fram en allmängiltig tolkning. Å andra sidan menar 

Johansson och Karlsson (2019) att även fast människor tolkar saker olika har vi 

gemensamma kunskaper, referensramar och språk vilket gör materialet möjligt att 

undersökas. När pilotstudien genomfördes upptäcktes det att variablerna tolkats på olika 

sätt, och att vi därmed gett liknande nyheter olika variabelvärden. Då detta upptäcktes 
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under pilotstudien kunde variablerna och variabelvärdena revideras utifrån det som 

saknades, var överflödigt eller behövde förtydligas.  

 

Under kodningsarbetet upptäckte vi framförallt att variabeln V6. Billig/dyr nyhet var 

något svårtolkad, eller snarare att bedömningen av vilka nyheter som räknades som 

billiga respektive dyra skilde sig åt. Efter att gemensamt diskuterat och förtydligat 

kriterierna kunde vi komma överens om hur denna variabel skulle tolkas. Denna 

bedömning är dock till stor del en subjektiv tolkning – vilket kan medföra att andra 

forskare skulle göra en annan bedömning än den som gjorts i denna studie. 

 

6 Resultat och analys 

I följande kapitel presenteras studiens resultat och den efterföljande analysen. 

6.1 Resultat 
6.1.1 Ämnesområde 

 
Figur 3. Andelen nyheter i antal och procent (%) från respektive ämnesområde på 

Dagens Nyheters förstasida 2009, 2014 och 2019. 

 

2009 var majoriteten av nyheterna på Dagens Nyheter förstasida nyheter inom 

ämnesområdena politik, sociala frågor, näringsliv och ekonomi, samt kultur och nöje (se 

figur 3). 19 procent av nyheterna på förstasidan handlade om politik, 17 procent av 
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nyheterna handlade om sociala frågor, 16 procent av nyheterna handlade om näringsliv 

och ekonomi, följt av kultur och nöje som utgjorde 14 procent av tidningens nyheter på 

förstasidan. Under 2009 förekom ingen rapportering om ämnesområdet väder. 

 

2014 var de mest förekommande ämnesområdena politik, militärt, krig och konflikt, 

sociala frågor, samt kultur och nöje. 35 procent av nyheterna behandlade politik, 15 

procent behandlade militärt, krig och konflikt, tolv procent av nyheterna behandlade 

sociala frågor och elva procent av nyheterna handlade om kultur och nöje. Under 2014 

förekom ingen rapportering om ämnesområdet teknik och vetenskap. 

 

Även 2019 var politik det ämnesområde som förekom mest. 25 procent av nyheterna på 

förstasidan handlade om politik. Utöver politik förekom näringsliv och ekonomi samt 

kultur och nöje mest, med tolv procent vardera. Elva procent av nyheterna rörde 

ämnesområdet juridik och brott. Under 2019 förekom ingen rapportering om 

ämnesområdet väder. 

 

 
Figur 4. Andelen nyheter i antal och procent (%) från respektive ämnesområde på 

Aftonbladets förstasida 2009, 2014 och 2019. 
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2009 handlade den största delen av nyheterna på Aftonbladets förstasida om juridik och 

brott, kultur och nöje, samt olyckor och katastrofer (se figur 4). Ämnesområdet juridik 

och brott utgjorde 33 procent av nyheterna på förstasidan, medan ämnesområdet kultur 

och nöje utgjorde 23 procent av nyheterna. 14 procent av nyheterna handlade om olycka 

och katastrof. Under 2009 förekom ingen rapportering om ämnesområdena miljö och 

klimat, teknik och vetenskap, militärt, krig och konflikt eller demonstration och strejk. 

 

Under 2014 var juridik och brott, kultur och nöje samt politik de ämnesområden som 

dominerade i nyheterna på Aftonbladets förstasida, följt av ämnesområdet väder. 24 

procent av nyheterna handlade om juridik och brott, 20 procent av nyheterna handlade 

om kultur och nöje, 19 procent av nyheterna handlade om politik och 13 procent av 

nyheterna handlade om väder. Under 2014 förekom ingen rapportering om 

ämnesområdena hälsa och livsstil, miljö och klimat, teknik och vetenskap eller 

demonstration och strejk. 

 

Hälsa och livsstil var det mest förekommande ämnesområdet i Aftonbladets nyheter på 

förstasidan 2019, med 33 procent. Därefter handlade 13 procent av nyheterna om 

näringsliv och ekonomi, följt av politik samt juridik och brott på elva procent vardera. 

Nio procent av nyheterna handlade om väder samt kultur och nöje. Under 2019 förekom 

ingen rapportering om ämnesområdena miljö och klimat, teknik och vetenskap eller 

militärt, krig och konflikt. 
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6.1.2 Huvudaktör 

 
Figur 5. Andelen huvudaktörstyper i antal och procent (%) i nyheterna på Dagens 

Nyheters förstasida 2009, 2014 och 2019. 

 

De huvudaktörer som oftast förekom i nyheterna på Dagens Nyheters förstasida 2009 

var privatpersoner, politiker och kändisar (se figur 5). Privatpersoner var huvudaktörer i 

32 procent av nyheterna, politiker var huvudaktörer i 15 procent av nyheterna och 

kändisar var huvudaktörer i åtta procent av nyheterna. I 26 procent av nyheterna 

saknades det en person som huvudaktör. 

 

2014 dominerade politiker som huvudaktör i nyheterna på Dagens Nyheters förstasida, 

med 29 procent. I 25 procent av nyheterna på förstasidan stod privatpersoner som 

huvudaktörer. Myndighetspersoner var huvudaktörer i elva procent av nyheterna och 

experter var huvudaktörer i åtta procent av nyheterna. Personer saknades i tolv procent 

av nyheterna. 

 

Under 2019 hade 29 procent av nyheterna på Dagens Nyheters förstasida privatpersoner 

som huvudaktör. 20 procent av nyheterna hade politiker som huvudaktör. Kändisar var 

huvudaktörer i elva procent av nyheterna, följt av myndighetspersoner med tio procent 

och experter med åtta procent. Personer saknades i 15 procent av nyheterna. 
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Figur 6. Andelen huvudaktörstyper i antal och procent (%) i nyheterna på Aftonbladets 

förstasida 2009, 2014 och 2019. 

 

De huvudaktörer som förekom främst i nyheterna på Aftonbladets förstasida under 2009 

var privatpersoner, med 37 procent, brottslingar, med 20 procent, samt kändisar, med 17 

procent (se figur 6). Personer saknades i sju procent av nyheterna. 

 

Under 2014 var privatpersoner huvudaktörer i 23 procent av nyheterna på Aftonbladets 

förstasida. 19 procent av huvudaktörerna var politiker och 17 procent av huvudaktörerna 

var kändisar. I 23 procent av nyheterna saknades en person som huvudaktör. 

 

2019 var experter den främsta huvudaktören i nyheterna på Aftonbladets förstasida, med 

24 procent. Privatpersoner var huvudaktörer i 20 procent av nyheterna och kändisar var 

huvudaktörer i elva procent av nyheterna. I 27 procent av nyheterna saknades en person 

som huvudaktör. 

 
6.1.3 Billigt eller dyrt  
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Figur 7. Andelen billiga respektive dyra nyheter i antal och procent (%) i Dagens 

Nyheter 2009, 2014 och 2019. 

 

Den största andelen, 60 procent, av nyheterna på Dagens Nyheters förstasida 2009 var 

billiga nyheter, alltså nyheter som baseras på “enkelt” redaktionellt innehåll (se figur 7). 

2014 var 65 procent av nyheterna dyra, alltså nyheter som baseras på “tungt” 

redaktionellt innehåll, och 2019 var 64 procent av nyheterna dyra nyheter. 

 

 
Figur 8. Andelen billiga respektive dyra nyheter i antal och procent (%) i Aftonbladet 

2009, 2014 och 2019. 

 

På Aftonbladets förstasida var den största andelen av nyheterna billiga nyheter (se figur 

8). Under 2009 var 69 procent av nyheterna billiga, 2014 var 73 procent av nyheterna 

billiga och under 2019 var 84 procent av nyheterna billiga. 

 
6.1.4 Sensationstyp 

 
Figur 9. Andelen nyheter i antal och procent (%) från respektive sensationstyp på 

Dagens Nyheters förstasida 2009, 2014 och 2019. 

 

Under 2009 bestod 13 procent av nyheterna på Dagens Nyheters förstasida av 

underhållning som sensationstyp (se figur 9). Tolv procent av nyheterna föll inom 
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ramen för kampsensation samt krissensation. Tio procent av nyheterna behandlade 

skandalsensation och sex procent av nyheterna behandlade sportsensation. 33 procent av 

nyheterna innehöll inte någon form av sensation. 

 

2014 bestod 32 procent av nyheterna på Dagens Nyheters förstasida av kampsensation, 

följt av underhållningssensation med nio procent och skandalsensation med åtta procent. 

Sju procent av nyheterna behandlade krissensation. 33 procent av nyheterna innehöll 

inte någon form av sensation. 

 

Under 2019 saknade 46 procent av nyheterna på Dagens Nyheters förstasida någon form 

av sensation. 15 procent av nyheterna föll inom ramen för kampsensation, 13 procent av 

nyheterna behandlade skandalsensation, följt av underhållningssensation och 

kriminalsensation med åtta procent vardera. 

 

 
Figur 10. Andelen nyheter i antal och procent (%) från respektive sensationstyp på 

Aftonbladets förstasida 2009, 2014 och 2019. 

 

33 procent av nyheterna på Aftonbladets förstasida 2009 behandlade kriminalsensation 

(se figur 10). 20 procent av nyheterna behandlade sensationstypen underhållning, medan 

16 procent av nyheterna behandlade sensationstypen olycka. Tio procent av nyheterna 

behandlade skandalsensation. I tio procent av nyheterna saknades någon form av 

sensation. 

 



  
 

31 

Under 2014 var kriminalsensation den främsta sensationstypen i nyheterna på 

Aftonbladets förstasida, med 25 procent. Kampsensation stod för 19 procent av 

nyheterna och underhållningssensation stod för 17 procent av nyheterna. 

Sensationstyperna skandal, olycka och kris stod för sex procent vardera. 14 procent av 

nyheterna på förstasidan innehöll inte någon form av sensation. 

 

2019 bestod majoriteten, 39 procent, av nyheterna på Aftonbladets förstasida av 

kuriosasensation. Tolv procent av nyheterna kunde klassas som 

underhållningssensation. Tio procent av nyheterna utgjordes av kriminalsensation samt 

kampsensation. 26 procent av nyheterna innehöll inte någon form av sensation. 

 

6.2 Sammanfattning resultat 

Resultatet visar att det högst frekvent återkommande ämnesområdet på Dagens 

Nyheters förstasida är politik under hela tioårsperioden, medan det på Aftonbladets 

förstasida är juridik och brott som dominerar under 2009 och 2014, och hälsa och 

livsstil under 2019. Näringsliv och ekonomi, sociala frågor, samt kultur och nöje var tre 

av de främsta ämnesområdena i Dagens Nyheter under 2009, 2014 och 2019. I 

Aftonbladet var kultur och nöje det näst vanligaste förekommande ämnesområdet under 

2009 och 2014, medan det näst vanligaste förekommande ämnesområdet under 2019 

var näringsliv och ekonomi. 

 

Ämnesområdet väder förekom endast i en nyhet i Dagens Nyheter, under 2014, medan 

det i Aftonbladet var ett återkommande ämnesområde under samtliga år. I både Dagens 

Nyheter och Aftonbladet ökade rapporteringen om politik under 2014, jämfört med 

2009, för att sedan minska igen 2019. Ämnesområdet militärt, krig och konflikt hade 

också en ökad rapportering under 2014, jämfört med tidigare och senare år. 

 

Den vanligast förekommande huvudaktören i nyheterna på förstasidan var 

privatpersoner, både i Aftonbladet under 2009 och 2014 och i Dagens Nyheter under 

2009 och 2019. Under 2014 var politiker den vanligast förekommande huvudaktören i 

nyheterna på Dagens Nyheters förstasida och i Aftonbladet 2019 var det vanligast med 

experter som huvudaktör. Att nyheterna saknade en person som huvudaktör var vanligt i 

Dagens Nyheter under 2009 och i Aftonbladet under 2014 och 2019.  
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Under 2009 var politiker och kändisar två av de mest frekvent återkommande 

huvudaktörerna på Dagens Nyheters förstasida. Under 2014 blev myndighetspersoner 

och experter två av de vanligaste huvudaktörerna. 2019 blev återigen politiker och 

kändisar två av de främst förekommande huvudaktörerna i nyheterna på Dagens 

Nyheters förstasida. I Aftonbladet var brottslingar och kändisar två av de vanligaste 

huvudaktörerna i nyheterna under 2009. 2014 var det istället politiker och kändisar som 

var två av de vanligaste huvudaktörerna. Under 2019 var experter den mest frekvent 

återkommande huvudaktören i Aftonbladet och även detta år var kändisar en av de 

vanligaste. 

 

Överlag har Dagens Nyheter haft en större andel dyra nyheter jämfört med Aftonbladet. 

Under 2009 var majoriteten av nyheterna på Dagens Nyheters förstasidan billiga 

nyheter, men 2014 och 2019 var majoriteten av nyheterna dyra. I Aftonbladet var 

majoriteten av nyheterna på förstasidan billiga under samtliga tre år. Andelen billiga 

nyheter i Aftonbladet har dessutom ökat från 2009 till 2019. 

 

De främst förekommande sensationstyperna i Dagens Nyheter var underhållning, kamp 

och kris under 2009, kamp, underhållning och skandal under 2014 och kamp, skandal, 

underhållning och kriminal under 2019. I Aftonbladet var kriminalsensation den 

vanligast förekommande sensationstypen under 2009 och 2014, medan den vanligaste 

sensationstypen 2019 var kuriosasensation. De näst vanligaste sensationstyperna i 

Aftonbladet var under 2009 underhållning och olycka, under 2014 kamp och 

underhållning och under 2019 underhållning, kamp och kriminalsensation. Andelen 

nyheter som saknade sensation på Aftonbladets förstasida ökade från 2009 till 2019. 

 

6.3 Analys   

I Wadbrings (2012) studie dominerade nyheter om ekonomi och politik i de svenska 

dagstidningarna, i likhet med denna studies resultat. Under samtliga tre år som ingått i 

denna studie – 2009, 2014 samt 2019 – har politik varit det ämnesområde Dagens 

Nyheter rapporterat mest om. Hvitfelt (1985) menar att sannolikheten för att en 

nyhetsartikel ska värderas högt och produceras, publiceras och placeras på förstasidan 

ökar om nyheten behandlar specifika kriterier. Ett av kriterierna är att nyheten handlar 

om ett traditionellt sakområde som politik, ekonomi, brott eller olyckor. Om 
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nyhetsartikeln innehåller dessa kriterier och egenskaper ökar nyhetsvärdet (Hvitfelt 

1985).  

 

Hvitfelts (1985) resultat visade att ett av de vanligaste ämnesområdena för 

tabloidtidningar var juridik och brott, vilket denna studies resultat stödjer då juridik och 

brott var det vanligaste ämnesområdet i Aftonbladet 2009 och 2014, samt det tredje 

vanligaste ämnesområdet under 2019. Enligt Hvitfelts (1985) studie var de vanligaste 

ämnesområdena i morgontidningarna politik, näringsliv och ekonomi samt juridik och 

brott. I denna studie var politik det vanligaste ämnet i Dagens Nyheter under hela 

tidsperioden, följt av sociala frågor, kultur och nöje samt näringsliv och ekonomi. 

 

Hvitfelts (1985) resultat visade att totalt 62 procent av samtliga förstasideartiklar som 

ingick i hans studie hade sensationella inslag. Denna studies resultat liknar Hvitfelts 

(1985) då drygt 70 procent av samtliga nyheter på förstasidorna som ingått i analysen 

kan räknas som sensationella. Likt Hvitfelts (1985) studie finns det stora skillnader 

mellan tabloidtidningar (kvällspressen) och morgontidningar (dagspressen). I Hvitfelts 

(1985) studie hade omkring 90 procent av nyheterna på förstasidan i tabloidtidningarna 

sensationella inslag. I den här studien innehöll i genomsnitt 83 procent av nyheterna på 

Aftonbladets förstasida sensation. Den vanligast förekommande sensationstypen i 

Aftonbladet var kriminalsensation, följt av underhållningssensation och 

kuriosasensation, vilket skiljer sig från Hvitfelts (1985) resultat där den vanligast 

förekommande sensationskaraktären var skandal och rättsröta. Hvitfelt (1986) menar att 

syftet med sensationsjournalistik ofta är att öka dramatiken och förstora riskerna, vilket 

kan förklara varför just kuriosasensation var vanligt förekommande i Aftonbladet under 

2019. I Dagens Nyheter hade i genomsnitt 63 procent av nyheterna på förstasidan 

sensationella inslag. I likhet med Hvitfelts (1985) resultat förekom skandal som 

sensationstyp näst mest i Dagens Nyheter. Precis som i Hvitfelts (1985) studie, var den 

vanligaste typen av sensation för dagstidningen kampsensation. Till skillnad från 

Conboys (2006) och Ghersetti (2000) resultat innehöll inte någon av nyheterna 

sensationstypen sex.  

 

Det går att se tydliga skillnader mellan dagstidningen Dagens Nyheter och 

kvällstidningen Aftonbladet. I Dagens Nyheter förekom överlag en lägre andel nyheter 

med sensationella inslag samt en övervägande del av dyrt redaktionellt innehåll, alltså 
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nyheter som baseras på “tungt” redaktionellt innehåll. I Aftonbladet var majoriteten av 

nyheterna av sensationell karaktär och baserades på billigt, eller “enkelt”, redaktionellt 

innehåll.  

 

Ohlsson, Wadbring & Weibull (2018) menar att under 2014 växte viraljournalistiken 

fram på internet, vilket bland annat Aftonbladet snabbt hoppade på. Viraljournalistiken 

går ut på att locka publiken att klicka sig in på artikeln med hjälp av rubriksättningen, 

vilket kan jämföras med hur kvällspressen försökte locka till tidningsköp genom 

sensationsjournalistik. Sensationstypen kuriosa kan tolkas som en spegling av 

viraljournalistiken i papperstidningsformat. Efter 2014 sker en ökning av 

kuriosasensation i nyheterna på Aftonbladets förstasida. Hvitfelt (1985) menar att den 

här typen av nyheter inte har någon särskild betydelse för allmänheten utan produceras 

och publiceras snarare för att förvåna, chocka och underhålla.  

 

I motsättning till den typen av virala, snabba och lättsamma nyheter fokuserade 

tidningar som till exempel Dagens Nyheter på så kallade longreads – alltså fördjupade 

reportage och intervjuer som får ta tid och plats samt behandlar aktuella frågor 

(Ohlsson, Wadbring & Weibull 2018). Även detta går att se i vår studie. Antalet nyheter 

med sensationell karaktär är ungefär detsamma under 2009 och 2014 i Dagens Nyheter, 

med lägst andel sensationella nyheter under 2019. Dessutom var majoriteten av Dagens 

Nyheters artiklar på förstasidan så kallat dyrt redaktionellt innehåll, till exempel stora 

reportage, avslöjanden eller politik, i motsättning till Aftonbladet där andelen 

sensationella nyheter varit hög och relativt liknande för varje år.  

 

Ghersetti (2000, 2012) menar att ett visst antal personer regelbundet hamnar i medier, 

på grund av sin sociala ställning eller sitt kändisskap, vilket för med sig att för en stor 

del av mottagarna blir dessa personer lika välkända som bekanta eller släktingar. De 

huvudaktörer som oftast förekom i Aftonbladet var privatpersoner följt av kändisar. I 

genomsnitt hade 15 procent av nyheterna på Aftonbladets förstasida en kändis som 

huvudaktör. I Dagens Nyheter hade i genomsnitt åtta procent av nyheterna en kändis 

som huvudaktör. Kändisar var alltså den tredje vanligaste huvudaktören i Dagens 

Nyheter. Vanligast var privatpersoner och politiker. Enligt Hvitfelt (1985) och Ghersetti 

(2012) är det mer sannolikt att en händelse blir en nyhet på förstasidan om den har 
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elitpersoner som källor, vilket kan förklara varför politiker (vilka räknas till 

elitpersoner) utgör en stor del av huvudaktörerna på förstasidorna i Dagens Nyheter. 

 

6.4 Sammanfattning analys 

Analysen visar att det finns tydliga skillnader mellan dagstidningen Dagens Nyheter och 

kvällstidningen Aftonbladet. I Dagens Nyheter förekom överlag en lägre andel nyheter 

med sensationella inslag, jämfört med Aftonbladet, samt en övervägande del av dyrt 

redaktionellt innehåll. I Aftonbladet baserades majoriteten av nyheterna på billigt 

redaktionellt innehåll. Likt Hvitfelts (1985) resultat var det vanligaste ämnet i 

Aftonbladet 2009 och 2014 juridik och brott, medan hälsa och livsstil var det vanligaste 

2019. I Dagens Nyheter var istället politik det vanligaste ämnet under hela tidsperioden, 

vilket liknar Wadbrings (2012) resultat, där nyheter om ekonomi och politik 

dominerade i svenska dagstidningar. 

 

I likhet med Hvitfelts (1985) studie går det att se stora skillnader mellan kvällstidningar 

och dagstidningar. I genomsnitt innehöll 83 procent av nyheterna på kvällstidningens 

förstasida sensation, vilket kan jämföras med Hvitfelts (1985) studie där 90 procent av 

nyheterna i kvällstidningarna innehöll sensation. Den vanligast förekommande 

sensationstypen i Aftonbladet var kriminalsensation, vilket skiljer sig från Hvitfelts 

(1985) resultat där den vanligast förekommande sensationskaraktären var skandal och 

rättsröta. Hvitfelt (1986) menar att syftet med sensationsjournalistik ofta är att öka 

dramatiken och förstora riskerna, vilket kan vara en förklaring till varför 

kuriosasensation var så vanligt förekommande i Aftonbladet under 2019. I denna studie 

är antalet nyheter med sensationell karaktär i Dagens Nyheter ungefär detsamma under 

2009 och 2014, med en lägre andel sensationella nyheter under 2019. 

 

I Aftonbladet var i genomsnitt 15 procent av huvudaktörerna kändisar, medan åtta 

procent av huvudaktörerna i Dagens Nyheter var kändisar. Politiker var en av de 

vanligaste huvudaktörerna i Dagens Nyheter. Hvitfelt (1985) och Ghersetti (2012) 

menar att sannolikheten för att en händelse blir en nyhet på förstasidan ökar om den har 

elitpersoner, som politiker och kändisar, som källor. 
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7 Slutsats och diskussion 
 

Syftet med vår studie var att undersöka om sensationsjournalistiken har ökat på 

förstasidorna i svensk dags- respektive kvällspress papperstidningar, samt hur 

nyhetsvärderingen har utvecklats de senaste tio åren. För att genomföra studien utgick 

vi från tre frågeställningar: vilken är den vanligaste typen av nyhet dagspress respektive 

kvällspress har valt att publicera på sina förstasidor 2009, 2014 och 2019?; i vilken 

utsträckning sker en utveckling mot mer sensationsinriktade nyheter på förstasidorna i 

dagspress respektive kvällspress 2009, 2014 och 2019?; och vilka likheter och 

skillnader finns det i utvecklingen av nyhetsvärderingen i dags- respektive kvällspress 

under tioårsperioden? 

 

7.1 Slutsats 

Frågeställningarna kan sammanfattningsvis besvaras på följande sätt: 

1. Den vanligaste typen av nyhet är politik i dagspress under samtliga tre 

undersökningsår. I kvällspress varierar den vanligaste typen av nyheter. 2009 och 

2014 är juridik och brott vanligast förekommande, medan hälsa och livsstil är 

vanligast förekommande 2019. 

2. Graden av sensationella nyheter är lägre i både dagspress och kvällspress 2019 

jämfört med 2009. Under 2014 sker en ökning av sensationella nyheter i Dagens 

Nyheter, med störst utsträckning inom sensationstypen kamp. I Aftonbladet minskar 

graden sensationella nyheter varje år, men sensationstypen ändras från att främst 

bestå av kriminalsensation under 2009 och 2014, till att främst bestå av 

kuriosasensation under 2019. 

3. Likheterna som går att se i nyhetsvärderingens utveckling i dags- respektive 

kvällspress är att båda tidningarna i stor utsträckning behandlar nyhetsämnen som 

politik, ekonomi, brott och olyckor, samt att graden sensation i nyheterna minskar i 

båda tidningarna. De största skillnaderna mellan dagspress och kvällspress är graden 

av sensation tidningarna sinsemellan, samt att det finns tydliga skillnader redan i 

nyhetsurvalet, då Aftonbladet i högre grad publicerar billiga nyheter, medan Dagens 

Nyheter överlag har en större andel dyrt redaktionellt innehåll. 

 

7.2 Diskussion 

De vanligaste typerna av nyheter, alltså de högst frekvent återkommande 

ämnesområdena i nyheterna, på förstasidan i dagspress var politik, sociala frågor, samt 
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näringsliv och ekonomi under 2009, politik, militärt, krig och konflikt, samt sociala 

frågor under 2014 och politik, näringsliv och ekonomi, kultur och nöje samt juridik och 

brott under 2019. I kvällspress var de vanligast förekommande ämnesområdena i 

nyheterna på förstasidan juridik och brott, kultur och nöje samt olycka och katastrof 

under 2009, juridik och brott, kultur och nöje, samt politik under 2014 och hälsa och 

livsstil, näringsliv och ekonomi, politik samt juridik och brott under 2019. Till stor del 

var alltså de vanligaste nyhetsämnena liknande i både Dagens Nyheter och Aftonbladet, 

vilket även Hvitfelt (1985) kom fram till i sin studie. Att den här studiens resultat liknar 

Hvitfelts (1985) resultat, som har 35 år på nacken, är intressant då det tyder på att 

nyhetsvärderingen inte har förändrats särskilt mycket sedan 80-talet. 

 

Enligt både Hvitfelt (1985) och Ghersetti (2012) ökar sannolikheten att en nyhet ska 

produceras och publiceras som en huvudnyhet om den innehåller någon form av 

sensation. Likt Conboys (2006) resultat innehöll majoriteten av nyheterna i både 

dagspress och kvällspress i denna studie sensationella inslag, vilket kan förklara varför 

just dessa nyheter haft högre nyhetsvärde. De båda tidningarna liknar varandra i det 

avseende att andelen sensationella nyheter är lägre under 2019 jämfört med 2009, men 

det är fortfarande stora skillnader i andelen sensationella nyheter tidningarna 

sinsemellan. Aftonbladet har en betydligt högre andel sensationella nyheter under 

samtliga tre år som ingått i studien, jämfört med Dagens Nyheter.  

 

I både dagspress och kvällspress är andelen sensationella nyheter lägre under 2019 

jämfört med 2009. I Dagens Nyheter sker en ökning av sensationella nyheter, främst 

inom sensationstypen kamp, under 2014. I Aftonbladet minskar andelen sensationella 

nyheter varje år, men sensationstypen ändras från att främst bestå av kriminalsensation 

under 2009 och 2014, till att främst bestå av kuriosasensation under 2019. Vi anser att 

detta kan ha att göra med viraljournalistiken som Aftonbladet anammade under 

framväxten 2014. Viraljournalistikens funktion, menar Ohlsson, Wadbring & Weibull 

(2018), är att locka till sig läsare med hjälp av rubriksättning, vilket vi anser kan liknas 

vid hur tidningar använder sensationsjournalistik för att locka till sig läsare. Vi anser att 

konsekvensen av viraljournalistiken är tydlig i Aftonbladets papperstidning, då vi i 

denna studie ser en ökning av nyheter på Aftonbladets förstasida som innehåller 

kuriosasensation efter 2014.  
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Dagens Nyheter har lägst andel sensationella nyheter under 2019. Vi bedömer att detta 

har att göra med den motreaktion Ohlsson, Wadbring och Weibull (2018) nämner – att 

Dagens Nyheter i motsats till det virala, snabba och lättsamma innehållet som 

Aftonbladet hoppade på 2014, istället fokuserar på mer djupgående reportage och 

intervjuer om aktuella frågor.  

 

De likheter vi kan se i nyhetsvärderingens utveckling i dags- respektive kvällspress är 

att båda tidningarna i stor utsträckning behandlar nyhetsämnen som politik, ekonomi, 

brott och olyckor, alltså det Hvitfelt (1985) kallar traditionella sakområden. Under 2014 

ökar rapporteringen om politik, vilket vi bedömer har att göra med att 2014 var ett valår 

i Sverige. I samband med att nyheterna i större utsträckning består av ämnesområdet 

politik ökar också sensationstypen kamp i både dags- och kvällspress, då många av de 

politiska nyheterna innehåller någon form av kamp eller debatt mellan olika partier eller 

politiker. Politiker är dessutom en av de främsta huvudaktörerna i både dags- och 

kvällspress under 2014 och enligt både Hvitfelt (1985) och Ghersetti (2012) ökar 

nyhetens värde om händelsen handlar om en elitperson, till exempel en politiker, då 

deras handlingar kan anses vara viktiga för allmänheten. Strömbäck (2019) menar 

dessutom att om händelsen handlar om kända personer är det större chans att händelsen 

faktiskt blir en nyhet, redan vid nyhetsurvalsprocessen. 

 

En av skillnaderna mellan dagspress och kvällspress nyhetsvärdering finns tydligt redan 

i nyhetsurvalet, då Aftonbladet i högre grad har publicerat nyheter med billigt 

redaktionellt innehåll. Enligt Strömbäck (2019) är ett av kraven för att en händelse ska 

bli en nyhet att den är billig att producera. Ohlsson, Wadbring och Weibull (2018) 

menar att kvällspressen traditionellt sett kännetecknas av nyheter som är snabba och 

enkla att producera, så kallade kommersiella nyheter. I Dagens Nyheter förekom istället 

en lägre andel nyheter med sensationella inslag överlag samt en övervägande del av dyrt 

redaktionellt innehåll.  

 

Ohlsson, Wadbring & Weibull (2018) menar att även fast det skett stora förändringar i 

medievärlden har antalet tidningstitlar varit förhållandevis konstant under det senaste 

decenniet. Däremot har antalet självständiga tidningar blivit färre, vilket innebär att 

majoriteten av landets dagstidningar i dag ingår i större koncerner samt att många av 

tidningarna arbetar tillsammans med det redaktionella innehållet. Vi tror att detta i 
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förlängningen kan påverka nyhetsvärderingen och leda till att de tidningar som ägs av 

samma koncern kommer att rapportera om samma händelser. De två tidningar som 

ingått i denna studie ägs dock inte av samma koncern. Dagens Nyheter är en del av 

Bonnierkoncernen (Dagens Nyheter 2008), medan Aftonbladet ägs av den norska 

mediekoncernen Shibstedt och av Landsorganisationen i Sverige (LO) (Aftonbladet 

2016). Därför har vi i denna studie inte kunnat se några samband mellan tidningens 

ägare och de nyheter som publicerats.  

 

Wadbring (2012) menar att i och med den konkurrens som finns mellan Dagens Nyheter 

och Aftonbladet, ökar kommersialiseringen på mediemarknaden. Vi anser att även detta 

kan vara en bidragande faktor till att tidningarnas nyhetsvärdering och sensationsgrad 

skiljer sig åt.  

 

För att återkoppla till det som Wadbring och Weibull (2014) och Ghersetti (2000) anser 

vara journalistikens samhällsuppdrag – alltså att journalistiken ska informera om vad 

som händer i samhället, granska makten, vara ett forum för debatt mellan och inom 

grupper, samt vara relevant, saklig och sanningsenlig – så anser vi att de tidningar vi 

undersökt bara delvis klarar sitt uppdrag. Ghersetti (2000) menar att det 

sensationsjournalistiska innehållet står i motsats till god journalistik och eftersom att 

majoriteten av nyheterna i denna undersökning innehåller sensationella inslag lever de 

inte upp till kraven.  

 

I Hvitfelts (1986) studie tar han upp de konsekvenser sensationsjournalistik kan föra 

med sig. I hans fall bidrog sensation i nyheterna om difterismittan till överdriven rädsla 

och oro. Dagens Nyheter och Aftonbladet har i vår undersökning hög grad sensationella 

nyheter. Vi tror, precis som Hvitfelt (1986) konstaterar, att detta kan bidra till en ökad 

rädsla och oro i flera fall. Vi tror även att prioriteringen av sensationella och billiga 

nyheter bidrar till att andra “viktiga” ämnen hamnar i skymundan, för att ge plats åt 

nyheter vars syfte är att sälja tidningen snarare än att informera samhället. I 

förlängningen tror vi att konsekvenserna av detta blir att allmänhetens förtroende för 

journalister och tidningar kommer att minska. Däremot har vi, trots att Dagens Nyheter 

och Aftonbladet utgör de största svenska tidningarna i sin genre, bara undersökt två 

tidningar och kan därför bara i viss mån dra en generell slutsats utifrån studiens resultat 

och vilka konsekvenser det skulle medföra. 
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7.3 Förslag på vidare forskning 

Hvitfelt (1985) kom i sin studie fram till att Aftonbladet skilde sig från de andra 

tidningarna genom att sätta större rubriker. Under denna undersökning noterade även vi 

detta, men då denna studie endast fokuserade på skillnader i tidningarna mellan 

ämneskategorier, aktörs- och sensationstyper, är det inget vi har analyserat djupare. En 

annan sak vi noterade, vilket hade kunnat ge studien ett annorlunda resultat, är att även 

om ett nyhetsämne inte räknades som sensationellt kunde texten i sig innehålla 

sensationella inslag i form av ordval och formgivning. Intressant vidare forskning hade 

därför varit att komplettera denna studie med en kvalitativ textanalys, för att jämföra 

skillnaderna gällande sensationella ordval och textens budskap i dags- respektive 

kvällspress. 

 

Conboy (2006) kom fram till att nyheterna som oftast hamnar på tidningarnas 

förstasidor är sensationella och att dessa nyheter innehåller antingen sex, skandaler, 

skvaller eller liknande ämnen och används för att lättare kunna sälja tidningen, till 

skillnad från nyheter om exempelvis politik, ekonomi eller samhälle. Denna studies 

resultat visar, i motsats till Conboys (2006), att även tabloidtidningar (i det här fallet 

Aftonbladet) skriver om ämnen som politik och ekonomi. Intressant vidare forskning 

hade därför varit att jämföra hur olika tidningar gestaltar dessa ämnen.  

 

Vidare anser vi att det hade varit intressant att forska vidare och undersöka hur och på 

vilket sätt sensationsjournalistik används på digitala plattformar, som till exempel på 

respektive tidnings hemsida eller sociala medier. 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A. Valda analysenheter för kvantitativ innehållsanalys. 

 

Under Veckodag står varje siffra för respektive dag i veckan (1: måndag, 2: tisdag, 3: 

onsdag, och så vidare). Numren under Vecka 2009, Vecka 2014 och Vecka 2019 

representerar den vecka på året som genom ett slumpmässigt urval valdes att ingå i 

studiens analysenheter. Veckodag: 1 och Vecka 2009: 16 betyder alltså måndag vecka 

16 år 2009, det vill säga den 13 april 2009. 

 

Veckodag Vecka 2009 Vecka 2014 Vecka 2019 

1 16 50 10 

2 34 49 15 

3 26 27 30 

4 48 10 32 

5 2 34 20 

6 3 24 30 

7 28 2 30 

1 13 32 9 

2 10 17 7 

3 12 49 25 

4 26 1 24 

5 42 17 37 

6 27 42 6 

7 17 46 31 

1 17 43 23 

2 3 24 25 

3 11 13 15 

4 1 16 25 

5 47 9 36 

6 26 19 14 

7 45 47 22 

1 2 29 33 

2 44 37 5 

3 52 2 19 

4 33 37 21 

5 29 18 3 

6 12 5 36 

7 52 32 33 

1 32 33 21 

2 31 42 33 

3 32 20 21 

4 29 3 14 



  
 

II 

5 3 4 21 

6 32 16 21 

7 35 7 4 

1 46 35 11 

2 15 6 3 

3 27 33 30 

4 5 50 23 

5 38 49 31 

6 5 32 38 

7 48 44 13 

1 52 26 6 

2 11 28 38 

3 30 5 17 

4 3 4 28 

5 6 1 30 

6 42 50 9 

7 2 40 14 

1 37 12 24 

2 47 40 18 

3 29 50 27 

4 16 23 11 

5 32 40 11 

6 25 35 31 

7 27 25 26 

1 36 7 8 

2 23 5 19 

3 10 12 13 

4 14 25 20 

5 26 25 27 

6 46 31 5 

7 10 43 27 

1 3 13 4 

2 33 35 30 

3 8 3 26 

4 28 51 35 

5 16 22 19 

6 41 41 16 

7 36 12 17 

 

  



  
 

III 

Bilaga B. Kodbok och tolkningsregler. 

 

Följande kodschema och kodnyckel har använts för att genomföra den kvantitativa 

innehållsanalysen. 

 

V1 Tidning 

Den tidning vars förstasida nyheten är placerad i. 

1. Dagens Nyheter 

2. Aftonbladet 

 

V2 Utgivningsår 

Det år förstasidan är utgiven. 

1. 2009 

2. 2014 

3. 2019 

 

V3 Utgivningsdatum 

Utgivningsår, månad och dag för förstasidan, skrivs i formen 2009-01-01. 

 

V4 Nyhetens ämnesområde 

Det ämne nyheten på förstasidan i huvudsak handlar om. 

1. Politik – Nyheten handlar om inrikes- eller utrikespolitiska frågor och beslut. 

2. Näringsliv och ekonomi – Nyheten handlar om näringsliv, affärer eller ekonomiska 

frågor. 

3. Juridik och brott – Nyheten handlar om juridik, kriminalitet eller brott. 

4. Hälsa och livsstil – Nyheten handlar om hälsa, livsstil till exempel levnadsvanor, 

fritid, resor, hobby, välbefinnande, relationer och träning. 

5. Sociala frågor – Nyheten handlar om sociala frågor såsom sjukvårdsfrågor, frågor 

som rör äldreomsorg, funktionshinderomsorg eller familjeomsorg, arbete, utbildning 

eller migration.  

6. Miljö och klimat – Nyheten handlar om miljö- och klimatfrågor eller natur. 

7. Teknik och vetenskap – Nyheten handlar om teknik och uppfinningar eller vetenskap. 

8. Kultur och nöje – Nyheten handlar om kultur, nöje eller underhållning. 

9. Militärt, krig och konflikt – Nyheten handlar om militären, krig eller andra konflikter. 

10. Olycka och katastrof – Nyheten handlar om olyckor eller katastrofer. 



  
 

IV 

11. Sport – Nyheten handlar om sport eller idrott. 

12. Väder – Nyheten handlar om väderrelaterade frågor. 

13. Demonstration och strejk – Nyheten handlar om demonstrationer eller strejk. 

14. Kombination – Nyheten handlar om en kombination av ämnen. 

15. Övrigt – Nyheten går inte att placera i någon av de övriga kategorierna. 

 

V5 Nyhetens huvudaktör 

Den aktör som nyheten på förstasidan främst handlar om. 

1. Person saknas – Nyheten handlar inte om någon person. 

2. Privatperson – Nyheten handlar om en “vanlig människa”, någon som inte är känd för 

allmänheten sedan tidigare. 

3. Politiker – Nyheten handlar om en politiker på nationell eller lokal nivå. 

4. Kunglighet – Nyheten handlar om en svensk eller utländsk kunglighet. 

5. Expert – Nyheten handlar om en expert av något slag eller har en expert som uttalar 

sig. 

6. Kändis – Nyheten handlar om en för allmänheten känd person, till exempel en 

musiker, skådespelare eller tv-profil. 

7. Idrottsperson – Nyheten handlar om en person inom idrott, till exempel en 

sportutövare eller tränare. 

8. Brottsling – Nyheten handlar om en brottsling eller en misstänkt brottsling. 

9. Näringslivsperson – Nyheten handlar om en person verksam inom näringslivet. 

10. Myndighetsperson – Nyheten handlar om en person verksam inom någon 

myndighet. 

11. Kombination – Nyheten handlar om en kombination av huvudaktörer. 

12. Övrigt – Nyheten handlar om aktörer som inte går att placera i någon av de övriga 

kategorierna. 

 

V6 Billig/dyr nyhet 

Om nyheten klassas som en billig eller en dyr nyhet. 

1. Billig nyhet – Nyheten är baserad på “enkelt” redaktionellt innehåll, till exempel en 

rutinbevakning, notis, opinionsmätning eller pressmeddelande. 

2. Dyr nyhet – Nyheten är baserad på “tungt” redaktionellt innehåll, till exempel ett stort 

reportage, avslöjande eller djupa politiska reportage. 

 



  
 

V 

V7 Nyhetens sensationstyp 

Vilken typ av sensation nyheten innehåller. 

1. Underhållning – Nyheten handlar om underhållning eller nöje. 

2. Kriminalsensation – Nyheten handlar om brott, straff, brottslingar eller misstänkta 

brottslingar. 

3. Skandalsensation – Nyheten handlar om en elitpersons, företags eller myndighets 

skandal eller rättsröta. 

4. Sportsensation – Nyheten handlar om sport, idrott eller idrottspersoner. 

5. Kuriosasensation – Nyheten handlar om kuriosa, till exempel information eller tips 

som kan räknas som överflödig, se bilaga C för exempel. 

6. Sexsensation – Nyheten handlar om sex eller sex och samlevnad. 

7. Olycka – Nyheten handlar om olyckor eller katastrofer. 

8. Kampsensation – Nyheten handlar om någon slags kamp mellan två eller fler, till 

exempel en politisk debatt. 

9. Krissensation – Nyheten handlar om en kris. 

10. Ingen sensation – Nyheten innehåller inget som kan klassas som sensationellt. 

 

Bilaga C. Exempel på kuriosasensationella huvudnyheter, från Aftonbladet 2019-03-04 

(t.v.) och 2019-04-07 (t.h.).  
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