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Abstract  
This BA thesis examines how the Swedish newspaper Aftonbladet writes about celebrities. 

Our questions were: How much does Aftonbladet write about celebrities? What kind of 

celebrities does Aftonbladet write about? In which context do celebrities appear in 

Aftonbladet? We have also studied how these matters have changed since 1978.  

In our research we have used quantitative content analysis. We have analyzed a total of 956 

articles about celebrities from 1978, 1988, 1998 and 2008. We chose to analyze articles from 

two synthetic weeks each year.  

We have used theories about celebrity culture, popularization and personalization and also 

about public and private in our analyze.  

Our conclusions were that Aftonbladet has written a lot of articles about celebrities for a long 

time, but the articles about celebrities in Aftonbladet have increased by 170 percent since 

1978.  

The number of articles that Aftonbladet has written dealing with the private life of celebrities 

has not changed much at all since 1978.  This was something that surprised us because we 

expected that Aftonbladet would write more about the private life of celebrities in 2008 than 

in 1978. 
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1. Inledning  
Kvällspressen får ofta kritik för sitt intresse för kändisar. Speciellt är det artiklar som handlar 

om kändisens privatliv som får kritik. Det kan vara texter om till exempel kärleksaffärer och 

sjukdomar. Kritikerna tycker att det är ovärdigt att tidningarna skriver om kändisskvaller och 

skandaler om de har som ambition att spegla samhället (Frigyes, 2005). Vi har själva lagt 

märke till hur kändisar ofta förekommer i kvällstidningarna. Vi har ofta sett kändisskandaler 

pryda löpsedlarna och det har väckt vår nyfikenhet. Hur mycket skriver egentligen tidningarna 

om kändisar? 

När vi sedan valde detta ämne till vår uppsats ville vi undersöka hur kändisrapporteringen har 

förändrats över tid och valde därför att gå tillbaka till år 1978.  

   

Vår hypotes är att Aftonbladet skriver mer om kändisar år 2008 jämfört med år 1978. Vi har 

också en hypotes om att texterna handlar allt mer om kändisarnas privatliv. Vi tror att det 

kommer att finnas fler texter om till exempel kändisars relationer och sjukdomar nu än vad 

det har gjort tidigare. Vi har även en hypotes om att det har blivit vanligare att Aftonbladet 

drar på kändisgrejer på förstasidan. Vi tror också att personer som medverkat i dokusåpor på 

TV kommer att dyka upp i Aftonbladet år 1998. Det är en ny typ av kändisar som blir kända 

bara för att de är kända, en kategori som vi tror blir allt vanligare i Aftonbladet.  

 

Som kändisar räknar vi personer som är kända från medierna och som ofta förekommer där. 

Vi räknar till exempel skådespelare, artister, kungligheter, programledare i TV och radio, 

fotomodeller och idrottare men vi definierar inte politiker, företagsledare och 

myndighetspersoner som kändisar (Ghersetti, 2001).  

 

Vår undersökning har betydelse för alla som jobbar eller ska jobba med kändisjournalistik. 

Kvällspressens sätt att skriva om kändisar debatteras mycket och därför är det relevant att ta 

reda på hur det verkligen förhåller sig. Vi vill veta om kändisjournalistiken är ett relativt nytt 

fenomen eller om det har pågått under en längre tidsperiod. 

   

1.1 Syfte/frågeställning  

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kändisrapporteringen i Aftonbladet har sett ut 

och förändrats under de senaste trettio åren. Vi ska också undersöka i vilka sammanhang 

kändisar förekommer och vilka typer av kändisar som figurerar i Aftonbladet.  
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Våra frågeställningar är:  

1. Hur stort antal texter handlar om kändisar i Aftonbladet?  

     - Vilket utrymme får texterna om kändisar i Aftonbladet?  

2. Vilka kategorier av kändisar skrivs det om i Aftonbladet?  

3. I vilka sammanhang förekommer kändisar i Aftonbladet? 

     - Vilka ämnen handlar kändistexterna om?  

     - Hur stor del av texterna behandlar offentliga respektive privata företeelser? 

 

Då vårt material sträcker sig över en längre tidsperiod kommer vi på samtliga punkter att 

undersöka förändringar och skillnader som är möjliga att härleda till olika tidsperioder.  

 

1.2 Avgränsningar  

Anledningen till att vi har valt att undersöka endast Aftonbladet är att vi inte är intresserade 

av en jämförelse mellan olika tidningar. Vi vill fokusera på hur en populär tidning har 

förändrat sin kändisrapportering mellan åren 1978 och 2008. Att vi valde just Aftonbladet 

beror på att det var den största kvällstidningen i Sverige år 2008.  

Vi är inte är intresserade av att undersöka innehållet i Aftonbladets bilagor och därför har vi 

valt att bortse från dessa i vår undersökning. Däremot introducerade Aftonbladet en ny 

nöjesbilaga, Nöjesbladet, under hösten 2008 som vi har valt att ta med i vår undersökning. 

Anledningen till detta är att de ordinarie nöjessidorna som tidigare fanns i tidningen flyttades 

till bilagan. Kändisarna tog så mycket plats i Aftonbladet att nöjessidorna fick en egen bilaga, 

precis som sporten skiljs ut och placeras i Sportbladet.  

 

1.3 Definitioner 

1.3.1 Definition av begreppet kändis 

Vår undersökning baseras på kändisar och för att kunna bestämma vilka som är kändisar i vårt 

material kommer vi att utgå från Denis McQuails (2005) och Marina Ghersettis (2001) 

definitioner.  

 

Denis McQuail är medieforskare vid Annenberg School i Pennsylvania i USA. McQuail 

(2005) menar att en kändis är en person som allmänheten känner till och vet vem det är. Han 
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skriver att en kändis ofta har beundrare och fans och för att hålla sig känd är det viktigt att 

synas i medierna. Marina Ghersetti är universitetslektor vid Institutionen för journalistik och 

masskommunikation vid Göteborgs universitet. Ghersetti (2001) är inne på samma linje som 

McQuail (2005) och hon definierar begreppet kändis som en person som är känd från 

medierna. Det kan vara skådespelare, artister, kungligheter, programledare i TV och radio, 

fotomodeller och idrottare. Ghersetti räknar inte politiker, företagsledare och 

myndighetspersoner som kändisar. Hon menar däremot att dessa personer börjar få en 

kändisstatus och att det nu är vanligare att de framställs som kändisar i medierna. Vi har 

precis som Ghersetti valt att inte räkna dessa personer som kändisar i vår undersökning då det 

är mediernas uppgift att granska dem. Skulle vi inkludera dessa skulle undersökningen spreta 

och vi skulle få undersöka i stort sett allt material i tidningen. Dessutom skulle inte resultatet 

för hur kändisrapporteringen ser ut bli korrekt då vi skulle få ta med politiker och 

företagsledare när de blir granskade av Aftonbladet i sina arbeten. 

  

McQuail (2005) skriver att man kan bli kändis på grund av att man är bra på något, till 

exempel inom kategorierna underhållning, konst och sport. Ibland räcker det att en person 

förekommer mycket i medierna för att bli kändis. Då blir man känd för att man är känd. Detta 

bygger Ghersetti (2001) vidare på. Hon skriver att även vanliga människor på senare tid har 

uppmärksammats i olika medier då de deltagit i tävlingsprogram i TV, så kallade 

dokusåpor och reality-TV. De har bildat en ny och egen kategori kändisar och när de blir 

omskrivna i medierna skapas ett ytligare kändisskap. I vår undersökning räknar vi TV-

program som till exempel Big Brother, Expedition Robinson, Farmen, Ensam mamma söker, 

Bonde söker fru och Singelmammor till dokusåpor och reality-TV. Det finns även program 

som går ut på att deltagaren har en talang som de får visa upp i TV. Exempel på sådana 

program är Idol, Fame Factory och Talang. De programmen har vi i vår undersökning valt att 

kalla talangprogram.  

Vi har valt att göra denna uppdelning på grund av att vi anser att det är skillnad på de som blir 

kända på grund av sina personligheter och de som blir kända för att de har en viss talang. Till 

talangprogram söker personer som vill nå framgång inom till exempel musik eller dans. 

Reality-TV går mer ut på att följa intressanta människor i olika situationer. Det räcker med en 

intressant personlighet för att vara med, man behöver inte ha någon speciell talang.  
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1.3.2 Definition av texter som rör kändisars privat a respektive offentliga 

sfär 

Vi har valt att dela in texterna i två olika kategorier för att ta reda på hur många texter som 

handlar om kändisars privata respektive offentliga sfär. Med vår undersökning vill vi ta reda 

på hur stor andel av texterna i Aftonbladet som rör kändisars offentliga respektive privata liv 

och inte vad som är okej att skriva och inte med hänsyn till allmänintresset. Vi anser att när en 

text är publicerad i Aftonbladet är det redan någon som har bedömt vad som är av 

allmänintresse och inte. Vi vill undersöka vilka typer av texter som bedöms ha allmänintresse 

i Aftonbladet och om de flesta rör kändisens privata eller offentliga sfär.  Då det kan vara en 

tolkningsfråga om en text handlar om en kändis privata eller offentliga liv, gjorde vi från 

början klart för oss hur vi skulle tänka när vi delade in texterna.  

 

För att bedöma om texterna handlar om kändisarnas offentliga sfär utgår vi ifrån om texten 

handlar om kändisens yrkesliv eller inte. De texter som rör kändisens yrkesliv så som 

uppträdanden eller framträdanden i offentliga sammanhang, skivsläpp, ny film eller pjäs 

räknar vi till den offentliga sfären. Sådant som handlar om saker som visats eller ska visas i 

TV räknar vi också hit. 

 

Vi har räknat texter om vad kändisar gör på sin fritid som texter som rör den privata sfären.  

Sådana saker som inte påverkar deras yrkesliv eller som inte handlar om vad de gör i 

offentliga sammanhang räknar vi hit. Det kan vara texter som till exempel handlar om 

kändisarnas relationer, om vad de gjorde på sin semester eller att någon nära anhörig till dem 

avlidit.  
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2. Bakgrund  

I detta kapitel redogör vi för bakgrundsfakta som är viktig för vår undersökning samt för 

tidigare forskning inom vårt ämnesområde.   

2.1 Aftonbladet  

Stig Hadenius är historiker och professor emeritus i journalistik vid Stockholms universitet. 

Lennart Weibull är professor i massmedieforskning vid Göteborgs universitet. Hadenius och 

Weibull (2003) skriver att Aftonbladet som brukar kallas den första moderna tidningen 

grundades år 1830 av Lars Johan Hierta. Tidningen innehöll då bland annat politiska 

kommentarer, kåserier, personnotiser och utrikeshändelser. I början av 1900-talet började det 

som kallas för kvällspress växa fram i Sverige. Aftonbladet och Expressen är de två stora 

tidningarna som kallas för kvällspress på grund av sin utgivningstid. Kvällstidningarna blir 

ofta kritiserade för sina hårda vinklingar och sin sensationsinriktade journalistik. Aftonbladet 

är en läsarfinansierad tidning som därför är beroende av att folk köper lösnummer av 

tidningen. Till en början var Expressen den största kvällstidningen i Sverige men sedan 1996 

har Aftonbladet haft en större upplaga än sin konkurrent (Hadenius och Weibull, 2003). 

Samma år som Aftonbladet gick om Expressen blev 49,9 procent av Aftonbladet uppköpt av 

den norska mediekoncernen Schibsted 

(http://www.koncernen.aftonbladet.se/tidningen/tidningen_historik/).  

Enligt den senaste upplagestatistiken från TS hade tidningen i november år 2008 en upplaga 

på 351 000 exemplar per utgivningsdag.  

2.1.1 Aftonbladets policy  

I Aftonbladets redaktionella policy som återfinns på deras hemsida (2008) står det:  

Medieföretaget Aftonbladets uppdrag är att effektivt konkurrera på tidningsmarknaden, internet 

och i andra mediekanaler. Aftonbladet ska aktivt och kritiskt granska samhälle och makthavare, 

driva opinion och ge journalistisk service. Aftonbladet ska ge röst åt vanligt folk. Dess 

journalistik ska vara sann och saklig, åsikter ska skiljas från fakta. Aftonbladet är oberoende 

socialdemokratisk. Detta avspeglas i ledarredaktionens material, inom vida ramar också i 

kulturredaktionens. Inga lojalitetsband, vare sig till ägare, ideologier, annonsörer eller 

samarbetspartners, får hindra Aftonbladet att skildra verkligheten så ärligt det står i mänsklig 

makt. (Antagen 1983, reviderad 1993 och 2001.) 

(http://koncernen.aftonbladet.se/tidningen/policy/, 2008-11-06). 



 10  

2.2 Kommersialisering  

För att kunna förstå hur kändisjournalistiken har utvecklats är det viktigt att begripa hur 

journalistiken har förändrats i stort. Vi redogör därför för begreppet kommersialisering här 

nedan. Kommersialisering är enligt McQuails (2005) beskrivning ett förlopp där strukturen 

och innehållet i medierna ändras i och med att medieindustrin vill tjäna mer pengar. 

 

Monika Djerf-Pierre är Filosofie doktor i journalistik och forskare vid Institutionen för 

journalistik och masskommunikation vid Göteborgs universitet. Hon har tillsammans med 

Lennart Weibull skrivit om kommersialisering i boken ”Spegla, granska, tolka” från 2001. De 

skriver att marknadstänkandet ökade i slutet av 1980-talet när sattelitkanalerna och kabel-TV 

dök upp. Konkurrensen om publiken blev då större och för att möta olika intressen delades 

publiken in i olika målgrupper. På 1990-talet breddades journalistiken, genregrupperna 

blandades och nya genrer växte fram. Kommersialiseringen medförde nya journalistikstilar 

som anpassades för olika marknader (Djerf-Pierre och Weibull, 2001). För att få en 

grundligare bild av kommersialiseringen kopplar vi samman Djerf-Pierre och Weibulls tankar 

med Picard (2004). Robert G. Picard är Professor i medieekonomi och direktör på Media 

Management and Transformation Centre vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. 

Han skriver att dagens tidningar har ett mer kommersialiserat innehåll som är anpassat för att 

tilltala många. Syftet med att publicera underhållande journalistik är att många är intresserade 

av att läsa den typen av artiklar och när publiken är intresserad blir det lättare att locka 

annonsörer. På så sätt tjänar tidningen pengar. Resultatet av detta blir att artiklar som kan 

väcka anstöt och på något sätt riskera tidningens ekonomi inte publiceras till fördel för den 

mer lättsamma och underhållande journalistiken. Picard (2004) menar att 

kommersialiseringen bidragit till att innehållet i tidningarna blivit sämre rent kvalitetsmässigt.  

 

2.3 Sensationsjournalistik 

Hadenius och Weibull (2003) hävdar att kvällspressen ofta kritiseras för sin 

sensationsjournalistik och för att de gör hårda vinklingar på sina artiklar. De skriver även att 

kvällspressen inte längre är ensamma om att fokusera på kändisar och sensationer. Det blir allt 

vanligare att även andra sorters tidningar skriver om dessa företeelser.  

Ghersetti (2004) påpekar att journalistiken och medierna har fått kritik sedan 1992 då 

etermedierna avreglerades. Det pratas om en förskjutning i nyhetsjournalistiken. Nyheter som 
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är viktiga och relevanta för samhället har fått ge vika för sensationsinriktad journalistik. Med 

sensationsjournalistik menas medieinnehåll som är hårdvinklat, innehåller spekulationer eller 

är överdrivet. Dit räknas nyheter som anses vara populistiska, triviala och skandalinriktade. 

Det kan vara underhållningsjournalistik, infotainment, kvällstidnings- och 

skvallerjournalistik. Även i TV och radio blir det allt mer sensationsbetonat. Relevanta 

samhällsprogram byts ut mot musikradio, dokusåpor och TV-soffor med kändisar, idrottsmän, 

politiker och andra rikstyckare. Över en längre tid gör detta att gränserna mellan information 

och underhållning suddas ut (Ghersetti, 2004). 

2.4 Etiska regler  

Pressens samarbetsnämnd som består av Publicistklubben, Svenska Journalistförbundet, 

Svenska Tidningsutgivareföreningen och Sveriges Tidskrifter har kommit överens om 

publicist- och yrkesregler för journalister som de sammanställt i boken ”Spelregler för press, 

TV och radio” (2002). 

Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från sådan publicitet som 

inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning. 

 (Spelregler för press, TV och radio, 2002, publicistregler, punkt sju, sidan sju). 

2.5 Tidigare forskning  

Nedanför visar vi tidigare forskning som har gjorts som är relevant för vår undersökning.  

2.5.1 Kidnappade svenskar och prinsessan Dianas död  

Ghersetti (2000) har gjort en fallstudie av nyheter om de kidnappade svenskarna i Angola 

1987 och prinsessan Dianas död 1997. Hon gjorde en jämförande studie av den klassiska 

dramaturgins inverkan på nyheternas innehåll och form. Hon skriver att forskarna på senare år 

har uppmärksammat den tilltagande kommersialiseringen av mediemarknaden, att det har 

skett en förskjutning i nyhetsjournalistiken och att viktiga och relevanta nyheter har bytts ut 

mot sensationsbetonade nyheter. Artiklarna blir både kortare och mer dramatiserade. 

Ghersettis (2000) studier visar att stora nyheter rapporteras på likartade sätt när det gäller 

klassiska dramaturgiska principer oavsett vad de handlar om. Nyheterna tenderar att bli mer 

underhållande och berättas på ett underhållande sätt. Det görs helt enkelt underhållning av 

verkligheten. Klassiska och beprövade dramaturgiska grepp används allt oftare på 

nyhetsredaktioner för att fånga publikens uppmärksamhet.  
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2.5.2 Ägandet av kändisar  

Philip Drake tog sin doktorsexamen 2002 vid Universitet i Glasgow. I sin doktorsavhandling 

undersökte han hur den politiska ekonomin i dagens Hollywood ser ut.  

Enligt Drake (2007) är kändisars bilder och avbildningar hela tiden köpta. Dagligen fattas det 

beslut på redaktionerna om vem som äger rätten till bilder och historier om kändisar. Idén om 

kändisar som ägodelar får oss att tänka efter vad en kändis egentligen är. Kändisar har 

speciella kvaliteter som är av allmännytta i ekonomiska termer. Allmännytta kan man förklara 

som en produkt som ger värde när publiken konsumerar den. Det är därför svårt för 

marknaden att räkna ut kändisens fulla värde. Det ekonomiska värdet på kändisarna bestäms 

varje dag genom kontrakt med medieföretag, men deras symboliska värde är svårare att räkna 

ut. Det är inte bara kändisens arbete som påverkar hur mycket kändisen är värd. Förutom 

kändisens talang spelar det roll hur stor mening det finns för publiken att investera i dem. Om 

man balanserar yttrandefriheten och kändisarnas rättigheter blir det en socialpolitisk, 

ekonomisk och laglig fråga. Ofta uppkommer det frågor om vem som kan äga och tillgripa 

kändisars bilder och avbildningar. Rätten att uttrycka saker offentligt balanseras med rätten 

till ett privatliv (Drake, 2007).  

Drake (2007) skriver att det finns många fall i Storbritannien där kändisar klagat på mediernas 

intrång i deras privatliv. Ofta handlar det om skvaller och tabloidhistorier eller om publicering 

av bilder som tagits av frilansade paparazzifotografer. Frågan är var gränsen mellan kändisars 

offentliga och privata sfär går och hur den gränsen ska dras.  

 

2.5.3 Kändisar i danska medier  

Kirsten Sparre är frilansjournalist och teoretisk forskare inom journalistik med bas i Hadsten, 

utanför Århus i Danmark. Sparre (2003) skriver om ett forskningsprojekt som The Danish 

Centre for Journalism and Further Education har gjort om kändisjournalistik. Projektet har 

belyst kändisjournalistiken utifrån tre fallstudier och hur det skrivs om kändisar i danska 

tidningar. Sammanlagt analyserades 1 743 artiklar och TV-inslag samt 340 bilder. I den första 

fallstudien följde man mediernas bevakning av prins Joachim och prinsessan Alexandras 

första barns födsel. Det andra fallet täckte mediernas bevakning av den andra säsongen av 

TV-programmet Expedition Robinson. I den tredje studien undersöktes alla kändisnyheter i de 

utvalda medierna under en vecka mellan den 15 och 21 november 1999. De använde sig av 

tabloidisering som en teoretisk utgångspunkt i sin studie. Fallstudierna visade att frekvensen 

av nyheter om kändisar varierade beroende på värdet av kändisen för olika typer av medier. 
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Kändismagasinen skrev mest om kändisar och vidare visade undersökningen att kändisar även 

har ett viktigt nyhetsvärde i dansk populärpress, mellan sex och tio procent av tidningen 

bestod av nyheter om kändisar vid undersökningsperioden 1999. Morgontidningarna och 

public service-TV hade bara ett fåtal nyheter som handlade om kändisar under samma period. 

Undersökningen kompletterades sedan med observationsstudier och kvalitativa intervjuer med 

ett antal journalister, fotografer och redaktörer. Vi har själva valt att inte göra en studie av 

något specifikt fall. Vi har tagit upp den här studien då de precis som oss har undersökt hur 

många nyheter som handlar om någon kändis.  

2.6 Sammanfattning av bakgrundskapitlet  

I bakgrundskapitlet tar vi upp fakta och tidigare forskning som ger en grund till vår egen 

undersökning.  

Vi har valt att undersöka tidningen Aftonbladet och för att få en uppfattning av tidningen har 

vi med information om tidningen. Aftonbladet är en av de två tidningarna i Sverige som kallas 

för kvällspress på grund av sin utgivningstid. Aftonbladet ägs av den norska koncernen 

Schibsted och är beroende av att folk köper lösnummer av tidningen (Hadenius och Weibull, 

2003).  

För att få en bakgrund till en av våra teoretiska angreppspunkter har vi med 

kommersialisering och sensationsjournalistik i bakgrundskapitlet. Kommersialisering är enligt 

McQuails (2005) beskrivning ett förlopp där strukturen och innehållet i medierna ändras i och 

med att medieindustrin vill tjäna mer pengar. För att förklara kommersialisering ytterligare 

använder vi oss av Djerf-Pierre och Weibull (2001) och Picard (2004). Vi tar upp vad 

Hadenius och Weibull (2003) och Ghersetti (2004) skriver om sensationsjournalistik. Enligt 

Ghersetti (2004) är sensationsjournalistik hårdvinklat medieinnehåll som innehåller 

spekulationer eller är överdrivet. Hadenius och Weibull (2003) menar att det inte längre bara 

är kvällspressen som skriver om kändisar och sensationer utan att det blir vanligare att andra 

sorters tidningar också väljer att skriva om detta.  

Vi tar även upp en etisk regel ur Pressens samarbetsnämnds bok ”Spelregler för press, TV och 

radio” (2002) som handlar om att medierna ska undvika att publicera uppgifter som kan 

kränka någons privatliv.  

I kapitlet tar vi även upp tidigare forskning från Ghersetti (2000), Drake (2007) och Sparre 

(2003).  
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Ghersetti (2000) har gjort en jämförande studie av den klassiska dramaturgins inverkan på 

nyheter utifrån nyheter om de kidnappade svenskarna i Angola 1987 och prinsessan Dianas 

död 1997. Drakes (2007) forskning handlar om vem som äger kändisarna och om mediers 

intrång i kändisarnas privatliv.  

Sparre (2003) skriver om ett forskningsprojekt som The Danish Centre for Journalism and 

Further Education har gjort om kändisjournalistik. Forskningen handlar om hur mycket 

danska tidningar väljer att skriva om kändisar. Studien visade att kändisar har ett stort 

nyhetsvärde i den danska populärpressen och ett mindre värde i morgontidningarna. 
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3. Teorier  

I följande kapitel redogör vi för vår undersöknings teoretiska utgångspunkter.  

3.1 Kändisar  

Då vår undersökning behandlar kändisar använder vi oss av teorier kring fenomenet 

kändiskultur och kändisjournalistik.  

3.1.1 Kändiskultur  

Många forskare har undersökt fenomenet kändiskultur ur olika aspekter och vi har valt att ta 

upp några av dessa som är speciellt intressanta för vår undersökning. 

 

En av många forskare som belyser kändiskulturen är Ellis Cashmore. Han är professor i 

kulturvetenskap, medier och sport vid Universitet i Staffordshire i England. I boken 

”Celebrity/Culture” från 2006 undersöker Cashmore olika perspektiv på kändiskulturen och 

analyserar sambandet mellan kändisar och kommersialisering. Han skriver att kändiskulturen 

eller ”celebrity culture” som det kallas i internationella kretsar blev en del av människors 

sociala liv under 1980 och tidiga 1990-talet. Under 2000-talet breddades intresset för kändisar 

ytterligare. Det var när globala medier lyfte fram och prisade eller skrev negativt om vissa 

personer som i huvudsak var kända från nöjesbranschen och sportvärlden som publikens 

intresse ökade. Kändisarnas synlighet och hur de framstod verkade viktigare än vad de sade 

och gjorde. Kändisarna gjorde sig tillgängliga och Madonna kan ha varit den första 

kändisen som framställde sig själv som en produkt. Efter det var alla andra kändisar tvungna 

att göra likadant (Cashmore, 2006).  

Graeme Turner är professor i kulturvetenskap vid Universitetet i Queensland i Australien. 

Turner är inne på samma spår som Cashmore. I boken ”Understanding Celebrity” från 2004 

skriver han att publiken är mer intresserade av kändisars privatliv än av deras yrkesliv. Även 

om det är viktigt att den moderna kändisen är attraktiv för publiken krävs det inte att de 

åstadkommer någonting speciellt. På grund av att kändisar syns allt mer i medierna tänker vi 

enligt Turner (2004) på kändisjournalistiken som en ny utveckling istället för en utbredning 

av något som funnits under en längre tid.  

 

Många forskare är överens om att om det inte vore för medierna så skulle det inte finnas några 

kändisar. Kändisar är beroende av medier för att bli och hålla sig kända för allmänheten 
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(Cashmore, 2006). David Hesmondhalgh är professor i medie- och musikbranschen och 

direktör vid Mediebranschens forskningscenter, MIRC, vid Universitet i Leeds. Jessica Evans 

är docent i kulturvetenskap och medieforskning vid The Open University i Milton Keynes i 

Storbritannien. Evans och Hesmondhalgh (2005) menar att det behövs ett medium för att bli 

känd och omtalad av många. Även Drake (2007) skriver att kändisar är beroende av att synas i 

medier för att bli kända. Massmedier både producerar och konsumerar kändisar och skriver 

mycket om uppgångar och nedgångar i kändisars liv.  

Något som forskare också verkar hålla med varandra om är att rapporteringen om kändisar har 

förändrats. Från att bli skildrade i medierna som perfekta och avgudade människor har 

paparazzifotografer och ett ökat intresse från medierna lett till att även en vardaglig sida hos 

de kända personerna visas upp (Evans och Hesmondhalgh, 2005).  

 

3.1.2 Kändisspiralen  

Ghersetti tar upp en intressant aspekt som vi har valt att kalla för kändisspiralen.  

 

Enligt Ghersetti (2001) handlar kändisjournalistik om att komma kändisarna in på livet. I 

huvudsak är den fokuserad på artisters och stjärnors privatliv. Det skrivs berättelser som rör 

kändisars personliga, familjära och sexuella sfär. Inom kändisjournalistiken förekommer en 

del skvaller och avslöjanden och kändisjournalistiken skapar också egna huvudpersoner. 

Ghersetti (2001) håller med de andra forskarna om att framträdanden i medierna kan vara 

avgörande för dem som vill bli kända. Hon menar att en person som redan är väldigt känd har 

större förutsättning att bli ännu mer känd bara genom att finnas i medierna jämfört med en 

person som är mindre känd. Ghersetti skriver också att de som redan är kända inte behöver 

medier i lika stor utsträckning som de gjorde i början av sin karriär. Trots detta är det ändå de 

stora kändisarna som journalisterna helst vill skriva om. De stora kändisarna är inte lika 

beroende av att synas i medierna och därför är det de och deras familjer som i störst 

utsträckning drabbas av smygfotografering och skvaller.  

När såpoperorna lanserades på TV skedde det i nära samverkan med kvällspressen. 

Tidningarna fick uppgifter om serier och skådespelare av produktionsbolagen som sedan 

kunde publiceras. Tidningarnas uppmärksamhet ledde till att fler tittade på programmen, 

vilket i sin tur ledde till att publiken ville läsa mer om programmet i tidningarna. Tidningarna 

sålde då fler lösnummer och det blev som en spiral. 
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Det Ghersetti (2001) skriver ger en intressant aspekt till vår egen undersökning då vi kan utgå 

från denna ”kändisspiral” när vi undersöker om kändisar vuxit fram genom TV eller andra 

medier. Ett exempel kan vara deltagare i de dokusåpor som började sändas på TV i slutet av 

1990-talet.  

 

3.2 Popularisering och personifiering   

Till vår undersökning kopplar vi även teorier kring popularisering och personifiering. I 

bakgrundskapitlet redogör vi för kommersialisering. Popularisering och personifiering ses 

som en del i den utvecklingen. Följande teorier handlar inte bara om kändisnyheter utan även 

om nyheter i allmänhet, men det kan ändå hjälpa oss att förstå varför tidningen väljer att 

publicera artiklar om kändisar. 

 

Djerf-Pierre och Weibull (2001) skriver att nyheter har blivit populariserade eftersom de allt 

mer anpassas till människors intressen och behov. Enligt Djerf-Pierre och Weibull innehåller 

populärjournalistik vardagsrelevans och upplevelser som gör många läsare intresserade. Med 

vardagsrelevans menar författarna att människor får en möjlighet att identifiera sig med 

nyheterna då de kopplas till deras vardagliga erfarenheter. Att nyheterna kopplas till 

upplevelser innebär att journalisten skapar empati, engagemang och känslor. Den senmoderna 

journalistiken ses därför som mer lättillgänglig och begriplig för människor än den faktatunga 

samhällsbevakningen som fanns på 1970-talet.  

Västerländska medier tenderar att uppmärksamma nyhetshändelser som handlar om specifika 

personer även om det endast är ett utlåtande i en viss fråga. Medierna värdesätter också att 

personifiera abstrakta ämnen för att göra dem mer intressanta för publiken. Kända personer är 

populära att göra nyheter kring och de handlar mer om vad personerna säger än om händelsen 

i sig (McQuail, 2005).  

 

3.3 Offentligt och privat   

Då kändisar är offentliga personer som allmänheten kan tycka det är intressant att läsa om vill 

vi med vår undersökning ta reda på om Aftonbladet skriver om privata angelägenheter eller 

om det mest är om offentliga ämnen. Vi har därför valt att använda oss av teorier kring 

offentligt och privat.  De texter som är publicerade i Aftonbladet är offentliga på grund av att 
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de har publicerats i tidningen. Det vi tar upp här syftar på om ämnena i texterna är offentliga 

eller privata.  

3.3.1 Var går gränsen?  

John B Thompson är professor i sociologi vid Universitetet i Cambridge och Fellow Jesus 

College i Cambridge. Enligt Thompson (2001) är det offentliga någonting som är tillgängligt 

för allmänheten och som är möjligt för alla att ta del av. Det som är privat är däremot dolt och 

inte till för andra att ta del av. Det kan vara saker som sägs och görs i enrum eller i en liten 

grupp med människor. Före mediernas utveckling blev en händelse offentlig när den 

inträffade inför de åskådare som var på plats när det skedde. I dagens samhälle är offentlighet 

inte kopplat till en fysisk plats och det behövs inga åhörare. Istället blir händelser offentliga 

genom tryckt press, bilder, video och radio (Thompson 2001).  

3.3.2 Vad får man skriva om?  

Hans-Gunnar Axberger är juridisk doktor och docent i straffrätt. Sedan februari år 2008 är han 

dessutom justitieombudsman. Enligt Axberger (1994) är skillnaden mellan det privata och det 

offentliga grundläggande inom pressetiken. Pressen ska granska det offentliga livet kritiskt 

och de som tar på sig offentliga uppdrag, erbjuder sina tjänster och varor på marknaden eller 

lägger fram konstnärliga verk får därför räkna med att de kan bli granskade offentligt. I dessa 

sammanhang används ofta begreppet offentlig person som innefattar dels personer med 

offentliga uppdrag och dels andra som framträder offentligt som till exempel skådespelare och 

idrottsmän. Personer kan vara mer eller mindre offentliga. I vissa fall är även en del privata 

förhållanden viktiga att belysa offentligt medan det i andra fall bara är den direkta 

yrkesutövningen som är intressant. Bara för att en person är känd innebär inte det att man kan 

frångå den pressetiska etiken. Det som skrivs måste vara viktigt i förhållande till personens 

offentliga roll. Även en offentlig person har rätt till ett privatliv och att få sin integritet 

respekterad.  

Axberger (1994) skriver att om det finns ett samband mellan personens privata och offentliga 

liv kan det vara motiverat att även skriva om privata förhållanden. Det kan göras skillnad på 

om det är personen själv som har valt att berätta om sitt privatliv. I det fallet borde personen 

räkna med att privatlivet kan lyftas fram även i negativa sammanhang. Offentliga personers 

ekonomiska förhållanden och kärleksliv är något som ofta tas upp i svensk press. 

Enligt Hadenius och Weibull (2003) handlar journalistisk etik ofta om var man ska dra 

gränsen mellan det offentliga och det privata. Det är alltid möjligt att publicera det offentliga 
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men det är bara i undantagsfall som det privata ska publiceras.  

Jostein Gripsrud är professor i medievetenskap vid Universitetet i Bergen. Gripsrud (2002) 

skriver att gränserna mellan intimsfären och offentligheten har suddats ut och att detta blir 

tydligt om man granskar de offentliga personerna. De offentliga personernas privatliv tycks 

vara intressant för allmänheten och offentligheten håller på att intimiseras. Förhållandet 

mellan det privata och det offentliga ser inte ut på samma sätt som det gjort tidigare. En 

bidragande orsak till detta är att radio och TV har fört in offentliga personer direkt till våra 

hem, vilket har hjälpt till att sudda ut gränserna mellan det offentliga och det privata.  

Även Ghersetti (2004) skriver om hur gränsen mellan privat och offentligt luckras upp på den 

kommersialiserade mediemarknaden. Jakten på annonsintäkter och publik sätter ideal och 

principer åt sidan. Detta gäller inte bara vecko- och kvällspress utan även i allt större 

utsträckning kvalitetsmedier som public service-kanalerna och morgontidningarna.   

Yvonne Andersson är doktorand vid Institutionen för Journalistik, medier och kommunikation 

vid Stockholms universitet. Andersson (2001) skriver att även reality-TV och så kallade 

dokusåpor har suddat ut gränsen för vad som är privat. Ett exempel är TV-programmet Big 

Brother där folk har sex framför TV-kamerorna. Det som utspelar sig i dessa program eller 

bakom kulisserna tas tacksamt emot av kvällspressen och deras löpsedlar fylls av sådant 

material. Detta ökar lösnummersförsäljningen för tidningarna samtidigt som programmen får 

uppmärksamhet och på det viset lockas fler tittare. Allt går i en cirkel. Det här liknar 

Ghersettis (2001) kändisspiral där hon skriver om sambandet mellan kvällspress och TV-

program.   

3.3.3 Privatlivet  

Enligt Axberger (1994) räknas ond, bråd död och djup sorg till det innersta privatlivet, men 

den pressetik som råder tillåter ändå en del intrång i kändisars och offentliga personers 

privatliv. Vidare skriver Axberger (1994) att kändisar och offentliga personer får tåla en del. 

Deras rättigheter inskränker sig ofta till att få komma till tals och även till ett visst skydd av 

privatlivet. Är man en känd och offentlig person får man också tåla en del kränkande 

uppgifter, men dessa uppgifter måste ha ett allmänintresse och de får inte vara mer kränkande 

än vad som är nödvändigt.  
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3.4 Sammanfattning av teorikapitlet 
 
I teorikapitlet redogör vi för våra teoretiska utgångspunkter. Vi skriver bland annat om teorier 

kring kändiskultur och kändisjournalistik. Cashmore (2006) har undersökt olika perspektiv på 

kändiskulturen och skriver om sambandet mellan kändisar och kommersialisering. Turner 

(2004) skriver att vi tänker på kändisjournalistiken som en ny utveckling på grund av att 

kändisarna syns allt oftare i medierna. Cashmore (2006), Hesmondhalgh och Evans (2005) 

skriver om hur kändisarna är beroende av medierna och tvärtom.  

Ghersetti (2001) beskriver samspelet mellan produktionsbolag och kvällspressen, detta har vi 

valt att kalla för kändisspiralen.  

I teorikapitlet tar vi också upp teorier kring popularisering och personifiering. De teorier vi tar 

upp handlar om nyheter i allmänhet och inte enbart om kändisjournalistik. Djerf-Pierre och 

Weibull (2001) skriver att nyheter har blivit populariserade och anpassats mer till läsarnas 

intressen och behov. Enligt McQuail (2005) tenderar västerländska medier att uppmärksamma 

nyhetshändelser som handlar om specifika personer.  

Vi har också redogjort för teorier kring offentligt och privat. Enligt Thompson (2001) är det 

offentliga något som är tillgängligt för allmänheten medan det som är privat är dolt. Axberger 

(1994) skriver att det kan vara motiverat att skriva om privata förhållanden i de fall då det 

finns ett samband mellan personers privata och offentliga liv. Han skriver också att offentliga 

personer får finna sig i att en del kränkande uppgifter publiceras. Hadenius och Weibull 

(2003) skriver om att det handlar om journalistisk etik när gränsen mellan vad som är 

offentligt och vad som är privat ska dras. Gripsrud (2002) och Ghersetti (2004) skriver om att 

gränsen mellan privat och offentligt håller på att luckras upp. Enligt Andersson (2001) har 

reality-TV hjälpt till att sudda ut den gränsen.  
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4. Material och metod  

I följande kapitel redogör vi för vilken metod vi har använt oss av när vi analyserat vårt 

material och även för vårt tillvägagångssätt under arbetet med uppsatsen.  

4.1 Innehållsanalys  

Vi har använt oss av en kvantitativ innehållsanalys för att kunna besvara våra 

forskningsfrågor som berör kändisrapporteringen i Aftonbladet under åren 1978, 1988, 1998 

och 2008.  

4.1.1 Metodpresentation  

Vi valde att använda oss av en kvantitativ innehållsanalys för att genomföra vår 

undersökning. Med kvantitativ menas att det är en siffermässig beskrivning av materialet som 

eftersträvas. Det ska gå att beskriva de ingående variablerna kvantitativt i analysschemat. Det 

ska gå att bestämma dem i termer av frekvens eller omfång så att det sedan går att bestämma 

statistiska samband. Analysen ska vara objektiv och den enskilda forskarens värderingar ska 

ha så lite inflytande som möjligt. Med objektivitet menas i det här fallet att det olika forskare 

emellan ska råda enighet över hur materialet ska kodas och på så sätt ska andra forskare 

komma fram till identiska resultat när samma material gås igenom (Østbye et al, 2003).  

Enligt Nilsson (2000) är en förutsättning för objektiviteten att den är systematisk. 

Tillvägagångssättet av analysen ska vara klart definierat. Det som tidigt bedöms vara relevant 

i innehållet ska gå att mätas på ett tillförlitligt sätt. Omfattningen ska fixeras i förväg utifrån 

tydliga urvalskriterier.  

Med manifest innehåll menas enligt Nilsson (2000) att analysen ska begränsas till det som 

tydligt går att utläsa ur texten. Med andra ord, det som finns tillgängligt för alla läsare. 

Variablerna och anvisningarna om hur de ska tillämpas ska utformas entydigt så att det blir en 

så liten möjlighet till subjektiv tolkning som möjligt. På det sättet ska också tolkning av 

implicita eller dolda budskap minimeras.  

 

Nilsson (2000) skriver att det kan vara svårt att bestämma om en metod är rent kvalitativ eller 

rent kvantitativ. En kvalitativ innehållsanalys kan innehålla kvantitativa inslag och tvärtom. 

Det kan bli problematiskt att vara helt objektiv när man jobbar med en rent kvantitativ metod 

och därför kan man även använda sig av tolkningsbara inslag i en kvantitativ innehållsanalys. 

I vår undersökning har vi kvantifierat några kvalitativa data. Då dessa variabler kan vara 
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tolkningsbara har vi valt att definiera dessa tydligt för att göra det så lätt som möjligt för andra 

forskare att kunna komma fram till samma resultat.   

 

Den kvantitativa innehållsanalysen är effektiv. Metodens systematiska och formaliserade 

ansats gör det möjligt att närma sig ett större material som annars hade varit omöjligt att 

närma sig. Ansatsen kräver att man översätter sina forskningsfrågor till variabler. Med dessa 

ska man sedan kunna mäta de egenskaper som är relevanta i innehållet. Detta kallas för 

operationalisering. Normalt får man då fram resultatet i termer av förekomst eller omfång 

(Nilsson, 2000). 

 

4.1.2 Urval  

Vi valde att undersöka tidningen Aftonbladet med anledning av att det var den största 

kvällstidningen i Sverige år 2008. För att inte få ett för stort material har vi valt att avgränsa 

oss till två veckor var tionde år. För att undvika att en specifik händelse dominerar en hel 

vecka av vårt material har vi använt oss av två syntetiska veckor. Det har vi gjort för att få ett 

bra intryck av tidningens innehåll (Østbye et al, 2003).  

För att få en så bra helhetsbild som möjligt med vår tidsram har vi valt att analysera en 

syntetisk vecka på våren och en på hösten. Vi har undersökt måndag vecka 10, tisdag vecka 

11, onsdag vecka 12, torsdag vecka 13, fredag vecka 14, lördag vecka 15 och söndag vecka 

16 på våren. Vår syntetiska höstvecka består av måndag vecka 40, tisdag vecka 41 och så 

vidare, fram till söndag vecka 46. De syntetiska tidningsveckorna är tagna från åren 1978, 

1988, 1998 samt 2008. Samliga datum för de undersökta tidningarna finns under bilaga 3.  

Vi stötte på ett problem vid insamlandet av vårt material då vi lade märke till att det på 

fredagen vecka 44 under åren 1978 och 1988, inte utkom någon tidning på grund av att det 

var dagen före allhelgonaafton. Vi löste detta genom att efter diskussion med vår handledare 

besluta oss för att istället för att utesluta två fredagar, använda oss av fredagen vecka 47 dessa 

två år. Vi motiverar detta med att det fortfarande blir en syntetisk vecka och att vi samtidigt 

inte utesluter någon dag och på så sätt får felaktigt resultat. Att bara bortse från två fredagar 

helt och hållet hade gett ett missvisande resultat eftersom dessa fredagar bara saknades två av 

åren.  

   

Vi valde att endast analysera papperstidningen och inga bilagor, med ett undantag. Under 

hösten 2008 lanserade Aftonbladet en ny bilaga, Nöjesbladet. Till den flyttades alla 

nöjessidor. Denna bilaga finns med i tidningen på fredagar, lördagar och söndagar. Denna 
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bilaga har vi med i vårt material eftersom den ersätter de ordinarie nöjessidorna i tidningen. 

De andra bilagorna som till exempel Sportbladet, Klick och Söndag har vi valt bort då de är 

specialiserade på vissa områden. Utan dessa blev det lättare att göra en rättvis jämförelse. 

Dessutom skulle vår begränsade tid inte räcka till om vi inte valde bort dessa bilagor. 

Det var den sakliga rapporteringen vi ville undersöka och därför har vi valt att inte analysera 

åsiktstexter som ledare, krönikor och insändare. För att inte skådespelare och musiker skulle 

få särbehandling valde vi att inte heller analysera recensioner av något slag.  

4.1.3 Tillvägagångssätt  

Enligt Nilsson (2000) kännetecknas den kvantitativa innehållsanalysen av att 

forskningsprocessen kronologiskt följer delmoment. Vi har valt att använda oss av dessa 

punkter i vår undersökning. Punkterna är: 1. Definiera forskningsproblemet, 2. Definiera 

urvalet, 3. Definiera variabler, 4. Konstruera ett kodschema, 5. Testa kodschemat, och 6. 

Databehandling och analys.  

Vi började med att definiera forskningsproblemet genom att ställa upp hypoteser och göra 

klart våra frågeställningar. Därefter definierade vi urvalet som vi redovisat innan. När vi 

sedan definierade variabler gjorde vi det utifrån våra frågeställningar och tog fram de 

variabler som krävdes för att få svar på frågeställningarna. När variablerna var definierade 

konstruerade vi ett kodschema. Vi gjorde också en kodblankett som vi sedan kunde föra in 

alla koderna på. Vi valde att göra det för hand med papper och penna eftersom det var ett 

omfattande material. För att sedan testa kodschemat gjorde vi en pilotstudie där vi testade 

kodschemat mot ett antal exemplar av Aftonbladet och andra kvällstidningar. Detta gjorde vi 

för att se om alla variabler fungerade och om det var någon variabel som fattades eller någon 

vi skulle ändra.  

När det var dags att samla ihop materialet vände vi oss till Högskolan i Kalmars bibliotek och 

därigenom fick vi göra fjärrlån på mikrofilmer med Aftonbladet från tidigare år. Vi satt sedan 

tillsammans och studerade tidning för tidning och skrev ut sidorna där kändisar förekom. 

Tidningarna från hösten 2008 fick vi beställa från Aftonbladet då de ännu inte fanns på 

mikrofilm. Vid sållandet av vem som var kändis och inte använde vi oss av McQuails (2005) 

och Ghersettis (2001) kändisdefinition som vi redogör för i inledningskapitlet. 

Vi är båda födda på mitten av 1980-talet och att veta vilka personer som passade in under 

definitionen kändisar på 70-och 80-talet var därför inte så lätt alla gånger. Många kändisar 

som florerade i Aftonbladet år 1978 är fortfarande kändisar idag och därmed vet vi vilka det 

är, medan vi har mindre koll på andra. Då någon person vi var osäkra på dök upp i vårt 
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material fick vi fråga föräldrar, vänner och leta på internet för att kontroller om personen 

ifråga passade in i vår undersökning. 

Samtidigt som vi gjorde urvalet från mikrofilmerna kodade vi alla artiklar enligt år, dag och 

artikelnummer. Till exempel fick text ett i måndagstidningen från våren 1978 id-nummer 

0101-01 och så vidare. Detta gjorde vi för att lätt kunna hitta bland vårt material och för att 

kunna gå tillbaka till en text. När vi hade gått igenom sammanlagt 56 nummer av Aftonbladet 

hade vi en rejäl bunt med tidningar som vi skulle koda för att få fram ett resultat. Till vår hjälp 

hade vi vårt kodschema som vi formulerat tillsammans och kodblanketter där vi fyllde i varje 

artikels resultat. Kodschemat finns under bilaga 1.  

 

I början satt vi tillsammans och kodade för att se till så att kodschemat fungerade och att vi 

tänkte på samma sätt när det gällde våra mer tolkande variabler. Under kodningen satt vi en 

del av tiden på skilda håll men mestadels ihop för att kunna diskutera eventuella problem och 

frågetecken som kunde dyka upp. När vi sedan skulle sammanställa vårt resultat använde vi 

oss av ett dataprogram som heter Access. Där matade vi in siffrorna under samma variabler 

och kategorier som i kodschemat och på blanketten. När inmatningen av data var klar hade vi 

ett överskådligt material som vi sedan kunde sammanställa i tabeller och diagram med hjälp 

av dataprogrammet Excel. Vi testade sedan att köra olika data mot varandra för att upptäcka 

samband. Detta varvade vi med att testa data med de hypoteser vi hade när vi först påbörjade 

vår undersökning (Nilsson, 2000).  

Kodningen av texterna har vi delat upp, men oftast har vi suttit ihop för att kunna diskutera 

om några tveksamheter skulle dyka upp.  

4.1.4 Kodschema  

Vid undersökningen av våra artiklar använde vi oss av ett kodschema. När vi utformade 

kodschemat gjorde vi det utifrån en pilotstudie av det insamlade materialet och byggde på 

variabler och kategorier med pilotstudien som utgångspunkt. Vi gjorde detta eftersom det är 

väldigt svårt att göra en kvantitativ innehållsanalys utan att i förväg veta ganska exakt vad det 

är som ska undersökas (Østbye et al, 2003). Trots att vi gjorde en pilotstudie kan vi ha missat 

någon möjlig kategori. För att vi ändå skulle kunna koda alla texter lade vi till en övrig 

kategori där vi placerade sådant som inte passade in under någon av våra andra kategorier. 

Här nedanför har vi konkretiserat de variabler i vårt kodschema som vi tyckte behövde en 

förklaring.  
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När är texten publicerad?  

Vi valde att redovisa vårt material under hela år och inte halvår trots att vi undersökte åtta 

halvår. Det gjorde vi för att sedan lätt kunna hitta bland vårt material, om det skulle finnas 

tydliga skillnader mellan vår och höst skulle vi då lätt kunna sammanställa detta i jämförande 

data.  

 

Finns det en puff till texten på förstasidan?  

Denna variabel har vi med för att kunna se hur många av kändistexterna som hamnar på 

Aftonbladets förstasida. Vi valde tre variabler: ja, som huvudnyhet, ja, en mindre puff och nej. 

Det vi ville ta reda på med hjälp av denna variabel är om Aftonbladet försöker att locka folk 

till att köpa tidningen genom att placera kändisar på förstasidan.  

 

Är texten publicerad på nöjessidorna?  

Variabeln finns med för att studera om texterna om kändisar bara hamnar på särskilda sidor i 

tidningen eller om det även finns kändisartiklar i andra delar av tidningen. År 1978 kallades 

nöjessidorna i Aftonbladet för ”Folk i farten”. Dessa sidor fanns även med år 1988 och vi 

valde att koda dessa sidor som nöjessidor då de är menade för artiklar om kändisar.  

 

Hur stort utrymme tar texten upp?  

För att undersöka detta valde vi att kategorisera storlekarna enligt följande: uppslag, helsida, 

halvsida, två tredjedelar av en sida, en tredjedel av en sida, spalt, notis och enkätsvar.  

Med spalt menar vi en text som ligger i ytterspalterna eller i nederkant och tar en spalts 

utrymme och som notis har vi räknat korta texter som saknar ingress.  

 

Vilket kön har kändisen?  

Under denna variabel har vi undersökt vilka kön kändisarna som det skrivits om i Aftonbladet 

har. För att kunna koda texter där kändisar av båda könen framträder har vi valt att ha med en 

kategori som vi valt att kalla för ”flera personer, både män och kvinnor”. Detta kan till 

exempel gälla när en musikgrupp som både har manliga och kvinnliga medlemmar omskrivs.  

 

Vilken typ av kändis handlar texten om?  

Vid kategoriseringen av kändisar utgick vi från McQuail (2005) och Ghersetti (2001). Vi 

valde att dela upp kändisarna i följande kategorier: Film, teater och TV-serier, musik, 

dokusåpor/reality-TV, talangprogram, programledare, kungligheter, idrottsvärlden, 
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journalister, författare, mode, konst, komiker, kändisars familjemedlemmar, kockar och 

övrigt. Under kategorin övrigt placerade vi texter där olika typer av kändiskombinationer 

fanns med, till exempel när både kändisar inom musik och idrottsvärlden förekom i samma 

text. Andra exempel på kändisar som vi har kodat som övrigt är bloggare, clowner och 

cirkusbröderna Bronett. Dessa förekom bara någon enstaka gång och därför lade vi dem i 

övrigt istället för att skapa en ny kategori.   

 

Skillnaden mellan människor från dokusåpor/reality-TV och de som syns i TV:s 

talangprogram anser vi är att de som deltar i talangprogrammen är med för att de kan något, 

som att sjunga. Vi anser vidare att personerna som är med i dokusåpor/reality-TV oftast inte 

har någon annan talang än att de sticker ut från mängden.  

 

För att inte behöva göra alldeles för många kategorier som liknade varandra och där kändisar 

ändå skulle passa i samma fack, till exempel skådespelare och regissörer, valde vi att göra 

kategorier där alla inom samma bransch skulle passa in. Ett exempel på det är kategorin som 

vi har valt att kalla Film, teater och TV-serier.  

 

Vi är medvetna om att en del kändisar är kända av flera anledningar, framförallt nu på senare 

tid. Som exempel har vi Lasse Kronér som från början var musiker och nu är känd som 

programledare på TV för bland annat TV4:s Bingolotto och Dobidoo på SVT. Ett annat 

exempel är Gunde Svan som blev känd som skidåkare och som på senare tid blivit 

programledare i TV. Vi har gjort en studie som sträcker sig över flera år och därför var vi 

beredda på att stöta på samma kändis men med en annan kändisstatus. För att undvika 

problem i vår undersökning valde vi att kategorisera alla kändisar utifrån hur de blev kända 

från början. Det vill säga att Lasse Kronér kodades under kategorin musik och Gunde Svan 

hamnade i kategorin idrottsvärlden.  

 

För att ytterligare tydliggöra vilka kategorier olika kändisar tillhör har vi gjort en förteckning 

över detta. Den finns i bilaga 2.  

 

I vilket sammanhang är kändisen omskriven?  

För att få en bild av hur fördelningen av texter som handlar om kändisars offentliga respektive 

privata angelägenheter ser ut i Aftonbladet valde vi att dela in dessa i varsin variabel med 

samma kategorier. På det viset fick vi en rättvis syn på hur många texter som tog upp 
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offentliga respektive privata angelägenheter. Enligt Thompson (2001) är offentlighet något 

som är tillgängligt för alla och det privata är något som inte är tillgängligt för allmänheten.  

 

Vi valde att dela in offentliga samt privata företeelser på följande sätt: brott där kändisen är 

misstänkt/dömd, brott där kändisen är inblandad men inte misstänkt, familj och relationer, 

ekonomi, aktualiteter inom yrkeslivet (exempel på det är skivsläpp, ny/film/bok/TV-

program/pjäs), kändisens dödsfall, kändisen är själv drabbad av sjukdom, kändisen är 

inblandad i en olycka, dödsfall inom kändisens närmaste krets, sjukdom där kändisens 

närstående eller bekant drabbats, olyckor som drabbat närstående eller bekant till kändisen, 

kommentar i en viss fråga, utseende och mode, mingel, TV-aktuella händelser, politik, 

konsert/framträdande, kändisen har fått en utmärkelse eller vunnit ett pris, bråk och strul som 

rör kändisens yrkesliv och övrigt. Axberger (1994) menar att medierna ofta skriver om 

kändisars ekonomi och förhållanden, därför var just ekonomi och familj och relationer givna 

kategorier i vårt kodschema.  

 

Kategorin ”kommentar i en viss fråga” innefattar de texter där kändisen har svarat på till 

exempel enkätfrågor eller tycker till i en viss fråga. Vi har valt att kategorisera alla enkäter 

som kändisar förekommer i under denna kategori. När det gäller kategorin 

konsert/framträdande har vi kodat till exempel en musiker som ska uppträda på 

Hultsfredsfestivalen och Kung Carl XVI Gustaf som framträder i tjänsten och inviger ett 

museum under denna kategori. Det är när kändisar framträder offentligt i sin yrkesroll oavsett 

om det rör musiker, skådespelare, kungligheter eller någon annan kategori som vi 

räknar texterna som konsert/framträdanden.    

 

Texter som rör den offentliga sfären 

Till artiklar som rör kändisens offentliga sfär har vi räknat texter som handlar om kändisens 

yrkesliv och sådant som påverkar kändisens offentliga roll. Exempel på sådana texter som 

ofta förekom under vår undersökning är om någon tilldelats stipendium, kändisen har dött och 

det berättas om vad han/hon gjorde under sitt yrkesverksamma liv, kändisen släpper en ny 

skiva, ska uppträda på en festival och promotar en ny film. 

 

Mer specifika exempel på händelser det står om i texter som rör den offentliga sfären: 

Muhammed Ali får huvudroll i en film, Baccara lanseras i Sverige, Christina Schollin har tre 

roller samtidigt, Anna-Lena Bergelin (nu Brundin) sjöng för sin mördade sambo i TV, After 
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Dark sätter upp en ny show, Europe förlänger sin turné i Sverige, Bert Karlsson vill bygga en 

köpstad i Skara, Tokio Hotel-sångaren är sjuk och fansen sjunger utanför hans hotell för att 

hylla honom och bloggaren Katrin Zytomierska får kritik för programmet ”Eftersnack Idol 

2008”.  

 

Under kategorin övrigt har vi kodat följande: Sitting Bull har levt i 121 år, reportage om vad 

Kungen och Drottningen egentligen gör när de reser runt på olika evenemang, Bengt 

Malmsten är upprörd över att polisen duar folk i brev, Drottningen är Majblommans 

överbeskyddare, några kändisar har födelsedag, Roxette svarar på läsarnas frågor, Prinsessan 

Dianas lillebror kritiserar henne, Prins William möts av skrikande fans på semestern och en 

boxare som gillar att träna är på besök i Sverige. 

 

Texter som rör den privata sfären 

Till texter som rör kändisens privata sfär har vi räknat texter som handlar om sådant som inte 

har med kändisarnas yrkesliv att göra och sådant som inte påverkar kändisens offentliga roll. 

Exempel på texter som rör den privata sfären är när kändisen ska gifta sig, ska få barn, har 

skiljt sig, skaffat en ny partner och kartläggning av kändisens ekonomi. 

 

Mer specifika exempel på vad som står i texterna som rör den privata sfären: Björn Borg åker 

på skattesmäll, Rolling Stones-gitarristen har en ny flickvän, Ingemar Stenmark krockade sin 

bil med en älg, Vanilla Ice greps misstänkt för hustrumisshandel, tvillingarna Mary-Kate och 

Ashley Olsen bråkar om pengar, Skådespelaren Kjell Bergqvist har ett tjusigt lantställe, Dolly 

Parton har gått ner i vikt och folk påstår att hon är sjuk, Lasse Strömstedt har bråkat med sina 

kollegor, Michael Jackson gick ”trick or treat” med sina barn, Angelina Jolies och Brad Pitts 

sex barn har varsin barnflicka och Let´s Dance-domaren Tony Irving har haft en 

sommarromans med en riksdagsman.  

 

När det gäller kategorin konsert/framträdande har vi i två undantagsfall kodat texter som rör 

den privata sfären under denna kategori. Den ena var att Julio Iglesias uppträdde på en hemlig 

fest för prinsessan Lillian och att hon då hade en oförglömlig kväll. Den andra texten 

handlade om att Prins Albert sjöng duett med Sinatra Fellcore på en privat fest.  

 

Under kategorin övrigt under texter som handlar om kändisarnas privata sfärer har vi räknat 

bland annat: Schackspelaren Bobby Fisher har blivit religiös och skänkt pengar till en sekt, 
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Björn Ulvaeus deltar i Lidingöloppet, Sven Melander gillade inte lumpen och Lasse 

Berghagen firar sin födelsedag på Påskön. 

 
4.2 Metodkritik och felkällor   

I följande stycke behandlar vi eventuella felkällor i vårt empiriska material och diskuterar 

kritik kring vår metod och undersökning.  

4.2.1 Allmän kritik kring metoden  

Den kvantitativa analysen brukar få kritik för att den begränsar forskningen till att bara ställa 

de frågor som man klarar av att svara på. Om man bara ställer de frågor som man har svar 

på kan man gå miste om viktiga aspekter av innehåll och dess betydelse. Det går inte att 

undersöka allt utifrån alla perspektiv med bara en enda metod. Syftet med en kvantitativ 

analys är istället att blottlägga generella mönster som kan representera materialet som helhet. 

Den förenklingen är både nödvändig men också själva poängen med den kvantitativa 

analysen. Vid en kvantitativ analys ställs höga krav på det teoretiska ramverket, utan det 

skulle det inte gå att formulera välgrundade hypoteser om vilka generella mönster som 

rimligtvis är betydelsefulla. Det fixerade upplägget gör att det kan vara svårt att modifiera 

analysen när man väl har börjat med den. Teorin måste därför vara vidare än själva innehållet 

redan före man börjar med undersökningen, annars finns det risk för att analysen faller platt 

(Nilsson, 2000).  

4.2.2 Självkritik  

Ett problem med vårt urval kan vara att Aftonbladet under vår syntetiska vecka år 2008 

lanserade en ny nöjesbilaga dit alla nöjessidor flyttades. Trots att vi tidigare bestämt att inte 

undersöka någon bilaga valde vi att ta med denna i vårt material. Anledningen till det var att 

de ordinarie nöjessidorna flyttades över till denna bilaga. Denna bilaga kan ha 

påverkat analysen av materialet från fredag, lördag och söndag under vår syntetiska vecka 

hösten 2008. En risk med detta kan vara att det finns fler texter om kändisar när vi räknar med 

bilagan än vad det fanns innan bilagan lanserades. Utan den skulle undersökningen inte bli 

korrekt eftersom det knappt skulle finnas några kändistexter alls under slutet av år 2008.  

 

Ett annat problem vi stötte på var att det inte utkom några tidningar de fredagar som vi valt till 

vår undersökning hösten 1978 och 1988. Detta berodde på att det var dagen före röd dag. För 

att ändå få en hel syntetisk vecka löste vi detta med att istället analysera tidningarna från 
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fredagarna veckan efter de söndagar vi analyserat. Vi anser inte att detta har påverkat vårt 

slutliga material.  

 

När man mäter en kvantitativ undersöknings hållbarhet brukar man använda sig av begreppen 

validitet och reliabilitet (giltighet och tillförlitlighet). Med validitet menas att man har studerat 

det som man hade som avsikt och det man angivit att man skulle undersöka (Larsson, 2000). 

För att uppnå validitet har vi hela tiden jobbat mot våra frågeställningar som vi också har 

kunnat besvara med hjälp av vårt resultat. Däremot hade vi fler variabler än vad som 

behövdes för att svara på våra frågeställningar när vi kodade materialet. Det hade vi för att få 

en bättre översikt och för att vi inte vill upptäcka i efterhand att det fanns något som vi missat 

att undersöka.  

Med reliabilitet menas att man har bearbetat materialet på ett sätt som är forskningsmässigt 

korrekt (Larsson, 2000). Då vår undersökning inte är uteslutande kvantitativ kan det vara svårt 

för en annan forskare att få fram exakt samma resultat med vårt material. Vi har definierat och 

redogjort noga för hur vi har gått till väga i vår undersökning och anser därför att andra 

forskare skulle komma fram till liknande resultat om de skulle undersöka samma material som 

oss.  

  



 31  

5. Resultat och analys  

I detta kapitel redovisar vi resultatet av vår undersökning och analyserar det med hjälp av våra 

valda teorier. Vi har undersökt sammanlagt 56 nummer av Aftonbladet från åren 1978, 1988, 

1998 och 2008. I de tidningarna hittade vi sammanlagt 965 texter där kändisar förekom.  

   

5.1 Hur mycket skrivs det om kändisar i Aftonbladet ?  
Vi har besvarat frågan genom att räkna antalet texter som handlar om kändisar och genom att 

undersöka vilket utrymme texterna om kändisar får i Aftonbladet. För att kunna svara på hur 

stort utrymme texterna får har vi studerat tre förhållanden. Det första är att vi har räknat och 

sammanställt storleken på de texter som handlar om kändisar. De två underfrågorna vi ställde 

oss var om det puffas för kändisnyheter på förstasidan och var i tidningen texterna om 

kändisar är publicerade.   

5.1.1 Hur stort antal texter handlar om kändisar i Aftonbladet?  

När vi räknat hur många texter som handlar om kändisar har vi valt att sammanställa detta i 

antal texter och inte i procent då vi inte jämfört kändisrapporteringen med det övriga 

innehållet i tidningen. 

 

Under två veckor år 1978 fanns det 125 texter om kändisar i Aftonbladet. Tio år senare, år 

1988, hade antalet texter om kändisar ökat kraftigt till 227 texter. Mellan åren 1988 och 1998 

ökade antalet texter ytterligare något då det år 1998 fanns 276 texter om kändisar i 

Aftonbladet under dessa två veckor. Antalet texter fortsatte att öka och år 2008 fanns det 337 

texter om kändisar. Resultatet visar på en tydlig ökning av antalet texter som handlar om 

kändisar. Från år 1978 till år 2008 ökade antalet texter om kändisar i Aftonbladet med ungefär 

170 procent.  
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Figur 1. Visar antalet texter om kändisar i Aftonbladet under två veckor åren 1978, 1988, 

1998 och 2008. n=965 

 

Vår undersökning visar att antalet texter om kändisar i Aftonbladet har ökat kraftigt sedan år 

1978. Detta kan förklaras med vad Cashmore (2006) skriver om att kändisarna har blivit 

viktigare för folket. Det har alltid funnits ett intresse för kändisar men det har på senare tid 

ökat. Det stämmer överens med vår undersökning som visar att det redan år 1978 fanns ett 

stort intresse och att det sedan dess har blivit ännu större. Vårt resultat stöds också av Turner 

(2004) som skriver att många ser kändisjournalistiken som ett nytt fenomen istället för något 

som alltid funnits men som nu har breddats. Turner (2004) skriver också att kändisar har blivit 

viktigare de senaste åren. Detta kan förklara den ökning av antalet texter som vår 

undersökning visar. Ökningen kan också bero på det Cashmore (2006) skriver om att intresset 

för kändisarna ökar när de via medierna gör sig tillgängliga för människorna.  

Vi anser att kändisjournalistiken kan kopplas till populärjournalistik eftersom den är 

lättillgänglig och begriplig och därmed intresserar många. Detta kopplar vi till det som Djerf-

Pierre och Weibull (2001) skriver om popularisering och det kan vara en del i att Aftonbladet 

skriver allt mer om kändisar. McQuail (2005) skriver att det är populärt att göra nyheter kring 

kända personer. Det kan vara en anledning till att texterna om kändisar ökar i antal.  



 33  

5.1.2 Vilket utrymme får texterna om kändisar i Aft onbladet?  

Genom att ta reda på hur stora texterna om kändisar har varit de olika åren har vi bland annat 

kommit fram till att det är en större andel av kändistexterna som sträcker sig över ett helt 

uppslag nu än vad det har varit tidigare. År 2008 sträckte sig ungefär åtta procent av texterna 

om kändisar över ett uppslag. Detta kan jämföras med att det bara var ungefär två procent 

åren 1978 och 1988.  

Vi har inte upptäckt någon större skillnad i hur många texter som placeras över en helsida. År 

1978 hamnade ungefär elva procent av texterna på en helsida, samma siffra återfanns år 2008 

efter att ha varierat lite under åren däremellan. Något som vi har lagt märke till är att det alltid 

har funnits många notiser om kändisar i Aftonbladet. De år vi undersökt har andelen notiser 

legat på mellan 30 och 45 procent. Enkäter, det vill säga texter där personer får svara på en 

kort fråga, har också varit populärt att ha i tidningen. Bortsett från år 1988 då andelen enkäter 

bland kändistexterna bara var cirka sex procent, har andelen enkäter legat på mellan 15 och 20 

procent under de undersökta åren. Störst andel enkäter fanns det år 1978.  

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

Uppslag Helsida Halvsida 2/3 sida 1/3 sida Spalt Notis Enkät

1978

1988

1998

2008

 

Figur 2. Utrymmet som texterna om kändisar får i Aftonbladet. Visar storleken på texterna 

åren 1978, 1988, 1998 och 2008 uttryckt i procent. n=965   

Även här kan vi dra paralleller till Turner (2004) som skriver att kändisjournalistiken bara har 

breddats och alltså inte är något nytt fenomen i sig. Intresset har alltid varit stort och förutom 

att andelen texter som sträcker sig över ett helt uppslag har ökat har vi inte märkt någon större 

förändring i hur stora texterna är.  
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5.1.3 Förstasidan   

För att vidare besvara hur mycket plats kändisar får i Aftonbladet har vi studerat hur det 

puffas för dessa nyheter på förstasidan. Vi har valt att redovisa detta i antal eftersom det är 

antalet texter som syns på förstasidan under de aktuella veckorna som är intressant, inte hur 

stor andel av texterna som syns på förstasidan.  

Antalet puffar för kändistexter på förstasidan har sett relativt lika ut åren 1978, 1988 och 

1998. Däremot sjönk siffran från femton puffar till sju mellan åren 1998 och 2008.  

År Huvudnyhet Puff Ej på förstasidan  
1978 2 17 106 
1988 4 16 207 
1998 3 15 258 
2008 1 7 329 

Figur 3. Kändistexter som det puffas för på förstasidan. Visar antalet kändistexter som 

förekommer på förstasidan åren 1978, 1988, 1998 och 2008. n=965 

 

Att puffarna för kändisnyheter på framsidan har minskat förvånade oss då vi utgick från 

hypotesen att det hade ökat markant. Vi blev också förvånade över att huvudnyheter om 

kändisar på förstasidan inte har ökat i antal.  

En anledning till att framför allt de mindre puffarna har minskat kan vara att det på senare år 

har kommit många bilagor till tidningen. Ofta görs det reklam för dessa bilagor genom puffar 

på förstasidan. Det påverkar puffarna till kändistexter eftersom det numera inte får plats lika 

många puffar. Däremot har vi märkt att det förekommer en del puffar till texter som handlar 

om kändisar som placerats i bilagorna. Detta kan bero på att journalistiken i sig har blivit mer 

populariserad. Det ska finnas något som passar alla intressen och behov och det kan göra att 

tidningen puffar för större grejer, som till exempel hela bilagor. Det är ett sätt att sälja fler 

tidningar (Djerf-Pierre och Weibull, 2001).  

5.1.4 Placering i tidningen  

När vi har undersökt var kändistexterna generellt placeras i tidningen har vi valt att bara göra 

en indelning mellan vad som återfinns på nöjessidorna och vad som finns i övriga tidningen. 

Det har vi gjort för att vi vill se om det har skett någon skillnad i hur många kändistexter som 

räknas som rena nöjesnyheter.  
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Nöjesnyheterna har fått allt mer plats i Aftonbladet från år 1978 till år 2008. När vi gjorde vår 

undersökning upptäckte vi att de specifika nöjessidorna har växt i antal under åren. Hösten 

2008 flyttades de till en egen nöjesbilaga. Därmed fick kändistexterna ännu större utrymme.   

Undersökningen visar också att kändistexterna i större utsträckning placeras på de specifika 

nöjessidorna och att dessa nöjessidor har blivit fler till antalet. År 1978 var det ungefär 43 

procent av materialet om kändisar som hamnade på de specifika nöjessidorna. År 1988 var 

kändistexterna placerade på nöjessidorna i ännu större utsträckning, 60 procent av materialet 

fanns på dessa sidor. Den siffran ser ungefär likadan ut år 1998 men mellan åren 1998 och 

2008 sker en stor förändring igen. År 2008 är mer än 75 procent av texterna om kändisar 

placerade på nöjessidorna.  

1978

Ja = 43,2%

Nej = 56,8%

           

1988

Ja = 60%

Nej = 40%

 

1998

Ja = 58,3%

Nej = 41,7%

            

2008

Ja = 75,4%  

Nej = 24,6%

        

Figur 4. Är texten publicerad på nöjessidorna? Visar andel texter om kändisar som är 

placerade på nöjessidorna år 1978, 1988, 1998 och 2008 angivet i procent. n=965 

 

Att Aftonbladet i högre utsträckning lägger nyheter om kändisar på specifika nöjessidor kan 

vara en del i populariseringen som Djerf-Pierre och Weibull (2001) skriver om. De skriver att 

den populariserade journalistiken anpassar sig efter människors behov och att det som 

intresserar människorna ska vara begripligt och lättillgängligt.  

Med detta som grund tolkar vi flytten av kändisnyheter till nöjessidorna som att Aftonbladet 

vill att de som är intresserade av just kändisar lätt ska kunna hitta dessa artiklar.  

5.2 Vilka kategorier av kändisar skrivs det om i Af tonbladet?   

För att besvara denna fråga har vi delat in kändisarna i olika grupper. Vi har räknat ut hur 

många procent av texterna som handlar om varje kändisgrupp. Anledningen till att vi 
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redovisar siffrorna i procent är att vi vill visa hur stor andel av texterna varje år som handlar 

om vilken kändistyp. 

   

5.2.1 Vilken kategori av kändisar förekommer i text erna?  

De kändisar som förekommit mest i Aftonbladet sedan år 1978 är de som jobbar inom film, 

teater och TV samt inom musikbranschen. År 1978 var det kändisar som jobbade inom film, 

teater och TV som det skrevs mest om i Aftonbladet. 28 procent av alla kändisar var av just 

denna typ. Sedan dess har andelen kändisar från film, teater och TV sjunkit något. Åren 1988 

och 1998 låg motsvarande siffra på ungefär 24 procent och år 2008 var det bara ungefär 21 

procent av kändisarna i tidningen som var kända från film, teater och TV.  

År 1978 var det även mycket idrottskändisar som förekom i tidningen. Nästan 26 procent av 

alla kändisar kom från idrottsvärlden. Denna siffra sjönk sedan drastiskt och har sedan år 

1988 legat på mellan fem och sex procent. 24 procent av kändisarna år 1978 var från 

musikvärlden.  

 

År 1988 dominerade musikkändisarna starkt. Ungefär 39 procent av alla kändisar kom från 

musikvärlden. Efter kändisar från film, teater och TV som utgjorde ungefär 24 procent är 

det väldigt blandat vilken typ av kändisar texterna handlar om. En stor förändring mellan åren 

1978 och 1988 är att andelen programledare i Aftonbladet har ökat med ungefär sex 

procentenheter, från att ha legat på ungefär en procent låg det år 1988 på ungefär sju procent 

och programledarna utgjorde därmed den tredje största gruppen det året.  

 

Även år 1998 var det musikvärlden som dominerade bland kändistexterna med 42 procent. 

Kändisar inom film, teater och TV utgjorde ungefär 24 procent av texterna och därefter var 

det väldigt utspritt bland kändisgrupperna. En grupp som inte funnits tidigare är kändisar från 

dokusåpor och reality-TV. År 1998 utgjorde de ungefär fyra procent av kändistexterna. Denna 

typ av kändis hade inte existerat i Aftonbladet alls tidigare.  

 

Även år 2008 var det kändisar från musikvärlden som dominerade i Aftonbladet. 32 procent 

av alla kändisar kom från denna grupp. Ungefär 21 procent av kändisarna var kända genom 

film, teater och TV. Detta år var det också många programledare som förekom i tidningen, 

ungefär nio procent av kändisarna var programledare. Detta är en radikal ökning sedan år 

1978 då bara ungefär en procent av kändisarna var programledare. Åren däremellan har 
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siffran varierat. Något nytt är de som blivit kända genom olika talangprogram i TV. År 2008 

kommer nästan sex procent av kändisarna från sådana program. Tidigare år har det inte varit 

någon från den kändiskategorin. Det kan bero på att den här typen av TV-program inte har 

funnits så länge. Andel deltagare i dokusåpor och reality-TV har ökat något, från ungefär fyra 

procent år 1998 till nästan fem procent år 2008.  

 

När vi tittade på hur typen av kändisar har förändrat sig i tidningen från år 1978 till år 2008 

såg vi att andelen kändisar från film, teater och TV har sjunkit sakta men regelbundet. År 

1978 representerade denna grupp 28 procent av kändisarna medan det bara var ungefär 21 

procent från den gruppen år 2008. Andelen komiker har också ökat, väldigt lite, men ändå 

regelbundet varje årtionde som vi undersökt. Från att det inte skrevs om några komiker alls år 

1978 har det ökat till tre procent komiker år 2008.  

 

 

Figur 5. Kändisgrupper som förekommer i Aftonbladet. Visar hur många ur varje 

kändisgrupp som förekommer i texterna åren 1978, 1988, 1998 och 2008 uttryckt i procent. 

n=965 

     

En anledning till att andelen kändisar från idrottsvärlden har sjunkit så mycket kan vara att det 

numera alltid finns en sportbilaga med tidningen. År 1978 fanns det inte alltid en sportbilaga 

och heller inte så mycket plats avsedd för just sport. Detta kan ha bidragit till att fler kändisar 
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från idrottsvärlden hamnade på de vanliga sidorna istället. En annan anledning till att 

siffran var så hög år 1978 var att det i en tidning fanns en enkät om en hockeymatch. I denna 

enkät fick kända hockeyspelare och tränare tippa hur det skulle gå i matchen. Denna enkät 

kan ha hjälpt upp siffrorna lite, men även utan den enkäten var det fler kändisar från 

idrottsvärlden i Aftonbladet år 1978 jämfört med de andra åren.  

År 1978 var Björn Borg flitigt omtalad i Aftonbladet, det gjorde också att andelen kändisar 

från idrottsvärlden blev högre. Björn Borg är känd för att han är bra på tennis och genom det 

har han blivit en stor kändis vilket gör att tidningarna vill skriva mycket om honom. När 

medierna skriver mycket om en person skapas ett intresse hos publiken. Publiken blir 

intresserad av personen vilket leder till att tidningarna skriver ännu mer om personen. Detta 

stämmer överens med det Ghersetti (2001) skriver om kändisspiralen. 

Det skrivs om Björn Borg både i tennissammanhang och i mer privata sammanhang. Det har 

gett Björn Borg en mer vardaglig sida. Det är samma fenomen som Evans och Hesmondhalgh 

(2005) beskriver. 

 

Deltagarna från dokusåpor och reality-TV var ett nytt fenomen år 1998 och andelen texter där 

denna typ av kändis förekommer har ökat med ungefär en procentenhet på tio år. 

Dokusåpakändisarna är typiska sådana personer som blir kända genom att förekomma i 

medierna (Ghersetti, 2001 och McQuail, 2005). Uppkomsten och ökningen av denna typ av 

kändisar i Aftonbladet kan bero på det Ghersetti (2001) skriver om kändisspiralen. Hennes 

exempel på såpoperor kan också stämma in på dokusåporna. När tidningarna skriver om 

produktioner så blir TV-programmet mer populärt vilket sin tur leder till att intresset för 

programmet ökar och tidningarna säljer därmed fler lösnummer. Vi kan dra samma slutsats av 

att programledare förekommer allt oftare i medierna. Ju mer uppmärksamhet programmet får 

desto mer kända blir programledarna.  

5.2.2 Hur representeras de olika könen i texterna?  
Vår undersökning visade att Aftonbladet skriver betydligt mer om manliga kändisar än om 

kvinnliga.  

År 1978 var det bara nästan 17 procent av texterna som handlade om kvinnliga kändisar. 

Detta medan 76 procent av texterna handlade om manliga kändisar.  

År 1988 hade skillnaden blivit lite mindre, då handlade 23 procent av texterna om kvinnliga 

kändisar och nästan 65 procent om manliga kändisar.  
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Skillnaden hade jämnats ut ytterligare något år 1998. Då handlade ungefär 36 procent av 

texterna om kändisar om kvinnor. Motsvarande siffra för männen var nästan 57 procent.  

År 2008 har siffrorna blivit mer jämna men det är fortfarande de manliga kändisarna som 

dominerar i kändistexterna. Ungefär 37 procent handlade om kvinnliga kändisar och ungefär 

56 procent handlade om manliga kändisar.  

Vi ser en tydlig utveckling mot ökad jämvikt av kvinnor och män i Aftonbladet men ännu är 

det inte lika. Det är mycket kvar tills det är lika många kvinnor som män i tidningen. De 

manliga kändisarna får fortfarande mycket större utrymme i Aftonbladet. Den förändring som 

skett sedan år 1978 är att det då nästan bara var 17 procent av texterna som handlade om 

kvinnliga kändisar. År 2008 var det ungefär 37 procent av texterna som handlade om 

kvinnliga kändisar. En stor förbättring, men fortfarande har männen ett stort övertag.  

 

 
 
Figur 6. Hur stor del män och kvinnor som förekommer bland kändisarna i Aftonbladet. Visar 
andelen kvinnliga respektive manliga kändisar åren 1978, 1988, 1998 och 2008 uttryckt i 
procent. n=965 
 
 

 

5.3 I vilka sammanhang förekommer kändisar i Aftonb ladet? 

För att besvara denna fråga undersöker vi följande:  

* Vad innehåller kändistexterna? 

* Hur stor del av texterna behandlar offentliga respektive privata företeelser? 

* Vad handlar de texter som tar upp offentliga företeelser om?  

1978 Kvinnor = 16,8%

Män = 76%

Båda könen =
7,2%

1988 Kvinnor = 23%

Män = 63,4%

Båda könen =
13,6%

1998 Kvinnor = 36,3%

Män = 56,5%

Båda könen =
7,2%

2008 Kvinnor = 37,1%

Män = 56,1%

Båda könen =
6,8%
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* Vad handlar de texter som tar upp privata företeelser om?  

5.3.1 Vilka ämnen handlar kändistexterna om?  

År 1978 handlade de allra flesta texterna om aktuella händelser i kändisars yrkesliv. Hela 24 

procent av alla texter om kändisar handlade om just detta. Det var också väldigt vanligt att 

kändisar fick kommentera en viss fråga. 20 procent av gångerna kändisar förekom i 

Aftonbladet var just när de kommenterade en viss fråga. Det kunde vara genom till exempel 

enkäter. Tolv procent av kändistexterna handlade om framträdanden och uppträdanden i 

offentliga sammanhang.  

Även år 1988 var det aktuella händelser inom yrkeslivet som dominerade, dessutom med en 

liten ökning sedan år 1978. År 1988 handlade ungefär 27 procent av texterna om aktuella 

händelser inom yrkeslivet. Framträdanden och uppträdanden skrevs det också mycket om, 

nästan 18 procent av texterna handlade om det, vilket var en ökning med sex procentenheter 

sedan år 1978. Däremot hade texter med kommentarer i en viss fråga minskat från 20 procent 

år 1978 till ungefär sex procent år 1988. Nästan nio procent handlade om familj och 

relationer både år 1978 och 1988. Texterna om familj och relationer ökade och både år 1998 

och år 2008 utgjorde dessa texter ungefär 13 procent av alla kändistexter.  

År 1978 var det kommentarer i en viss fråga som var vanligast och denna kategori hade åter 

ökat efter en kraftig minskning och år 1998 låg den på ungefär 19 procent. På andra plats över 

de vanligaste texterna år 1998 kom aktuella händelser i yrkeslivet. Ungefär 18 procent av 

texterna handlade om detta. Återigen handlade en stor del av texterna, ungefär 13 procent, om 

familj och relationer.    

År 2008 handlade nästan 20 procent av texterna om aktuella händelser i kändisarnas yrkesliv. 

Ungefär 18 procent av texterna var kommentarer i en viss fråga och 13 procent av texterna 

handlade om familj och relationer.  

Texter som handlar om utseende och mode har blivit mycket vanligare med tiden. År 1978 

handlade knappt en procent av kändistexterna om utseende och mode. Det har ökat betydligt 

sedan dess och år 2008 handlade sju procent av texterna om utseende och mode.  

Något som vår undersökning visar är att texter som handlar om kändisens dödsfall har 

minskat. Andelen sådana texter har sjunkit sakta men säkert under åren. År 1978 handlade 

ungefär två procent av texterna om kändisens dödsfall och år 2008 var motsvarande siffra 0,3 

procent.  

 

Diagram över vad kändistexterna handlar om finns under diagram, figur 7-10.  
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Vår undersökning visar att det sedan år 1978 varit vanligt att Aftonbladet skriver om 

kändisars familjer och relationer. Redan år 1978 upptog just den här typen av texter nästan nio 

procent av samtliga kändistexter. Det såg likadant ut år 1988 men år 1998 hade siffran ökat. 

Då handlade ungefär 13 procent av alla kändistexter om familj och förhållanden och det ser 

ungefär likadant ut än idag. Turner (2004) skriver att publiken är mer intresserad av 

kändisarnas privatliv än av deras yrkesliv. Detta kan vara en anledning till att det står mycket 

om just familj och förhållanden i Aftonbladet. Detta stöds även av Axberger (1994) som 

skriver att kända personers kärleksliv ofta tas upp i svensk press. Enligt Axberger (1994) 

skrivs det också mycket om offentliga personers ekonomi. Vi trodde att det gällde mest 

politiker och företagsledare men märkte att det även förekommer granskning av kändisars 

ekonomi. 

Även om publiken är mer intresserad av kändisars privatliv (Turner, 2004) har det alltid 

skrivits mycket om aktuella händelser i kändisarnas yrkesliv. Det är inte så konstigt eftersom 

kändisarna i regel är beroende av medier för att bli kända för sitt yrke (Ghersetti, 2001).  

 

TV-aktuella händelser hade uppgångar åren 1988 och 2008 då ungefär sex respektive ungefär 

nio procent handlade om detta. En förklaring till detta kan vara att det skrivits särskilt mycket 

om vissa TV-program. Till exempel väckte TV-programmet Fräcka fredag mycket debatt år 

1988. Det fanns också flera program år 2008 som skapade händelser som tidningarna 

tacksamt skrev om. Exempel på sådana program är Idol och Stjärnor på is som visades på 

TV4. Att vissa TV-program skapar intresse stöds av Ghersetti (2001) och Andersson (2001). 

De menar att kvällspressen gärna skriver om det som utspelar sig framför och bakom TV-

kamerorna. Det i sin tur skapar ett intresse hos publiken som gör att programmet får ännu fler 

tittare.  

   

5.3.2 Hur stor del av texterna behandlar offentliga  respektive privata 

företeelser? 

Vi har undersökt hur stor del av kändistexterna som handlar om kändisens privata respektive 

offentliga sfär. Vår undersökning visar att det inte har förändrats så mycket över åren i den 

frågan. År 1978 handlade ungefär 83 procent av texterna om offentliga angelägenheter medan 

resten handlade om privata angelägenheter. Det har inte ändrats så mycket sedan dess. År 
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2008 var det nämligen ungefär 79 procent av kändistexterna som handlade om offentliga 

företeelser medan 21 procent handlade om privata företeelser.  

 

1978
Offentl igt =
82,4%

Privat =
17,6%

1988
Offentl igt =
82% 

Privat = 18%

 

1998
Offentl igt =
75,7%

Privat =
24,3%

 

2008
Offentl igt =
78,9%

Privat =
21,1%

   

Figur 11. Texter som handlar om kändisars offentliga respektive privata angelägenheter i 

Aftonbladet. Visar andelen texter om privata respektive offentliga företeelser uttryckt i 

procent. n=965 

   

När vi påbörjade vår undersökning var vår hypotes att texterna går allt mer mot att handla om 

privata angelägenheter. Vi trodde också att det skulle finnas mycket mer texter om kändisars 

privatliv år 2008 jämfört med vad det fanns år 1978. Det visade sig att det procentuellt sett 

inte har förändrat sig så mycket mellan åren som vi först trodde. Vår undersökning visar att 

fördelningen mellan texter om offentliga och privata företeelser inte har förändrats så mycket 

sedan år 1978. Enligt Turner (2004) är publiken mer intresserad av kändisars privatliv än av 

deras yrkesliv. Att andelen texter om privata angelägenheter ändå inte har ökat genom åren 

kan förklaras med att det har sett likadant ut under en längre tid. Turner (2004) skriver om 

att många tänker på intresset för kändisars privatliv som en ny utveckling eftersom kändisar 

förekommer mer i modern massmedia än vad de har gjort tidigare. Vi har märkt en tydlig 

ökning av antalet texter och den ökningen kan ge intrycket av att intresset för kändisars 

privatliv känns som ett nytt fenomen och inte ett långvarigt tillstånd (Turner, 2004). Vår 

undersökning bekräftar detta då vi ser att det sedan år 1978 varit ungefär 20 procent av 

kändistexterna som handlat om privata företeelser.  

Även om vi trodde att andelen texter om privata angelägenheter skulle ha ökat med åren 

tycker vi att det är mycket att 20 procent av texterna handlar om kändisars privata sfär. Vi 
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trodde att siffran skulle vara mycket lägre än så år 1978 och att det sedan skulle öka 

successivt. Enligt Axberger (1994) får kändisarna tåla att bli uthängda även privat om de 

väljer att uppträda på den offentliga scenen. Detta kan också vara en förklaring till att siffran 

ser likadan ut år 2008 som år 1978.  

I den senare delen av vår undersökning, framför allt under år 2008, upplevde vi att det blev 

svårare att dra en gräns mellan offentligt och privat. Detta stöds av Ghersetti (2004) och 

Gripsrud (2002) som båda skriver att det blivit svårare att dra en gräns mellan vad som är 

offentligt och vad som är privat. Gripsrud (2002) menar att detta gäller främst vid 

granskningen av offentliga personer.  

   

5.3.3 Vad handlar de texter som tar upp offentliga företeelser om?  

År 1978 handlade 30 procent av texterna om offentliga företeelser om aktuella händelser i 

kändisens yrkesliv. Det fanns även många texter där kändisen fick kommentera en viss fråga. 

I de flesta av fallen skedde det i form av enkäter. På tredje plats hamnar texter om 

framträdanden eller uppträdanden i offentliga sammanhang.  

Även år 1988 var det många av texterna om offentliga angelägenheter, 33 procent, som 

handlade om aktuella händelser i yrkeslivet. Ungefär 21 procent av texterna handlade om 

framträdanden och uppträdanden i offentliga sammanhang. Däremot var det inte alls lika 

många kommentarer i en viss fråga som det var åren 1978, 1998 och 2008 då det var ungefär 

25 procent av texterna som var i den kategorin. År 1988 var andelen kommentarer i en viss 

fråga bara runt åtta procent.  

År 1998 upptog kommentarer i en viss fråga 24 procent av texterna om kändisar medan bara 

23 procent av texterna handlade om aktuella händelser i yrkeslivet. På tredje plats över de 

vanligaste texterna om offentliga angelägenheter år 1998 kom framträdanden och 

uppträdanden i offentliga sammanhang. Ungefär 15 procent handlade om detta. År 2008 är det 

återigen aktuella händelser i yrkeslivet som dominerar med 25 procent. Därefter är det 

kommentarer i viss fråga som är vanligast. År 2008 fanns det även många texter om TV-

aktuella händelser, de utgjorde elva procent av texterna som handlade om offentliga 

angelägenheter. Något som vi sett en tydlig uppgång av är texter om utseende och mode. 

Texterna om utseende och mode har ökat från en procent år 1978 till ungefär åtta procent år 

2008. Den största ökningen skedde mellan åren 1998 och 2008. Något annat som skiftade 

mycket mellan åren var texterna om TV-aktuella händelser. Åren 1978 och 1998 handlade 
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ungefär två respektive ungefär fyra procent om TV-aktuella händelser medan det åren 1988 

och 2008 var sju respektive elva procent av texterna som handlade om TV-aktuella händelser.  

   

Diagram över vad texterna om offentliga angelägenheter handlar om finns under diagram, 

figur 12.  

 

Att det är en mindre andel med kommentarer i en viss fråga år 1988 jämfört med de andra 

åren kan bero på att det åren 1978, 1998 och 2008 fanns tidningar som hade extra många 

enkäter om ett visst tema. Ett exempel är en tidning från den 11 april år 1998 där många olika 

kändisar tillfrågades om vem de skulle vilja pussa i påsk. Det fanns ingen liknande 

specialenkät i de tidningarna som vi har undersökt från år 1988. Detta har självklart påverkat 

resultatet. Att det ofta förekommer mycket kommentarer i en viss fråga kan förklaras med det 

McQuail (2005) skriver om personifiering. Han skriver att det är viktigare att kändisarna 

kommer med i tidningen än varför de är med i tidningen. Att kändisar kommenterar en viss 

fråga kan därför vara viktigare än vad kändisen säger. Det kan vara en anledning till att den 

här typen av text är vanlig i Aftonbladet.  

Överlag är det väldigt få av texterna om offentliga företeelser som handlar om dödsfall, 

sjukdom och olyckor hos närstående eller bekanta. Det finns väldigt få texter som handlar om 

kändisens offentliga sfär som tar upp brott, sjukdom, olyckor och dödsfall överlag alla fyra 

åren. Detta kan förklaras med det som Axberger (1994) skriver om att död och sorg tillhör 

privatlivet. Dessa texter hamnar därför oftast under variabeln privat. Vi har märkt att det finns 

vissa undantag då det har skrivits om privata förhållanden på ett offentligt sätt. Ett exempel på 

detta är när någon känd person har avlidit och medierna skriver en hyllning till personen där 

de berättar om vad personen åstadkommit under sitt liv. Detta stödjer vi med Axberger (1994) 

som skriver att det finns undantag då det är okej att skriva om privata förhållanden, men det 

som skrivs måste vara relaterat till personens offentliga roll.  

Att det är aktuella händelser i yrkeslivet och framträdanden och uppträdanden som dominerar 

under alla år kan förklaras med att pressen uppmärksammar personer i samband med att de 

gör konstnärliga saker, till exempel skivsläpp (Axberger, 1994). Enligt Cashmore (2006) 

framställer sig kändisar som produkter och många forskare är överens om att kändisar är 

beroende av medierna för att kunna leva på sitt kändisskap. Det kan göra att sådant material 

som rör yrkeslivet är lättillgängligt för Aftonbladet och att de därför gärna skriver om det.  
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5.3.4 Vad handlar de texter som tar upp privata för eteelser om?  

Ända sedan 1978 har det varit familj och relationer som dominerat texterna om kändisars 

privata angelägenheter i Aftonbladet. År 1978 var det ungefär 46 procent av dem som 

handlade om det. Sedan dess har mellan 40 och 50 procent av texterna handlat om familj och 

relationer. Efter att siffran sjunkit något år 1988 ökade det igen och år 2008 handlade ungefär 

54 procent om familj och relationer.  

 

När det gäller texter om brott har de hela tiden legat strax under tio procent, förutom en topp 

på nästan 15 procent år 1998. Andelen texter som handlar om ekonomi låg år 1978 på ungefär 

fem procent. Åren 1988 och 1998 hade detta ökat och då var motsvarande siffra tio procent. 

År 2008 hade siffran sjunkit igen och då var det ungefär sex procent som handlade om 

ekonomi.  

Något som ökat kraftigt är texter om privata angelägenheter som handlar om kändisars 

dödsfall. Texter om kändisars naturliga eller enskilda dödsfall förekom i princip inte alls år 

1978. Det ökade något till att utgöra ungefär två procent år 1988. Efter år 1988 ökade det 

drastiskt, både åren 1998 och 2008 handlade ungefär tio procent om just dödsfall. Däremot 

har andelen texter om olyckor som kändisar varit inblandade i minskat under åren. Utseende 

och mode har också blivit ett allt vanligare ämne i de texter som har skrivits på ett privat sätt.  

 

Se diagram över vad texterna om privata angelägenheter handlar om under diagram, figur 

13. 

   

Sedan år 1978 har ungefär hälften av de privata texterna handlat om familj och relationer. 

Andelen texter om privata företeelser som handlar om familj och relationer har sedan dess 

legat på mellan 40 och 50 procent. Att denna siffra är så hög kan bero på att Aftonbladet vill 

att läsarna ska komma nära kändisarna. Vi tar stöd av Ghersetti (2001) som skriver att 

kändisjournalistik huvudsakligen fokuserar på kändisars privatliv. Hon skriver att texterna 

ofta handlar om kändisars relationer. Vår undersökning bekräftar att det stämmer.  

En anledning till att det skrivs mycket om kändisars privatliv är att allmänheten är 

intresserade av att läsa om de kända personernas privata förhållanden (Gripsrud, 2002 och 

Turner, 2004). 
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6. Slutsatser och diskussion   

Här redovisar vi våra slutsatser och diskuterar vad vi har kommit fram till. Vi redogör för hur 

resultatet stämmer överens med de hypoteser vi hade när vi påbörjade vår undersökning. Vi 

ger också förslag till vidare forskning inom ämnet kändisjournalistik och redogör för vad vi 

lärt oss under vårt uppsatsarbete. 

 

6.1 Slutsatser och diskussion  

De övergripande slutsatserna som vi kan dra av vår undersökning är att kändisar har fått allt 

mer utrymme i Aftonbladet med tiden. Antalet texter har ökat kraftigt och stadigt mellan åren 

1978 och 2008. Redan när vi började med vår undersökning trodde vi att utvecklingen skulle 

se ut så här. Det stöds av Cashmore (2006) som skriver att intresset för kändisar ökar när de 

gör sig tillgängliga för allmänheten genom medierna. 

Redan år 1978 skrevs det mycket om kändisar även om det inte var lika mycket då som det 

var år 2008. Framförallt förvånade det oss att det år 1978 fanns notisspalter med rent skvaller 

om kändisar där det stod mycket om deras relationer. Detta bekräftar Ghersettis (2001) 

framhållande att kändisjournalistiken innehåller skvaller och avslöjanden.  

Något som vi inte trodde när vi påbörjade vår undersökning var att andelen texter om 

kändisars privata angelägenheter inte förändrat sig särskilt mycket på 30 år. Sedan år 1978 har 

ungefär 20 procent av texterna om kändisar handlat om deras privata sfär. Vi hade inte räknat 

med att intresset för kändisars privatliv skulle sträcka sig så långt bakåt i tiden. Att det är så 

stor andel texter som handlar om privata angelägenheter kan delvis bero på det som Hadenius 

och Weibull (2003) skriver att det kan vara svårt för tidningen att dra en gräns mellan vad 

som är offentligt och vad som är privat. 

 

Forskningen kring kändisjournalistik visar att kändisar behöver medier för att bli och hålla sig 

kända (Cashmore, 2006). Detta var något som vi reflekterade över när vi gjorde vår 

undersökning. Vi lade även märke till att medierna är beroende av kändisarna. Det är ett 

ömsesidigt beroende, medier både konsumerar och producerar kändisar (Drake 2007). Detta 

stöds även av Ghersettis (2001) kändisspiral.  

En av våra hypoteser var att nya kändisgrupper som dokusåpakändisar skulle dyka upp i 

tidningen år 1998. I vår undersökning märkte vi tydligt att denna typ av kändisar dök upp i 

Aftonbladet. Vanliga människor blev kändisar genom TV:s nya program och medierna skrev 

sedan om programmen och deltagarna i dessa. Andersson (2001) skriver att tidningarna gärna 
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uppmärksammar programmen och det stämmer också överens med det Ghersetti (2001) 

skriver om sambandet mellan TV-program och kvällspress.  

Innan vi påbörjade vår undersökning hade vi också en hypotes om att det har blivit vanligare 

att Aftonbladet lockar med kändisinnehåll på förstasidan. När vi hade gjort vår undersökning 

lade vi märke till att puffarna till kändistexter i tidningen hade minskat sedan år 1978. Vi 

själva tror att det kan bero på att det år 2008 bara var en eller två artiklar från hela tidningen 

som det puffades för på förstasidan. De andra puffarna var för bilagor och liknande som kan 

köpas extra med tidningen.  

Om vi ska sammanfatta det vi kommit fram till i en enda mening skulle vi säga att kändisar 

helt enkelt har varit intressanta under en lång period och att intresset för dem har ökat med 

tiden.  

 

6.2 Slutord   

Vi tycker att det var bra att använda en kvantitativ analys för att besvara våra frågeställningar. 

Våra frågeställningar krävde att vi hade ett relativt omfattande material och därför var det 

bara en kvantitativ metod som var rimlig med tanke på vår tidsplan.  

 

Vår undersökning visar att kändistexterna redan år 1978 handlade mycket om kändisars 

relationer och familjer. Det är viktigt att vi kan visa att det inte är något nytt fenomen. Att 

många uppfattar det så kan bero på att antalet texter sammanlagt om kändisar har ökat och att 

texterna får större utrymme på sidorna i tidningen. Det gör också att antalet texter om privata 

angelägenheter har ökat även om andelen texter om privata företeelser är ungefär som den 

varit tidigare (Turner, 2004).  

 

Det har varit en intressant arbetsprocess för oss och vi har lärt oss mycket under arbetets gång. 

Bland annat har vi lärt oss att det är lätt att ta på sig ett för stort material. När vi bestämde oss 

för att analysera två syntetiska veckor varje år kändes det överskådligt. När vi sedan började 

läsa tidningarna upptäckte vi att det fanns väldigt mycket material. Det slutade med att vi 

hade kodat och analyserat 965 texter, något som vi i efterhand kan känna var lite för mycket 

för den korta tidsram vi hade för vår uppsats. Vi har lärt oss mycket om kändisjournalistiken, 

hur den har växt fram genom åren och hur den ser ut. Det har vi gjort genom vår egen 

undersökning och genom att ta del av tidigare forskning som bidragit med mycket kunskap. 

 



 48  

6.3 Förslag till vidare forskning  

Vår undersökning visar att det är betydligt fler män än kvinnor i kändistexterna i Aftonbladet. 

Skillnaden var som störst år 1978 då bara 17 procent av texterna handlade om kvinnliga 

kändisar och 76 procent av texterna handlade om manliga kändisar. De resterande 7 procenten 

var texter där båda könen fanns representerade. Sedan dess har skillnaden blivit lite mindre 

men det är fortfarande betydligt fler män än kvinnor bland kändisarna även under övriga 

undersökta år. Detta skulle vara intressant att forska vidare om. Några frågeställningar skulle 

kunna vara: Hur framställs kända män respektive kvinnor i Aftonbladet? Finns det någon 

skillnad på vilken typ av kändis männen respektive kvinnorna representerar?  

Det skulle också vara intressant att titta närmare på hur kändisar får komma till tals i texter 

som handlar om dem själva. Frågeställningarna skulle då kunna vara: Hur ofta får kändisarna 

komma till tals? Vilka får komma till tals i texterna som handlar om kändisar?  

Något annat som vore intressant att undersöka vidare är hur kändisar framställs i Aftonbladet. 

Vi skulle rekommendera att använda en retorikanalys med ethos, pathos och logos då vi tror 

det skulle visa intressanta resultat (Mral, 2000).  

Ytterligare ett förslag på vidare forskning är att jämföra flera tidningar med varandra. Till 

exempel de båda kvällstidningarna Expressen och Aftonbladet eller en morgontidning med en 

kvällstidning. På det sättet skulle man kunna undersöka om det finns skillnader eller likheter 

kring rapporteringen om kändisar i tidningarna. 
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Figur 7. Diagrammet visar vad de olika kändistexterna handlade om år 1978. Siffrorna anger 
andelen texter inom olika ämnesområden angivet i procent. n=965 
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Figur 8 
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Figur 8. Diagrammet visar vad de olika kändistexterna handlade om år 1988. Siffrorna anger 
andelen texter inom olika ämnesområden angivet i procent. n=965. 
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Figur 9 
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Figur 9. Diagrammet visar vad de olika kändistexterna handlade om år 1998. Siffrorna anger 
andelen texter inom olika ämnesområden angivet i procent. n=965 
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Figur 10 
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Figur 10. Diagrammet visar vad de olika kändistexterna handlade om år 2008. Siffrorna 
anger andelen texter inom olika ämnesområden angivet i procent. n=965 
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Figur 12 

 
 
Figur 12. Ämnesområden för texterna om offentliga företeelser i Aftonbladet. Visar andelen 
texter i varje ämnesområde uttryckt i procent. n=965 
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Figur 13  

 
Figur 13. Ämnesområden för texter om privata angelägenheter i Aftonbladet. Visar andelen 
texter i varje ämnesområde uttryckt i procent. n=965 
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Bilaga 1: Kodschema                                                                                             
 
När är texten publicerad? [ÅR]  
01 - våren 1978  
02 - hösten 1978  
03 - våren 1988  
04 - hösten 1988  
05 - våren 1998  
06 - hösten 1998  
07 - våren 2008  
08 - hösten 2008  

Vilken månad är texten publicerad? [MÅN]  
01 - mars  
02 - april  
03 - september  
04 - oktober  
05 - november  

Vilken veckodag är texten publicerad? [DAG]  
01 - Måndag  
02 - Tisdag  
03 - Onsdag  
04 - Torsdag  
05 - Fredag  
06 - Lördag  
07 - Söndag  
 
Finns det en puff till texten på förstasidan? [PUFF]  
01 - Ja, som huvudnyhet  
02 - Ja, en mindre puff  
03 - Nej  
 
Är texten publicerad på nöjessidorna? [NÖJE]  
01 - Ja  
02 - Nej  

Hur stort utrymme tar texten upp? [STOR]  
01 - Uppslag  
02 - Helsida  
03 - Halvsida  
04 - Två tredjedelar av en sida  
05 - En tredjedel av en sida  
06 - Spalt 
07 - Notis (text utan ingress)  
08 - Enkätsvar  
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Vilket kön har kändisen? [KÖN]  
01 - Kvinna  
02 - Man  
03 - Flera personer, både män och kvinnor.  
 
 
Vilken typ av kändis handlar texten om? [TYP]  
01 - Film, teater och TV-serier  
02 - Musik  
03 - Dokusåpor/Reality-TV  
04 - Talangprogram  
05 - Programledare  
06 - Kungligheter  
07 - Idrottsvärlden  
08 - Journalister  
09 - Författare  
10 - Mode  
11 - Konst  
12 - Komiker  
13 - Kändisars familjemedlemmar  
14 - Kockar  
15 - Övrigt  
 
I vilket sammanhang är kändisen omskriven?  

Offentligt [OFF]  
01 - Brott (kändisen misstänkt/dömd)  
02 - Brott (kändisen inblandad men inte misstänkt)  
03 - Familj och relationer  
04 - Ekonomi  
05 - Aktualiteter inom yrkeslivet skiva/film/bok/TV-program/pjäs  
06 - Dödsfall (kändisen)  
07 - Sjukdom (kändisen)  
08 - Olyckor (kändisen)  
09 - Dödsfall (närstående eller bekant till kändisen)  
10 - Sjukdom (närstående eller bekant till kändisen)  
11 - Olyckor (närstående eller bekant till kändisen)  
12 - Kommentarer i en viss fråga  
13 - Utseende och mode  
14 - Mingel  
15 - TV-aktuella händelser  
16 - Politik  
17 - Konsert/framträdande  
18 - Utmärkelse/Vunnit pris  
19 - Bråk som rör yrkeslivet  
20 - Övrigt  
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Privat [PRIV]  
01 - Brott (kändisen misstänkt/dömd)  
02 - Brott (kändisen inblandad men inte misstänkt)  
03 - Familj och relationer  
04 - Ekonomi  
05 - Aktualiteter inom yrkeslivet (skiva/film/bok/TV-program/pjäs)  
06 - Dödsfall (kändisen)  
07 - Sjukdom (kändisen)  
08 - Olyckor (kändisen)  
09 - Dödsfall (närstående eller bekant till kändisen)  
10 - Sjukdom (närstående eller bekant till kändisen)  
11 - Olyckor (närstående eller bekant till kändisen)  
12 - Kommentarer i en viss fråga  
13 - Utseende och mode  
14 - Mingel  
15 - TV-aktuella händelser  
16 - Politik  
17 - Framträder/uppträder i offentliga sammanhang  
18 - Utmärkelse/Vunnit pris  
19 - Bråk och strul som rör yrkeslivet  
20 - Övrigt  
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Bilaga 2: Förklaring kring kändiskategoriseringen                           
 
Här ger vi tydliga exempel på vilka kändisar som hamnar under vilka kategorier.  
   
01 - Film, teater och TV-serier – I den här kategorin hamnar till exempel skådespelarna 
Helena Bergström, Charlie Chaplin, Janne ”Loffe” Carlsson, John Travolta, Lasse Brandeby, 
Peter Settman, Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jodie Foster och regissören Ingemar 
Bergman. 
02 - Musik – Som musikkändisar räknar vi bland annat Bert Karlsson, Lasse Kronér, Lotta 
Engberg, Spice Girls, Michael Bolton, Ulf Lundell, Lill Lindfors, Ebba Grön, Jerry Williams 
och Tito Beltran.  
03 - Dokusåpor/Reality-TV – Människor som varit med i någon slags dokusåpa räknas till 
denna kategori. Exempel är Robinson-deltagarna Robert Andersson, Herman Nikolic, Pål 
Hollender, Alexandra Zazzi, Emma Andersson och Martin Melin, Bonde söker fru-deltagaren 
Magnus Englund och Big Brother-deltagarna Linda Rosing och Carolina Gynning.  
04 - Talangprogram – Deltagarna i olika program som Idol och Fame Factory räknas hit. 
Exempel är Danny Saucedo, Måns Zelmerlöw, Jessica Andersson, Tony Irving och Daniel Da 
Silva.   
05 - Programledare – Adam Alsing, Oprah Winfrey, Arne Weise, Ingvar Oldsberg, Leif 
”Loket” Olsson, Martin Timell och Bengt Magnusson. 
06 - Kungligheter – Sveriges kungafamilj, tsarer och kejsare.  
07 - Idrottsvärlden – Gunde Svan, Björn Borg, Per Elofsson, Pernilla Wiberg och Tony 
Rickardsson.  
08 - Journalister – Peter Jidhe, Anna Mannheimer och Marie Lehman.  
09 - Författare – Jan Guillou, Leif GW Persson, Stieg Larsson och Björn Hellberg.  
10 - Mode – Lars-Åke ”Babsan” Wilhelmsson, Naomi Campbell, Systrarna Graaf och Sofi 
Fahrman. 
11 - Konst – Ernst Billgren. 
12 - Komiker – Robert Gustafsson, Björn Gustafsson, Babben Larsson, Jonas Gardell och 
Kristian Luuk. 
13 - Kändisars familjemedlemmar – Magnus Ugglas dotter och rikemansdottern Christina 
Onassis.  
14 - Kockar – Gordon Ramsay, Niklas Ekstedt och Melker Andersson.  
15 - Övrigt – Här hamnar kändisar som vi inte lyckats placera in i någon kategori som till 
exempel bloggarna Alexander Schulman och ”Blondinbella” och den skrattande You tube-
bebisen William. Under denna kategori har vi även placerat de texter där det förekommer 
olika typer av kändisar.  
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Bilaga 3: Analysdatum 
 
1978                               1988  
6 mars                            7 mars  
14 mars                        15 mars  
22 mars                        23 mars  
30 mars                        31 mars  
7 april                             8 april  
15 april                         16 april  
23 april                         24 april  
 
2 oktober                   3 oktober  
10 oktober               11 oktober  
18 oktober               19 oktober  
26 oktober               27 oktober  
3 november*          4 november*  
11 november        12 november  
19 november        20 november  
24 november**    25 november**  
 
 
 
1998                              2008  
2 mars                           3 mars  
10 mars                       11 mars  
18 mars                       19 mars  
26 mars                       27 mars  
3 april                            4 april  
11 april                        12 april  
19 april                        20 april  
 
28 september       29 september  
6 oktober                   7 oktober  
14 oktober               15 oktober  
22 oktober               23 oktober  
30 oktober               31 oktober  
7 november            8 november  
15 november        16 november  
 
* Under dessa dagar utkom ingen tidning på grund av att det var dag före 
allhelgonaafton.  
** Denna fredag är med i undersökningen istället för den fredagen då det inte utkom 
någon Aftonbladet.  
 
 


