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Abstract  
 

The purpose of this BA-thesis was to study how three daily Swedish newspapers use a 

specific type of exemplars, which are recognized by a number of attributes. A photograph of 

the person that is interviewed always illustrates this type of exemplars and at least two 

persons are asked the same question.   

 

The three newspapers that have been compared in this study each represent one of the major 

types of Swedish newspapers: morning press, tabloids and local press. By using a quantitative 

content analysis, one month was examined in all three newspapers in the year of 1997 and 

2007. 

 

Two of the theories that have been central in the thesis are Colin Sparks model of 

tabloidization, which demonstrates the process of tabloidization and McQuail′s description of 

commercialization. 

 

The results of the study indicate that there are many similarities between the three newspapers 

use of exemplars. However, there are some differences when it comes to frequency and 

function. Noteworthy is that the newspaper “Dagens Nyheter” did not publish a single 

exemplar the first year of the study, 1997. Ten years later the very same paper published 15 

exemplars during the month of examination. 

 

 

Keywords: tabloidization, commercialization, popularization, personalization, exemplars, 

vop pop, newspapers, Sweden, human interest, tabloid. 
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Inledning 
Som journaliststudenter kom vi genom att arbeta extra på lokala tidningar tidigt i kontakt med 

fenomenet enkäter. Dessa korta bildsatta intervjuer, där samma fråga ställs till flera personer, 

har dock inte berörts mer än flyktigt under vår utbildning. Enkäten verkar följaktligen vara ett 

inslag i tidningarna som det sällan talas om. Även inom medieforskningen förefaller enkäter 

vara ett tämligen orört område. Detta finner vi synnerligen intressant eftersom enkäter verkar 

vara ett grepp som används relativt ofta i tidningar. Kan vi måhända ha hittat en vit fläck på 

medieforskningskartan? 

 

Trots att det inte talas mycket om enkäter tror vi att de har ett stort läsvärde. Människor är 

över lag nyfika och intresserade av att få läsa om vad andra människor tycker och tänker. 

Enkäter blir en möjlighet för läsarna att titta in genom nyckelhålet till de intervjuades sfär. 

 

Eftersom enkäter verkar användas nästan dagligen men ändå inte får mycket uppmärksamhet 

inom forskningen tycker vi att det är intressant att göra en kartläggning över hur enkäter 

används i olika tidningar. Medieklimatet har förändrats mycket under det senaste decenniet 

och därför anser vi att det även är relevant att göra en jämförelse över tid.  

 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är att urskilja om det finns några mönster i hur enkäter såg ut och 

användes åren 1997 och 2007. Vi kommer att söka svar på våra frågeställningar genom att 

kvantitativt undersöka tre tidningar. Tidningarna vi har valt att undersöka är Aftonbladet, 

Dagens Nyheter och Barometern. Valet föll på dessa eftersom de representerar tre olika 

genrer, kvällstidning, morgonpress och lokaltidning. Samtliga innehar en ledande position i 

respektive genre och utgivningsområde.  

 

I undersökningen kommer vi att studera förekomsten av enkäter samt i vilken kontext de 

påträffas. Vår förväntning är att användningen av enkäter har ökat i takt med den så kallade 

kommersialiseringen och att kvällstidningar använder sig av enkäter mer frekvent än 

morgontidningar.  



5 

 

Våra huvudfrågeställningar är:  

Använder sig tidningarna av enkäter, i så fall hur?  

− I vilken kontext används enkäter? 

− Med vilken frekvens förekommer enkäter?  

− Berör frågorna den privata eller den offentliga sfären?  

− Vilka typer av frågor ställs?  

− Hur är enkäterna utformade?  

 

Har användandet av enkäter i tidningarna förändrats mellan åren 1997 och 2007?  

− Har kontexten ändrats, i så fall hur? 

− Har frekvensen ändrats, i så fall hur?  

− Har det skett en förändring när det gäller om frågorna berör den privata eller den offentliga 

sfären? 

− Har typen av frågor som ställs ändrats, i så fall hur?  

− Har utformningen av enkäter förändrats, i så fall hur?  

 

Avgränsningar  

Vi har valt att begränsa vår studie till att undersöka hur enkäter används och hur de är 

utformade. Vi kommer inte att undersöka vilka som är representerade i enkäterna och 

följaktligen kommer vi inte heller att i undersökningen studera om de svarande i enkäterna är 

kvinnor eller män.  

 

Vi har valt att inte undersöka tidningarnas bilagor, utan enbart studera de fasta redaktionella 

delarna i tidningarna. För att särskilja bilagor från andra delar av en tidning definierar vi 

bilagor som de delar av en tidning som går att köpa separat. Vi kommer heller inte att 

analysera de annonsbilagor som eventuellt följer med tidningen när dessa är märkta som 

”annons” eller ”annonsbilaga”.    
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Bakgrund  
I detta kapitel har vi för avsikt att definiera några för oss viktiga begrepp: ’enkät’, ’tabloid’ 

och ’tabloidisering’. Vi kommer att återge svensk presshistoria, beskriva framväxten av 

enkäter från televisionens ’vox pop’ och diskutera begreppet exemplars. De valda tidningarna 

kommer även att beskrivas närmare.  

 

Definition av enkät  

Ordet ’enkät’ förknippas i undersökningssammanhang med frågeformulär som sänds ut till 

urvalsmässigt utvalda respondenter i olika statistiska undersökningar. Inom mediesektorn 

finns ytterligare en betydelse av ordet, här används termen om en viss typ av korta intervjuer, 

där endast en eller ett par frågor ställs till några människor valda utan något statistiskt 

urvalstänkande.  

 

Enkät: (fr. enquête ’undersökning’, ’vittnesförhör’, yttersta till 

lat. inqui´ro ’undersöka’, ’efterfrågan’) 1 rundfråga, journalistisk 

metod som innebär att en eller flera frågor, vanligen i ett 

dagsaktuellt ämne, ställs till ett antal personer, vilkas svar återges 

mer eller mindre fullständigt.  

(Nationalencyklopedin femte bandet, 1991 s. 526)  

 

I denna uppsats har vi för avsikt att undersöka hur tidningar använder sig av den typ av 

’enkäter’ som bygger på intervjuer med ’mannen på gatan’. Då vi inte har lyckats finna någon 

vetenskaplig definition av denna betydelse av ordet enkät, kommer vi att i metodkapitlet 

presentera vår egen definition av vad vi i denna uppsats menar med en enkät.  
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Definition av ’tabloid’  

Begreppet ’tabloid’ är viktigt för vår uppsats eftersom en av våra valda tidningar, Aftonbladet 

till viss del räknas som en tabloid. Inom den internationella medieforskningen har begreppet 

tabloid flera innebörder.  

 

Colin Sparks (2000) menar att det inte finns en klar definition av vad en ’tabloid’ faktiskt är. 

Varje försök till att definiera ordet ’tabloid’ kräver enligt honom en förståelse för att den 

vanligaste och mest uppenbara betydelsen av ordet ’tabloid’ är ett specifikt tidningsformat 

vad gäller storlek och form.  

 

Vidare betonar Sparks att alla tidningar som har formatet ’tabloid’ inte automatiskt omfattas 

av mediedebatten om sensationsjournalistik och ’tabloidisering’. Som ett exempel tar han upp 

den franska tidningen Le Monde som har tabloidformat, men vars innehåll är den raka 

motsatsen till den sensationsjournalism som ofta förknippas med ordet ’tabloid’.  

 

I vår uppsats kommer vi att använda ordet tabloidformat när vi enbart syftar till storleken på 

tidningen. Ordet ’tabloid’ kommer vi däremot att använda om tidningarnas innehåll.  
 

 

Definition av ’tabloidisering’  

Även när det gäller begreppet tabloidisering finns det flera betydelser av ordet. Enligt 

Djupsund och Carlsson (1998)  är den första aspekten formmässig och syftar till tidningarnas 

storlek. Den andra aspekten handlar om innehållet och är det vi avser när vi använder ordet 

’tabloidisering’.  

 

Frank Esser (1999) skriver att den kortaste definitionen av ’tabloidisering’ kommer från 

Marvin Kalb, chef för Shorenstein centret på Harvard. Hans definition av begreppet 

’tabloidisering’ är: ”a downgrading of hard news and upgrading of sex, scandal and 

infotainment” (1999, s. 292).  
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De tidiga enkäterna  

Vi har upplevt att det stilistiska formgreppet enkäter trots att de länge använts i mediesektorn, 

behandlas mycket sällan i både den vetenskapliga och skönlitterära litteraturen. Sverker 

Jonsson (2002) skriver i boken Den svenska pressens historia att Aftonbladet använde enkäter 

redan på 1960-talet. Aftonbladets ”Vi 5”, som är en daglig enkät med en fråga i ett aktuellt 

ämne som ställs till fyra vanliga människor och en kändis, introducerades i början av 1960-

talet. Spalten finns fortfarande kvar på Aftonbladets baksida och år 2001 firade ”Vi 5” spalten 

40-års jubileum. Flera andra tidningar har tagit efter Aftonbladet och använder sig av liknande 

enkäter.  

   
Aftonbladet började använda sig av enkäter i samband med en större omarbetning av 

tidningen vars mål var att höja upplagan. Både förstasidan och sistasidan gjordes om till två 

attraktiva nyhetssidor och samtidigt skedde andra förändringar med inspiration från 

veckopressen, bildjournalistiken moderniserades och detaljrika människoskildringar började 

användas. Sigge Ågren som vid den tiden var redaktionschef på konkurrenten Expressen 

ansåg att Aftonbladets styrka efter omarbetningen låg i ett mjukare sätt att arbeta och att 

Aftonbladet var bättre än hans egen tidning när det gällde kontaktskapande med allmänheten. 

(Jonsson, 2002)  

Enkäter kontra exemplars  

Inom medieforskningen används ibland begreppet exemplars som även skulle kunna 

inbegripa enkäter. Det verkar dock som att exemplars är ett bredare begrepp än så. Nedan 

följer Hans-Bernd Brosius definition av begreppet exemplars.  
 

Exemplars are short quotations (verbal or visual) from concerned 

or interested people that illustrate a particular problem or a 

particular view on a problem. They are frequently used in 

journalism because of their authenticity and their vividness.     

(Brosius, 1999 s.213)  
 

Vi anser att begreppet enkäter inte till fullo stämmer överens med definitionen exemplars 

eftersom enkäter även kan bygga på ett mer slumpmässigt urval och därför har vi valt att inte 

gå in närmare på begreppet exemplars. 
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Vox pop inom televisionen  

Inom televisionen används benämningen vox pop om enkäter. Vi har bland annat stött på 

begreppet i läroböcker i tv-journalistik. I läroboken "TV-dramaturgi i det lilla 

formatet" skriver Anders Gratte (2007) att begreppet vox pop kommer från latin och betyder 

folkets röst. Han beskriver att i en vox pop eller enkät ställs samma frågor till flera personer 

vars svar presenteras efter varandra i det färdiga inslaget. Enligt Anders Gratte används vox 

pop som en illustration av åsikter men "är mer underhållning än fördjupning" (2007, s.67)   
 

Inom televisionen har vox pop länge varit en del av det redaktionella arbetet. Trots att detta 

arbetssätt säkerligen varit ganska utbrett har vi endast funnit två referenser i litteraturen. 

I boken "Spegla, granska, tolka – aktualitetsjournalistik i svensk radio och tv under 1900-

talet" av Djerf-Pierre, Monika och Weibull, Lennart (2001) finns det på sidan 271 en bild som 

föreställer hur ett reporterteam i Luleå någon gång på 60-talet gör en "på-gatan-intervju". 

Journalisten Christian Catomeris (1998) skriver i antologin "Mörk magi i vita medier" om hur 

journalister på SVT av bekvämlighetsskäl gick till det närbelägna köpcentret Fältöversten för 

att göra vox pop.  

 

Modern svensk presshistoria i korthet  

Kvällstidningarnas uppsving kom i slutet av 1960-talet då de slog veckopressens 

upplagerekord. Kvällstidningarna fick i samband med det benämningen den ”rosa faran” på 

grund av deras sensationsjournalistik, underhållande ton och framgång. I samma veva valde 

kvällspressen att gå samma väg som veckotidningarna och bli rikstäckande. När 

landsortstidningarna, som tidigare gavs ut på eftermiddagarna, blev morgontidningar fyllde 

kvällstidningarna upp tomrummet som skapades. (Gustafsson & Rydén, 2002 ) 

 

Tabloidformatet som kvällstidningarna trycktes i togs efter av andra tidningar, främst av 

andratidningar och tidskrifter. Tidskrifternas syfte var att skapa nyhetskaraktär medan 

andratidningarna ville få en större marknadsandel med det behändiga formatet. 

Förstatidningarnas övergång till tabloidformat gick däremot långsammare och inte förrän i 

slutet av 1990-talet kom en våg av formatbyte. (Gustafsson & Rydén, 2002 )   
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Journalistikens popularisering 

Aktualitetsjournalistiken förändrades under den senare delen av 1980-talet i dess 

uttrycksformer och inriktning då mediekonkurrensen ökade. Enligt Djerf-Pierre och Weibull 

(2001) mottogs dessa förändringar med både positiva och negativa reaktioner. Förespråkarna 

ansåg att konkurrensen bidrog till bättre kvalité och större mångfald. Kritikerna däremot 

menade att den ökade konkurrensen ledde till att gränserna mellan fakta och fiktion suddades 

ut. De ansåg att programstoff som kriminalitet, våld och sensationer gjorde att verkligheten 

blev underhållning.  

 

Enligt kritikerna hade konkurrensen på mediemarknaden orsakat 

en tabloidisering – eller kommersialisering – av journalistiken, 

som betraktas som ett hot mot den seriösa samhällsbevakningen. 

(Djerf-Pierre & Weibull, 2001, s 353) 

 

De som såg mindre mörkt på förändringarna kallade det som hände ’popularisering’. De 

menade att den populariserade journalistiken i högre grad anpassar nyheterna efter 

människors intresse och behov. Enligt Djerf-Pierre och Weibull (2001) är vardagsrelevans 

och upplevelser som tilltalar den stora publiken två viktiga komponenter i populärjournalistik.  

  

Vardagsrelevans kan innebära att nyheterna kopplas till publikens 

vardagliga erfarenheter och ger människor möjlighet till 

identifikation. Att personifiera nyheterna kan göra det stora 

begripligt genom att helheten synliggörs i det individuella fallet. 

Vanliga människors berättelser och erfarenheter är då något 

betydelsefullt.  

(Djerf-Pierre & Weibull, 2001, s 354) 

 

Upplevelseaspekten i populärjournalistiken innebär enligt Djerf-Pierre och Weibull (2001) att 

nyheter som har upplevelsekvaliteter och som skapar empati, känslor och engagemang 

främjas. I förlängningen innebär detta att journalistiken blir lättillgängligare, relevantare och 

mer begripligare för människor än den faktaspäckade och politikinriktade 

samhällsbevakningen som journalistiken präglades av på 1970-talet. 
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Några forskare … ser den populära journalistiken som en folklig 

motståndsform just därför att den underminerar maktelitens och 

experternas kunskapsmonopol, synliggör vanliga människors 

erfarenhetsvärldar och erkänner människors vardagskompetens. 

(Djerf-Pierre & Weibull, 2001, s 354) 

 

Tidningsgenrer  

Weibull och Hadenius (2005) delar in svenska dagstidningar i fem huvudgrupper: 

storstadspressens morgontidningar, storstädernas kvällstidningar, landsortspressen, 

fådagarstidningar och gratistidningar. 

 

Till gruppen storstadspressens morgontidningar räknas de dagstidningar i Göteborg, 

Stockholm och Malmö som har sjudagarsutgivning. Samtliga är morgonutgivna och merdelen 

av upplagan säljs genom prenumeration. Till denna grupp hör flera av Sveriges största 

tidningar såsom Dagens Nyheter. 

 

I gruppen storstädernas kvällstidningar ingår de fyra stora kvällstidningarna som har sina 

huvudredaktioner i Stockholm, Malmö, Göteborg. Dessa är Aftonbladet, Expressen, 

Kvällsposten och GT. Kvällstidningarna är kända för sin sensationsjournalistik och har ofta 

kritiserats för att hårdvinklade nyheter. Dessa svenska tabloider skiljer sig från internationella 

motsvarigheter då de svenska tabloiderna har ett stort opinionsmaterial bestående av 

kultursidor, kolumnister och politiska kommentarer. 

 

Till gruppen landsortspressen hör de dagstidningar som är lokaliserade utanför storstäderna 

och som i huvudsak är prenumererade. Dessa tidningars innehåll är i stor utsträckning lokalt 

orienterat och fokus ligger ofta på att bevaka den egna regionen samtidigt som inrikes och 

utrikesnyhet presenteras. Majoriteten av tidningarna i denna grupp har sexdagarsutgivning 

och ges ut på morgonen. Hit hör tidningen Barometern. 
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Dagens Nyheter  

Tidningen Dagens Nyheter kom för första gången ut i december 1864. Rudolf Wall var 

tidningens första huvudredaktör och idag innehar Thorbjörn Larsson motsvarande position 

som chefredaktör. Dagens Nyheter har tabloidformat och övergången till tabloidformatet 

skedde den 5:e oktober 2004. Tidningen ingår i Bonnierkoncernen. (dn.se)  

 

Morgontidningen Dagens Nyheter ges ut i tabloidform måndag till söndag. Upplagan på 

vardagar är 339 700 och på söndagar är motsvarande siffra 370 500. Tidningens A-region är 

Stockholm/Södertälje och dess politiska tendens är oberoende liberal. (Tidningsutgivarna)  

 

Enligt Bengt Falkkloo, journalist på DN, är Dagens Nyheter idag den enda riksspridda 

morgontidningen. Tidningen har sin huvudredaktion i Stockholm och två mindre redaktioner 

finns i Göteborg och Malmö.  

 

Aftonbladet  

Tidningen Aftonbladet grundades i december 1830 av Lars Johan Hierta. Aftonbladet drivs av 

bolaget Aftonbladet Hierta AB. Sedan 1996 innehar den norska mediekoncernen Schibsted en 

stor del av aktierna i bolaget. Aftonbladet är Nordens största dagstidning och har sin 

huvudredaktion i Stockholm. Tidningen har även redaktioner i Göteborg, Malmö samt 

Jönköping och säljs över hela landet. (aftonbladet.se)   

 

Kvällstidningen Aftonbladets utgivningsdagar är måndag till söndag. Tidningens upplaga på 

vardagar uppgår till 388 500 och på söndagar är upplagan 455 800. Tidningens politiska 

tendens är oberoende socialdemokratisk och formatet är tabloid (Tidningsutgivarna)  

 

Vi har inte lyckats klarlägga exakt vilket år Aftonbladet gick över till tabloidformat men 

enligt Niklas Bodell, informationschef på Aftonbladet, och Nationalencyklopedin (1995, 

artonde bandet) skedde övergången i början av 1930-talet.  
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Barometern  

Jon Engström grundade tidningen Barometern i oktober 1841. År 1963 köpte tidningen 

Barometern upp Oskarshamns-Tidningen som därefter gavs ut som en edition av Barometern. 

Sedan 2003 ingår tidningen i mediekoncernen Gota Media AB där stiftelsen Barometern äger 

hälften av aktierna. Barometern övergick från fullformat till tabloidformat i april 2001. 

Barometern är tillsammans med Oskarshamns-Tidningen Smålands största lokaltidning. De 

två huvudredaktionerna finns i Kalmar och Oskarshamn och därtill har Barometern-OT 

lokalredaktioner i Virserum, Högsby, Mönsterås, Nybro, Emmaboda, Torsås, Färjestaden och 

Borgholm. (barometern.se)  

 

Tidningen Barometern-OT ges ut måndag till lördag och dess upplaga är 43 600. Barometerns 

format är tabloid och tidningens politiska tendens är moderat. (Tidningsutgivarna)  

 

Sammanfattning av bakgrunden  

I bakgrundskapitlet har vi definierat begreppen ’enkät’ ’tabloid’ och ’tabloidisering’ som är 

viktiga för att förstå uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Med utgångspunkt i den moderna 

svenska presshistorien har vi beskrivit hur Aftonbladet på 1960-talet började använda enkäter. 

Fenomenet vox pop som är televisionens benämning på enkäter har även belysts och 

begreppet exemplars har diskuterats kort. Vi har redogjort för den popularisering inom 

aktualitetsjournalistiken som startade på 1980-talet samt beskrivit svenska tidningsgenrer. 

Några viktiga data om de för studien utvalda tidningarna Dagens Nyheter, Aftonbladet och 

Barometern har även presenterats.  
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Teori och tidigare forskning  
I detta kapitel kommer vi att presentera tidigare forskning och utvalda teorier som anknyter 

till vårt forskningsområde.  

Tidigare forskning  

I detta avsnitt kommer vi att presentera tidigare forskning. Enkäter verkar vara ett relativt 

obehandlat forskningsområde och vi har inte funnit någon tidigare forskning om den typ av 

enkäter som vi undersöker. Därför kommer vi istället att presentera forskning som behandlar 

liknande fenomen.  

På-stan-intervjuer och kommersialiserade nyheter  

I sin arbetsrapport om kommersialiserade TV-nyheter från 1995 analyserar Kent Asp 

innehållet i TV2:s Rapport och TV4:s Nyheterna. Han undersöker en veckas sändningar av 

Rapport och Nyheterna under åren 1991-1995.  

 

En av de aspekter han utreder är valet av intervjupersoner i TV-nyheterna. Materialet han 

undersöker är från åren 1991 till 1995 och berör inrikesrapporteringen. De intervjuade 

personerna delar han in två grupper, företrädare och allmänheten. Inom kategorin allmänheten 

finns flera undergrupper, varav en grupp är specifikt intressant för vår uppsats, nämligen 

Enskilda – på sta’n. Gruppen beskrivs som vanliga människor och intervjuerna med dem har 

som uppgift att illustrera folkopinionen.  

 

Kent Asp fann att under åren 1991-1995 hade TV4:s Nyheterna totalt sett en högre 

procentandel intervjupersoner i kategorin Enskilda – på sta´n. I Nyheterna var 12 procent av 

intervjupersonerna Enskilda – på sta´n, det i jämförelse med Rapports 8 procent. Han 

upptäckte även att det under samma tidsperiod skett en minskning av de så kallade ”på sta´n 

intervjuerna”.  

   

Slutsatsen som Kent Asp drar i sin studie är att den svenska televisionen inte präglas av någon 

långtgående kommersialisering. Asp finner dock att TV4:s Nyheterna är mer 

kommersialiserade än SVT:s Rapport. TV4:s Nyheterna har en journalistik med inriktning på 

intresseväckande nyheter som presenteras i högt tempo med en mer personlig presentation. 
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Vox pop i val  

Gregor Daschman (2000) har undersökt hur opinionsundersökningar och uttalanden från 

väljare i tidningar påverkar hur läsare uppfattar och uppskattar det rådande opinionsläget. 

Daschman undersökte sin hypotes om att uttalanden från väljarna har större inverkan på 

väljarnas bedömning än opinionsundersökningar, genom ett experiment. Några veckor före 

delstatsvalet i tyska Rhineland-Palatinate år 1996 fick 274 studenter läsa fiktiva nyhetsartiklar 

om valet och efteråt svara på ett frågeformulär. Det fanns nio olika varianter av artiklarna som 

studenterna ombads läsa. En tredjedel av artiklarna innehöll siffror från 

opinionsundersökningar, lika många hade uttalanden från väljare eller ingetdera. Det 

varierande även i om artiklarna var vinklade för eller emot det styrande partiet eller neutrala. 

Resultatet visade bland annat att de studenter som läste artiklarna med väljaruttalanden ansåg 

att artiklarna var intressanta, målande, känslosamma och partiska. De som inte läste artiklar 

med väljaruttalanden såg artiklarna som bleka, ointressanta, faktafyllda och mindre partiska.  
 

Gällande sin hypotes drar Daschman slutsatsen att opinionsundersökningar varken påverkar 

läsarnas personliga åsikter eller deras röstningsintentioner. De kan dock svagt influera hur det 

rådande valläget uppfattas. Väljares uttalanden kan däremot påverka både hur det rådande 

valläget uppfattas och läsarnas personliga åsikter.  
 

Sammanfattning av tidigare forskning 

I avsnittet tidigare forskning har vi presenterat delar av Kent Asps arbetsrapport om 

kommersialiserade TV-nyheter från 1995 där han nämner kategorin Enskilda på sta´n och 

beskriver dem som vanliga människor. Kent Asp säger att dessa intervjuer har som uppgift att 

illustrera folkopinionen och drar i rapporten slutsatsen att den svenska televisionen inte 

präglas av någon långtgående kommersialisering. Vi har även tagit upp Gregor Daschmans 

undersökning om hur väljares uttalanden i texter påverkar hur läsare uppfattar opinionsläget i 

valtider. Daschmans studie utfördes några veckor innan delstatsvalet i tyska Rhineland-

Palatinate år 1996 genom att han lät 274 studenter läsa fiktiva texter och efteråt svara på ett 

frågeformulär. Daschman drar av sin undersökning slutsatsen att väljares uttalanden kan 

påverka hur det rådande valläget uppfattas och även läsarnas personliga åsikter. Vi finner 

dessa båda studier intressanta men tyvärr har de inte så mycket att erbjuda oss varken 

empiriskt eller teoretiskt.    
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Teorier    

I detta avsnitt kommer vi att introducera de teorier som knyter an till vårt forskningsområde. 

Flera av de teoretiska aspekterna som vi presenterar nedan ligger nära varandra och påminner 

om varandra i mångt och mycket. Att vi har valt att använda flera olika teorier som rör 

liknande fenomen beror på att vi anser att det ger en mer mångfacetterad bild av uppsatsens 

teoretiska grund.  

Kommersialisering  

Denis McQuail (2005) skiljer kommersialisering från kommersialism. Han beskriver 

kommersialisering som en process och påpekar skillnaden mot kommersialism som är ett 

tillstånd. Om man utgår ifrån att adjektivet kommersiellt innebär en strävan efter att nå en så 

stor marknad som möjligt, menar McQuail att ett kommersiellt innehåll troligen kommer att 

vara mer orienterat mot underhållning. Han skriver även att det är troligt att innehållet är mer 

ytligt, efterapande och standardiserat.  

 

Picard (2004) menar att huvudinnehållet i tidningar idag består av kommersialiserade nyheter. 

Innehållet är utformat för att kostnadseffektivt attrahera och underhålla en bred publik. Syftet 

är att kunna leverera en målgrupp (tidningens publik) till annonsörerna. Effekten blir att 

kontroversiella nyheter och nyheter som kostar mycket att bevaka väljs bort. Istället väljer 

tidningarna att skriva om ämnen som lockar och är underhållande för fler läsare. Enligt Picard 

leder det till att innehållet i tidningarna blir homogeniserat och att spännvidden mellan åsikter 

och opinioner minskar.  

 

Enligt Kent Asp (1995) har kommersialiserad nyhetsrapportering fyra kännetecken; 

snuttifiering, personifiering, trivialisering och dramatisering. Snuttifiering innebär att 

innehållet i nyheterna består av korta lösryckta informationsbitar som presenteras i högt 

tempo utan att sammanhang ges. Personifiering innebär att människan sätts mer i centrum än i 

traditionell nyhetsjournalistik. Trivialisering kännetecknas av att nyhetsinnehållet domineras 

av lättsamma ämnen och att lättviktiga personer som inte är ”företrädare” intervjuas. 

Dramatisering betyder att händelser av dramatisk karaktär prioriteras i nyhetsrapporteringen. 
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Tabloidisering  

Colin Sparks (2005) illustrerar ’tabloidisering’ i en modell med två axlar. Figuren kan enligt 

Sparks användas för att klassificera nyhetsmedier. Den vertikala axeln preciserar om 

tidningens rapportering inriktar sig mot den offentliga- eller privata sfären. Den horisontella 

axeln ser till vilka ämnen som tidningarna rapporterar om. I ena änden återfinns den 

traditionellt seriösa journalistiken med ämnen som politik, ekonomi och samhällsfrågor. 

Motsatsen är ämnen såsom sport, underhållning och skandaler. För att exemplifiera hur denna 

modell skulle kunna användas väljer Sparks att analysera två polariserade fiktiva tidningar. 

Tidningen The Journal of Record rapporterar om vad som händer i kongressen, på Wall 

Street, utrikesnyheter och liknande. Motsatsen är The True Tabloid vars innehåll är fullt av 

sex, sport, kändisar och helst allt i samma artikel. Enligt Sparks innebär ’tabloidisering’ att en 

tidning närmar sig The True Tabloid genom att diagonalt röra sig neråt i modellen.  

 

  
Figur 1. Sparks modell över tabloidiseringsprocessen (2005, s.12)  
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McQuail (2005) menar att ’tabloidiseringen’ i tidningar kan jämföras med samma process 

som finns inom televisionen. ’Tabloidiseringen’ inom tv har lett till flera nya typer av 

program som tar upp dramatiska ämnen och som ligger nära tittarens känslor, så kallat 

‘human interest’. McQuail hänvisar till J. Langer när han skriver att ’tabloidisering’ är en 

fråga om vilka som har tillträde till medierna, alltså vilka som är med i nyheterna och hur de   

 

skildras. McQuail pekar även på en amerikansk publikstudie av S.E. Bird som studerade 

’tabloidiseringen’ av amerikanska tv-nyheter. Studien visade en ökande trend mot 

personifiering och dramatisering och nyheterna blir då tillgängliga för en större publik. 

Samtidigt har personifiering och dramatisering lett till en trivialisering av innehållet.  

 

Visualisering  

Enligt Djupsund och Carlsson (1998) är visualisering en formmässig aspekt av 

’tabloidisering’. Visualisering är en process som bland annat ger fler och större bilder och mer 

färger. Det finns enligt Djupsund & Carlsson forskning som påvisar att hjärnan bearbetar 

bilder på ett annat sätt än ord. Resultaten visar att människor tenderar att komma ihåg bilder 

bättre än ord och att bilder dessutom väcker större engagemang hos läsarna.  

Orsakerna till visualiseringen är enligt Djupsund och Carlsson flera, en är att i dagens stora 

medieutbud lyckas fånga läsarnas uppmärksamhet. I och med televisionens intåg antas 

tidningsläsarna ha blivit mer kräsna och kräver idag en visuell tidningsprodukt. Andra orsaker 

är modetrender inom tidningsvärlden och tidningsredigerarnas vilja att visa på sin 

yrkesskicklighet.  

 

Personifiering som nyhetsvärde  

McQuail (2005) skriver att västerländska medier uppskattar nyhetshändelser som innehåller 

handlingar som kan knytas till en person, även om detta enbart innebär att personen har uttalat 

sig. Medierna konkretiserar abstrakta ämnen genom att personifiera dem, vilket innebär att de 

kopplar ämnen till personer och därigenom gör de ämnena intressanta för publiken. McQuail 

menar även att det hos västerländska medier finns en benägenhet att konstruera nyheter runt 

välkända personer såsom politiker och kändisar. Ju mer framstående en välkänd person är 

desto högre är sannolikheten att personen prioriteras som källa.  
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Personifieringsprincipen är så framträdande i nyhetsförmedlingen 

att den bör betraktas inte bara som den dominerande 

vinklingsprincipen utan som ett av de mest grundläggande dragen 

hos den journalistiska formen. 

(Hvitfelt, 1989, s. 107) 

 

Enligt Hvitfelt gör personifieringen att inslag med enskilda personer har högre nyhetsvärde än 

inslag om abstrakta händelser. Ytterligare en aspekt som ökar nyhetsvärdet vid personifiering 

är om de enskilda personerna tillhör den ekonomiska, politiska eller administrativa eliten på 

lokal, nationell eller internationell nivå. 

 

En … förklaring till att personjournalistiken utgår från 

nyhetsmediernas publik. Nyheter om enskilda människor anses 

vanligen ha högre läsvärde än nyheter som behandlar kollektiva 

händelseförlopp… En förklaring är att det är lättare för en 

mottagare att identifiera sig med enskilda människor än med 

kollektiv, som med nödvändighet måste bli abstrakt framställda. 

(Hvitfelt, 1989, s. 108) 

 

Sammanfattning av teorierna  

I teorikapitlet har vi presenterat teorier som knyter an till vårt forskningsområde. Teorier om 

kommersialisering har vi hämtat från McQuail och från Picard.  Kommersialisering är av 

betydelse för vår studie eftersom vi undersöker om det finns en förändring under vår 

undersökningsperiod som sträcker sig över en tid då kommersialisering kan finnas.  

 

Eftersom vi har fått intryck av att enkäter har sitt ursprung i kvällspressen och sedan har spritt 

sig till andra medier är det relevant att behandla teoretiska aspekter av tabloidisering. Från 

Sparks har vi hämtat en modell över hur tabloidiseringsprocessen fungerar och från McQuail′s 

resonemang om tabloidisering får vi hans tankegång om att samma tabloidiseringsprocess 

som sker inom televisionen finns i tidningar och att tabloidisering leder till dramatisering och 

personifiering i syfte att nå en större publik.  
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De enkäter vi kommer att undersöka har bilder och därför är det relevant att teoretiskt 

behandla visualisering. Vi har valt att presentera Djupsund och Carlssons definition av 

visualisering som säger att det är en process som ger större bilder och mer färger. Eftersom 

enkäter knyter an till enskilda personer är personifiering en viktigt teoretisk aspekt för vår 

studie. Från McQuail och Hvitfelt får vi en beskrivning av hur västerländska medier använder 

sig av personifiering, framförallt av kända personer, för att höja nyhetsvärdet och konkretisera 

abstrakta ämnen. 
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Metod och material 
I det här kapitlet kommer vi att presentera vår valda metod och motivera varför den är 

relevant för vår undersökning. Vi kommer även att redogöra för hur vi har gått tillväga när vi 

bestämt urvalet av material. I slutet av kapitlet kommer vi att diskutera vår metod och 

beskriva dess brister.  

 

Metod  

Vi har valt att använda oss av metoden kvantitativ innehållsanalys, för att undersöka hur 

tidningarna använder sig av enkäter. Nedan följer en beskrivning av metoden.  

 

Kvantitativ innehållsanalys  

Kvantitativ innehållsanalys är ett sätt att systematiskt undersöka ett större material. Fördelen 

med denna metod är enligt Nilsson (2007) att man av resultatet kan dra generella slutsatser på 

statistiska grunder.  

 

Därmed ökar också möjligheten till välgrundande jämförelser 

mellan exempelvis olika medier, genrer, innehållsteman eller 

tidsperioder.  

(Nilson, 2007 s.111)  

 

För att få ut så mycket som möjligt av en kvantitativ innehållsanalys är det viktigt att tydligt 

klargöra vad i materialet som man avser att undersöka.  

 

Content analysis is a directive method; it gives answers to the 

questions you pose.  

(Decon, Pickering, Golding & Murdock. 2007. s. 119)  

 

Inom kvantitativ innehållsanalys omvandlar man sina forskningsfrågor till variabler som 

materialet kan undersökas utifrån. Variabler som är konkreta frågor till materialet är ett 

verktyg för att skapa en förenklad modell av innehållet. (Nilsson 2007)  
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Ett av skälen till att vi har valt att använda oss av kvantitativ innehållsanalys är att vi vill 

samla ett tillräckligt stort material för att kunna dra slutsatser som är väl underbyggda. En 

annan orsak till vårt metodval är att vi avser att undersöka förekomsten av enkäter under två 

olika år och därför anser vi att kvantitativ innehållsanalys är en passande metod för att få svar 

på våra frågeställningar. Vi har använt den kvantitativa innehållsanalysen till att studera 

förekomsten av enkäter samt urskilja i vilken kontext de påträffas.  

 

Material  

Vi har undersökt hur tre svenska dagstidningar använder sig av enkäter. De tre tidningarna vi 

har analyserat är Aftonbladet, Dagens Nyheter och Barometern. Här nedan kommer vi att 

motivera valet av tidningar och undersökningsperiod.  
 

Urval  

Vi har valt att undersöka de valda tidningarna under två år med ett intervall på 10 år eftersom 

det fångar upp två av de tre tidningarna övergång till tabloidformatet. Åren som vi har valt att 

göra nedslag under är 1997 och 2007. Anledningen till att vi valt dessa år är att år 1997 var 

utbredningen av Internet och kommersiella kanaler fortfarande ganska liten och endast 

Aftonbladet hade tabloidformat. År 2007, det andra året i vår undersökning, hade även 

Dagens Nyheter och Barometern övergått till tabloidformat och mediesituationen hade 

förändrats avsevärt.   

 
En månads tidningar från varje år och tidning har undersökts. En anledning till att vi har valt 

att undersöka en sammanhängande tidsperiod är att vi ville undvika risken att gå miste om 

enkäter som ett urval som bygger på slumpmässigt utvalda dagar skulle kunna innebära. En 

annan anledning är att vi tror att formmässiga arbetsmetoder syns tydligare under en 

sammanhängande period än utspridda dagar. Dessutom hann vi med detta urval med att 

undersöka ett större material än om vi skulle ha varit tvungna att leta upp specifika dagar 

utspridda över hela året.  
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Månaden vi valde var november och anledningen till att det blev just november var att det är 

en månad utan någon av de allra största högtiderna eller sportevenemangen. Eftersom 

tidningen Barometern inte kommer ut på söndagar, har vi valt att begränsa vår undersökning 

till tidningarna som kommit ut under måndag till lördag. Vi har även valt att inte undersöka 

annonsbilagor och de tidningsbilagor som går att köpa separat. 

Tillvägagångssätt  

Genomgående under uppsatsprocessen har vi arbetat tillsammans och detta anser vi har varit 

viktigt för att minimera utrymmet för olika tolkningar i kodningen och i uppsatsen i stort. 

Ytterligare en fördel med detta arbetssätt anser vi är att båda är lika inlästa på uppsatsens alla 

delar samt att språket i uppsatsen genomgående är genomarbetat och enhetligt.  

 

Enligt Decon, Pickering, Golding och Murdock (2007) behövs en standardiserad procedur för 

att bestämma vilket material som ska undersökas och vad som faller utanför studiens gränser. 

Med detta i åtanke var det i vårt fall viktigt att göra en markant uppdelning av vad som är 

enkäter och inte och därför var det första steget i vår undersökning att definiera vad en enkät 

är. I vår strävan efter att definiera vad en enkät är satte vi upp ett antal kriterier som måste 

uppfyllas för att något ska räknas som enkät. Dessa kriterier är:  

 

• Frågan/Frågorna ska vara samma till samtliga svarande  

• Frågan/Frågorna ska vara utskrivna och stå i anslutning till svaren  

• Det ska vara minst två svarande  

• En enkät får innehålla max fem frågor (annars räknar vi den som en intervju)  

• Bilder på de svarande ska finnas och dessa ska vara placerade i närhet till svaren.  

 

Nästa steg var att bestämma variabler och göra ett preliminärt kodschema. Detta testade vi 

sedan i en mindre pilotstudie. Med utgångspunkt i hur det gick i pilotstudien gjorde vi 

ändringar i kodschemat innan vi använde det i undersökningen av tidningarna. En av de 

lärdomar vi drog av pilotstudien var att enkäter kan innehålla mer än en fråga. För att lösa 

detta rent redovisningstekniskt valde vi att koda varje enskild enkätfråga som en egen enhet, 

dessa benämner vi som enkätenheter. Insamlingen av materialet skedde i mikrofilmsarkivet på 

Lunds universitet. Efteråt gjorde vi en digital version av kodschemat i dataprogrammet Excel 

som vi senare analyserade med hjälp av dataprogrammet Access.  
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Variabler  

Vi har inte funnit någon tidigare tillämpad modell med variabler som passar vår 

undersökning. Därför har vi själva arbetat fram ett antal variabler som vi har sökt efter i 

materialet. Dessa presenteras nedan sorterade efter de teoretiska utgångspunkter som de berör.  

 

För att undersöka om det fanns tecken på kommersialisering och tabloidisering använde vi 

variablerna område, ämne, sfär, kändis, och andel bild. Med variabeln område undersökte 

vi om tabloidiseringens utveckling med minskad utrikesbevakning till fördel för lättsammare 

områden såsom sport kunde urskiljas. Variabeln ämne använde vi för att se om ämnen som 

ekonomi och politik, som förknippas med traditionell journalistik, prioriterades bort till 

förmån för underhållning vilket är ett tecken på tabloidisering. Variabeln sfär visade om 

enkätens fråga var ställd mot det privata eller offentliga livet, vilket vi kopplade till Sparks 

modell över tabloidiseringsprocessen. Variabeln kändis kopplade vi till både personifiering 

och tabloidiseringsprocessen där nyheter kopplade till kändisar prioriteras. Variabeln andel 

bild undersökte om det fanns tecken på visualisering vilket är en formmässig aspekt på 

tabloidiseringen.  

 

Eftersom enkäter som forskningsområde är tämligen underforskat, valde vi även variabler för 

kartläggande syfte. Här följer en beskrivning av dessa variabler. Variabeln funktion avser att 

ge underlag för att bedöma hur enkäten används i relation till innehållet i tidningen i övrigt. 

Variabeln storlek avser att mäta hur stor andel av sidan eller uppslaget enkäten tar upp. 

Variabeln frågetyp ser till vilka sorts frågor som är vanligast förekommande i enkäterna.  

Variabeln byline avser att fånga om det finns någon byline till enkäten. Variabeln byline 

artikel ser till om namnet i enkätens byline är detsamma som till den artikel enkäten är 

kopplad till.  
 

Metodkritik  

Under undersökningens gång har vi insett att det finns vissa brister med vår metod. En av 

dessa brister är att kategorin funktion inte fångar upp längre teman som enkätfrågor kan vara 

återkopplade till. När vi insåg detta övervägde vi att göra nya kategorier och göra om studien 

men vi ansåg att det för studiens omfattning skulle vara för svårt och tidskrävande att 

undersöka.   
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En annan brist i vår undersökning har varit att vi inte haft tillräcklig kunskap om vilka 

personer som var kända 1997, detta löste vi genom att se till de svarandes titlar och genom 

dem avgöra om personen skulle kunna vara känd eller inte, till exempel ansåg vi att det var 

rimligt att anta att en svarande som titulerades programledare var känd.  

 
Att Aftonbladet dagligen publicerade en enkät kallad ”Vi fem” på tidningens sistasida, som vi 

med vår metod inte kunde särskilja från de övriga enkäterna i Aftonbladet, kan ha lett till att 

bilden av Aftonbladets användning av enkäter kan ha blivit något snedvriden. Vi tror dock att 

denna eventuella snedridning inte är av större art eftersom vi inte uppmärksammat någon 

betydande skillnad mellan ”Vi fem” och övriga enkäter i Aftonbladet. 

 

Vi är medvetna om att vår undersökning tar upp lite väl många aspekter av enkäter, men vi 

ansåg att avsaknaden av tidigare forskning motiverade en kartläggning av enkäter.  
 

Giltighet och tillförlitlighet  

Vi anser att vår studie är både giltig och tillförlitlig. Forskningsfrågorna som vi presenterade i 

inledningen har vi med koppling till teorin och resultatet av undersökningen besvarat, vilket 

gör att undersökningen är giltig.  

 

Vi anser att undersökningen är tillförlitlig eftersom vi under hela uppsatsprocessen arbetat 

tillsammans vilket har minimerat risken för olika tolkningar genom att vi har haft ett 

gemensamt förhållningssätt till metoden och materialet. 
 

Sammanfattning av metod och material  

I kapitlet har vi beskrivit kvantitativ innehållsanalys som är den metod vi valt att använda 

oss av. Vi förklarar att valet föll på denna metod eftersom vi ville samla ett tillräckligt stort 

material för att kunna dra väl underbyggda slutsatser. Valet att undersöka de tre tidningarna, 

Aftonbladet, Dagens Nyheter och Barometern, motiveras med att de representerar olika 

genrer och att de har en ledande position i respektive utgivningsområde. Vidare har vi 

beskrivit vårt tillvägagångssätt och presenterat de variabler vi har använt oss av. I 

metodkritiken redogör vi för brister i undersökningen och kapitlet avslutas med en 

diskussion om undersökningens giltighet och tillförlitlighet. 
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Resultat och analys  
I det här kapitlet kommer vi att presentera resultatet av vår kvantitativa innehållsanalys. Vi 

kommer i samband med detta göra en analys av resultatet som vi kommer att redovisa 

parallellt.  

 

Frekvens och placering  

I vår studie har vi undersökt totalt 119 enkäter, tolv av enkäterna hade mer än en fråga och 

därför räknade vi varje fråga som en enskild enkätenhet. I vår undersökning fann vi totalt 133 

enkätenheter. Dessa publicerades under november månad år 1997 samt år 2007.  

 n = 133      

Figur 1 Fördelning av enkäter i november 1997 och november 2007 (antal) * 

* Siffrorna i tabellen visar inte enkäter utan enkätenheter 

I tidningen Dagens Nyheter fanns i november år 1997 inga enkäter. Men 10 år senare, år 2007 

fann vi 15 enkätenheter. I de två andra tidningarna i vår studie, Aftonbladet och Barometern 

märktes endast en marginell skillnad i antalet enkätenheter mellan de båda åren. Aftonbladet 

var den tidning som hade flest enkätenheter. Av de 133 enkätenheterna fanns hela 92 stycken 

i Aftonbladet, av dessa var 48 publicerade år 1997 och de resterande 44 enkätenheterna fann 

vi år 2007. I Barometern fann vi sammanlagt 26 enkätenheter som var jämnt fördelade mellan 

de båda undersökningsåren med 13 enkätenheter vardera år.   
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Dagens Nyheters införande av enkäter som journalistiskt grepp kan vara ett tecken på 

popularisering. Att Dagens Nyheter inte hade enkäter år 1997 då de andra två tidningarna i 

vår studie använde enkäter regelbundet, men senare valde att använda enkäter skulle kunna 

tyda på att Dagens Nyheter uppfattat att enkäter är något läsarna efterfrågar. Enligt Djerf-

Pierre och Weibull (2001) tilltalas den stora publiken av vardagsrelevans, vilket kan vara 

nyheter som ger möjlighet till identifikation och som synliggör vanliga människors 

erfarenhetsvärldar. 

Värt att uppmärksamma är även att Aftonbladet som är den enda kvällstidningen i vår studie 

var den tidning som publicerade flest enkäter. Att flest enkäter fanns i Aftonbladet skulle 

kunna bero på att kvällstidningar kanske i allmänhet tenderar att snuttifiera och trivialisera 

nyheter. Enkäternas korta format kan ses som en typ av snuttifiering och i dess innehåll kan 

det förekomma synliga tecken på en trivialisering. Både snuttifiering och trivialistering är 

enligt asp kännetecken för kommersialiserad nyhetsrapportering. 

 

I och med att Aftonbladet är beroende av lösnummersförsäljning strävar de efter att sälja så 

många nummer som möjligt varje dag. Att sträva efter en så stor marknad som möjligt är 

enligt McQuail en viktig del av kommersialiseringen.  

   

Att Barometerns användning av enkäter är lika stor de båda åren tyder på att det inte skett 

någon större förändring i hur ofta tidningen publicerar enkäter.  

Tabell 1. Enkäternas placering i alla tre tidningarna per år (antal) *   

  Förstasida Sistasida Inlaga Bilaga Summa  
Dagens Nyheter  2007     15   15  
Aftonbladet    1997   25 13 10 48  
Aftonbladet    2007   26 18   44  
Barometern   1997     12 1 13  
Barometern   2007     12 1 13  
Summa 0 51 70 12   n = 133 
* Siffrorna i tabellen visar inte enkäter utan enkätenheter 
 

Under undersökningsperioden har vi inte funnit någon enkät som har varit placerad på någon 

av tidningarnas förstasida. De vanligast förekommande placeringarna av enkätenheterna var 

istället i inlagan och på tidningarnas sistasida. Samtliga av de enkätenheter som var placerade 

på sistasidan, var publicerade i Aftonbladet. Tidningen Dagens Nyheter hade endast enkäter 
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som var placerade i inlagan. Hos Barometern och Aftonbladet syns ingen stor förändring i 

vart i tidningen som enkäterna placerades mellan de två olika undersökningsåren.  

   
Att inte en enda enkät fanns publicerad på någon av tidningarnas förstasida skulle kunna bero 

på att läsvärdet på framsidorna redan är tilltäckligt stort. Kanske används enkäter framförallt 

för att fånga läsarens intresse i de delar av tidningen som har lägre läsvärde.    

 
Tabell 2. Enkäternas fördelning över veckodagarna per år i de tre tidningarna (antal) * 

 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Summa  
Dagens Nyheter  2007 2 1 2 5 3 2 15  
Aftonbladet     1997 9 5 13 10 6 5 48  
Aftonbladet     2007 9 7 7 8 7 6 44  
Barometern    1997 1   4 3 2 3 13  
Barometern    2007 1 1 2 1 1 7 13  
Summa 22 14 28 27 19 23  n =133 
* Siffrorna i tabellen visar inte enkäter utan enkätenheter 
 

I undersökningen fann vi att enkäternas fördelning över veckodagarna var relativt jämn. 

Under onsdagar och torsdagar förekom något fler enkäter än övriga dagar. Det går även att se 

att något färre enkäter publicerades på tisdagar.  

 

I tidningen Barometern såg vi en förändring mellan de båda undersökningsåren. År 1997 var 

fördelningen mellan veckodagarna förhållandevis jämn medan enkätenheterna år 2007 i högre 

grad var publicerade på lördagar. I Dagens Nyheter och Aftonbladet var fördelningen av 

enkäter över veckans dagar tämligen jämn och i Aftonbladet syntes ingen större skillnad 

mellan de båda åren.  

   

Att enkäter fanns publicerade alla veckodagar (med undantag för söndagar som vi inte har 

undersökt) tyder på att enkäter är en naturlig del av det dagliga redaktionella arbetet på 

tidningarna. Att Barometern under november 2007 publicerade markant fler enkäter på 

lördagar skulle kunna bero på att lördag och söndag är de dagar då många läsare tar sig mer 

tid att läsa tidningen, följaktligen kan det antas att Barometern som inte ges ut på söndagar 

satsar energi och resurser på sin lördagstidning. Att Aftonbladet och Dagens Nyheter inte har 

lika många enkäter på lördagar skulle kunna bero på att de satsar på söndagarna istället, men 

eftersom vi inte undersökt söndagar vet vi inte om så är fallet.  
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Utformning  

Undersökningen visar att tidningarnas enkäter påminner mycket om varandra även när det 

gäller utformning. 

 
 
Tabell 3 Fördelningen av antalet frågor per enkät i respektive tidning per år (antal) * 

 En fråga 
Två 
frågor Tre till fem frågor Summa  

Dagens Nyheter 2007 13 2   15  
Aftonbladet    1997 38 6 4 48  
Aftonbladet    2007 38 6   44  
Barometern   1997 7 6   13  
Barometern   2007 11 2   13  
Summa 107 22 4  n = 133 
* Siffrorna i tabellen visar inte enkäter utan enkätenheter  
 

De flesta av enkäterna hade endast en fråga och totalt kategoriserades 107 av 133 

enkätenheter som enkäter med bara en fråga. Av resterande enheter tillhörde 22 av dem 

enkäter med två frågor. Endast fyra enheter tillhörde en enkät med mer än två frågor, vilket 

innebär att dessa fyra tillhörde en och samma enkät.  

   

Tidningen Aftonbladet var ensam om att publicera enkäter med mer än två frågor. I tabell 3 

kan det tyckas se ut som om fördelningen av enkäter i Barometern år 1997 är jämn mellan de 

två kategorierna en fråga och två frågor. Men värt att notera är att tabellen visar enkätenheter 

och inte enkäter. I en enkät med två frågor räknas varje enskild fråga som en enkätenhet. Med 

det i åtanke, visar tabellen i själva verket att Barometern år 1997 publicerade sju enkäter med 

en fråga och tre enkäter med två frågor vardera.  

 

Att en majoritet av enkäterna i vår studie bestod av endast en fråga tyder på att det finns en 

gemensam norm i tidningsbranschen om hur enkäter ska utformas. Aftonbladet var ensamma 

om att publicera en enkät med mer än två frågor, men eftersom vi endast stötte på en sådan 

enkät under undersökningens gång är det svårt att analysera vad som ligger bakom denna 

avvikande enkät. 
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Tabell 4 Fördelningen av antalet svarande per enkät i de tre tidningarna indelat per år (antal) *  

 
Två 
svarande 

Tre 
svarande 

Fyra 
svarande  

Fem 
svarande  

Fler än fem 
svarande Summa  

Dagens Nyheter  
2007   6 3 5 1 15  
Aftonbladet    1997   8 2 33 5 48  
Aftonbladet    2007   4   31 9 44  
Barometern   1997       11 2 13  
Barometer     2007   1 2 6 4 13  
Summa 0 19 7 86 21    n =133 
        
* Siffrorna i tabellen visar inte enkäter utan enkätenheter 
 

Även när det kommer till antalet svarande kan vi se ett tydligt mönster. Det vanligaste antalet 

svarande i enkätenheterna var fem personer. Av de 133 enkätenheterna tillhörde 86 kategorin 

fem svarande. Dagens Nyheter skiljer sig från de andra två tidningarna då det i Dagens 

Nyheter fanns en jämn fördelning mellan kategorierna tre och fem svarande. I kategorierna tre 

svarande och fler än fem svarande fanns det ungefär lika många enkätenheter totalt i de tre 

tidningarna. Enkäter med fyra svarande var däremot relativt ovanligt och vi fann inga enkäter 

som endast hade två svarande.  
 

Mellan de två olika undersökningsåren kunde vi endast se små skillnader i fördelningen. 

Exempelvis hade Barometern år 2007 ett par stycken enkätenheter i kategorierna tre svarande 

och fyra svarande, vilket inte fanns tio år tidigare. I Aftonbladet publicerades inga enkäter i 

kategorin fyra svarande år 2007 till skillnad från år 1997 då det fanns fyra enkätenheter i 

denna kategori.    

   

Att flertalet av enkätenheterna i vår studie återfanns i kategorin fem svarande skulle 

kunna betyda att tidningarna i stor utsträckning följer samma arbetsform men att de ibland 

väljer att gå utanför gränserna och medvetet använda alternativa sätt att utforma enkäter.      

     

Tabell 5 Storleksfördelning per tidning och år (antal) * 

 Liten Mellan Stor Mycket stor Summa  
Dagens Nyheter 
2007 6 4 5   15  
Aftonbladet  1997 3 35 10   48  
Aftonbladet  2007 2 40   2 44  
Barometern 1997 7 4   2 13  
Barometern 2007 6 7     13  
Summa 24 90 15 4  n =133 
* Siffrorna i tabellen visar inte enkäter utan enkätenheter 
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Merparten av enkätenheterna i undersökningen återfanns i de två mindre storlekskategorierna 

liten och mellan. Hos tidningen Aftonbladet var mönstret extra tydligt när det gäller 

enkäternas storlek. Av de 92 enkätenheterna som publicerades i Aftonbladet kategoriserades 

75 av dessa som mellan, vilket betyder att de var mellan en niondel och en sjättedel av sidan 

eller uppslaget.  

   

Det går även att urskilja ett mönster i de större storlekskategorierna. År 1997 publicerade 

Aftonbladet 10 enkätenheter som tillhörde kategorin stor. Tio år senare, 2007, fann vi inga 

enkätenheter i samma storlekskategori. I tidningen Dagens Nyheter fann vi inga enkäter som 

tillhörde den största storlekskategorin, fördelningen mellan de tre övriga kategorierna var 

relativt jämn.  

 

Även i Barometern var det en relativt jämn uppdelning mellan de två mindre kategorierna. 

Det syntes dock en liten förändring i den största storlekskategorin då det år 1997 publicerades 

två enkätenheter som kategoriserades som mycket stora, år 2007 fanns det däremot inga 

enkätenheter i de två största storlekskategorierna.  

   

Att tidningen Aftonbladets publicerade ett stort antal enkäter i kategorin mellan, tror vi kan 

beror på att alla de enkäter som är placerade på baksidan följer samma mall och denna mall 

tillhör kategorin mellan. År 1997 hade Aftonbladet tio enkätenheter i kategorin stora, tio år 

senare publicerades inga enkäter i samma kategori men i stället återfanns två enkätenheter i 

kategorin mycket stor. Detta tyder på att det på tidningen skett en förändring i användningen 

av större enkäter, kanske är det så att tidningen år 2007 har större krav på enkätens ämne för 

att den formmässigt ska få gå utanför den inarbetade ramen och ta upp mer utrymme i 

tidningen.  

   
Även Barometern publicerade 1997 två enkäter i storlekskategorin mycket stor, en av 

dem publicerades i samband med Astrid Lindgrens 90-års firande då fjorton personer fick 

svara på frågan: Vad har Astrid Lindgren betytt för dig? Kanske betyder det här att det 

krävs ett extra ordinärt ämne för att en enkät i Barometern ska få ta upp mer utrymme än en 

sjättedel av sidan eller uppslaget.             

   
Att Dagens Nyheter inte publicerade en enda enkät i den största storlekskategorin kan tolkas 

som att tidningen inte är beredd att ge enkäter så pass mycket redaktionellt utrymme.  



32 

   

Tabell 6. Fördelningen av andel bild per enkät i tidningarna per år (antal) *    

 > ¼  ¼ – ½  ½ – ¾  <¾  Summa  
Dagens Nyheter  2007 3 5 6 1 15  
Aftonbladet    1997 11 34 3   48  
Aftonbladet    2007 6 36 2   44  
Barometern   1997 2 5 6   13  
Barometern   2007   13     13  
Summa 22 93 17 1  n =133 
* Siffrorna i tabellen visar inte enkäter utan enkätenheter 
 

Undersökningen visade även att det är vanligast att tidningarna väljer att fylla mellan en 

fjärdel och hälften av enkätutrymmet med bild. Så många som 93 enkätenheter var utformade 

på detta vis. Endast en av enkäterna hade mer än tre fjärdedelar bildutrymme och 

denna publicerades i Dagens Nyheter. Mellan de övriga två kategorierna var fördelningen 

relativt jämn. Tidningen Barometern hade år 1997 enkäter i alla de tre mindre 

kategorierna men år 2007 publicerades endast enkäter i den näst minsta kategorin.  

   
Enligt Djupsund och Carlsson (1998) tenderar människor att minnas bilder bättre än ord och 

bilder väcker dessutom större engagemang hos läsarna. Detta skulle kunna förklara varför 

tidningarna oftast väljer att ha nästan lika mycket bild som text i enkäten. Att bilden på den 

svarande får ta relativt stor plats skulle också kunna vara ett tecken på personifiering. 

McQuail skriver att medierna konkretiserar abstrakta ämnen genom att koppla dem till 

personer och därigenom görs ämnena intressanta för publiken.   

   

Att det är få enkätenheter i den största kategorin skulle kunna bero på att det finns en 

begränsning på hur stort redaktionellt värde som enkäterna har och att detta vägs mot den 

förlust av annonsplats som en större enkät kanske innebär.     
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Funktion 

De tre tidningarna använder sig av enkäter på olika sätt och det finns skillnader i vilka 

funktioner enkäterna utnyttjas. 

 

   
                                                                                                                                           n = 133  
Figur 2. Enkäternas funktion i respektive tidning år 1997 och 2007 (antal) *  
* Siffrorna i tabellen visar inte enkäter utan enkätenheter 

 

Dagens Nyheter använde endast enkäter som ett komplement till en artikel. Även i tidningen 

Barometern kategoriserades de flesta enkätenheterna som ett komplement till en artikel, men 

de använde även fristående enkäter. Under de båda undersökningsåren kunde samma 

förhållande mellan kategorierna komplement och fristående ses i tidningen.  

   

Aftonbladet var ensamma om att använda enkäter som var återkopplande till någon av 

tidningens stora nyheter den aktuella dagen. Denna typ av enkäter var dock inte den 

vanligaste i Aftonbladet. Tidningen använde sig i regel av enkäter som var komplement till en 

artikel eller helt fristående. Mellan de två undersökningsåren skedde en förändring, år 

1997 var det vanligast att enkätenheterna som publicerades ingick i kategorin komplement, tio 

år senare var det istället kategorin fristående som var vanligast. Det kan tänkas att de 

fristående enkäterna, som i stort sett följer samma mall, används mer slentrianmässigt med en 

standardisering som följd.   
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Att Dagens Nyheter väljer att endast använda enkäter som komplement till artiklar tyder på 

att det på tidningen finns ett redaktionellt förhållningssätt gentemot enkäter som är medvetet 

och bygger på aktiva beslut, inte på slentrianmässigt användande. Anledningen till att Dagens 

Nyheter har börjat använda enkäter som komplement till artiklar kan vara att tidningen 

tydligare vill illustrera abstrakta, komplicerade nyheter som kan vara svåra för läsaren att få 

grepp om och ta till sig. Enligt Hvitfeldt (1989) har mottagaren lättare att ta till sig och känna 

igen sig i texter med enskilda människor än med abstrakta texter om det kollektiva.   

   

Det kan också tänkas att Dagens Nyheter i en tid då många medier strävar efter interaktivitet 

med läsarna, har börjat använda sig av enkäter för att skapa en känsla hos publiken av 

interaktivitet. Detta är dock delvis en falsk form av interaktivitet eftersom 

journalisterna själva väljer ut vad frågan ska handla om, vilka som får svara och hur svaren 

redigeras.  

   

Barometerns användning av enkäter är ett mellanting av hur Dagens Nyheter 

och Aftonbladet använder enkäter. Barometern använder sig både av enkäter som är 

fristående och enkäter som kompletterar en artikel. Att fördelningen mellan fristående och 

kompletterande enkäter nästan är likadan under de båda åren tyder på att det inte skett någon 

förändring i Barometerns syn på enkäternas funktion.      

 

Byline 

Vår undersökning visade att det var mycket ovanligt med byline på enkäter, men att det 

förekommer i liten utsträckning. 

 
 Tabell 7. Användningen av byline till enkäter i de tre tidningarna per år (antal) * 

 Ja Nej Summa  
Dagens Nyheter   
2007 6 9 15  
Aftonbladet    1997 2 46 48  
Aftonbladet    2007 2 42 44  
Barometern   1997   13 13  
Barometern    2007   13 13  
Summa 10 123  n =133 

 

* Siffrorna i tabellen visar inte enkäter utan enkätenheter 
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Tabell 8. Fördelning över om enkäter har samma byline som en närliggande artikel eller inte. 
(antal) * 

 Ja Nej 
Ej 
urskiljbart Summa  

Dagens Nyheter 
2007 5 1 9 15  
Aftonbladet     1997 2   46 48  
Aftonbladet     2007 2   42 44  
Barometern    1997     13 13  
Barometern    2007     13 13  
Summa 9 1 123  n =133 
* Siffrorna i tabellen visar inte enkäter utan enkätenheter 
 

Endast tio av de 133 enkätenheter som ingick i studien var signerade med namn. Av dessa tio 

tillhörde nio enkätenheter den kategori som innebär att samma reporter även hade skrivit en 

närliggande artikel. Tidningen Barometern hade inte en enda enkät med byline. Fördelningen 

av de tio enkätenheterna med byline är jämn mellan Dagens Nyheter och Aftonbladet. Men 

andelen enkäter med byline är tydligt högre hos Dagens Nyheter då hela sex av deras totalt 15 

enkätenheter hade byline. I tidningen Aftonbladet hade endast fyra av 92 enkätenheter byline. 

Även detta mönster är konstant under de båda åren i samtliga tidningar i studien.  

   
En förklaring till att Barometern inte har en enda enkät med byline skulle kunna vara att det 

kan finnas en inställning på tidningen gentemot enkäter som innebär att de värderas lägre än 

det redaktionella material som får byline. Om tesen att det som värderas högt får byline 

stämmer, värderar Dagens Nyheter enkäter högre än Barometern eftersom de i större 

utsträckning ger enkäterna byline.  

 

Om premissen istället är att texter utan byline uppfattas som mer neutrala och som direkta 

återgivningar, blir tidningarnas val att inte använda byline på enkäterna logiskt. Med den 

utgångspunkten kan avsaknaden av byline på enkäter innebära att läsarna upplever enkäten 

som mer trovärdig och exakt, vilket torde vara eftersträvansvärt av tidningen.  

 

De gånger Dagens Nyheter hade byline på enkäterna hade nästan alltid samma reporter skrivit 

en artikel i närheten, vilket tyder på att enkäter i Dagens Nyheter är ett accepterat arbetssätt på 

redaktionen.   

 

Att Aftonbladet har få enkäter med byline, skulle enligt tesen om att byline ges till högt 

värderade texter kunna tyda på att enkäter inte är ett material som journalisterna på 

Aftonbladet värderar högt. Kanske är det så att journalister tenderar att prioritera att ha byline  
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på det egenproducerade materialet som de tycker är mer relevant och därmed värderar 

högre. Följaktligen värderar kanske journalisterna och resten av tidningen enkäter lägre och 

ser på dem som något som ska göras och finnas i tidningen men precis som notiser inte kräver 

byline.  

   
Att Dagens Nyheter över huvud taget börjat använda sig av enkäter och att många av dessa 

har byline tyder på att det på tidningen har skett en förändring av synen på enkäter. På de 

andra två tidningarna syns däremot nästan ingen förändring när det gäller hur många enkäter 

som fick byline, detta antyder på att det heller inte skett någon förändring i hur inställningen 

på tidningarna är gentemot enkäter.      

 

Enkäternas innehåll  

Tabell 9. Enkätenheter fördelade på område per tidning år 1997 och 2007 (antal) *  

 Sport Utrikes Inrikes Summa  
Dagens Nyheter  2007 2 1 12 15  
Aftonbladet   1997  5   43 48  
Aftonbladet   2007 7   37 44  
Barometern  1997 1   12 13  
Barometern  2007     13 13  
Summa 15 1 117   n =133  
* Siffrorna i tabellen visar inte enkäter utan enkätenheter 
 

Undersökningen visade att kategorin inrikes dominerade markant som område under båda 

åren i alla tre tidningar. Endast en enkätenhet kategoriserades inom området utrikes, denna 

enkät fanns i Dagens Nyheter år 2007. Av 133 enkätenheter tillhörde 15 området sport varav 

de allra flesta var publicerade av Aftonbladet. Även de andra två tidningarna hade 

enkätenheter i kategorin sport men Barometern hade dock inga år 2007. Mellan de två 

undersökningsåren fanns ingen stor förändring i fördelningen av enkätenheterna i variabeln 

område. 

   

Värt att uppmärksamma är att endast en av enkätenheterna återfanns i kategorin utrikes. Att så 

få enkäter berör utrikesfrågor kan vara ett tecken på en tabloidisering. Enligt Sparks 

(2005) tenderar tabloider att i inte lika stor utsträckning rapportera om utrikesnyheter 

utan istället fokusera på sport och underhållning.  
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Att en majoritet av enkätenheterna återfanns i kategorin inrikes skulle kunna bero på att 

journalisterna kanske föredrar att fråga allmänheten om ämnen som berör många, sport och 

utrikes är ämnen som kanske intresserar en mindre grupp av läsarna. Den minimala 

förändringen mellan åren 1997 och 2007 tyder på att inställningen till vilka områden 

enkäter bör användas till inte har förändrats märkbart.   

 
     
Tabell 10. Enkätenheter fördelade på ämnen och tidningar år 1997 och 2007 (antal) * 

 Politik Ekonomi Brott Hälsa Kultur Sport Fritid Övrigt Summa  
Dagens Nyheter 
2007 7 1     3 2 1 1 15  
Aftonbladet    1997 7 5 3 13 13 5 2   48  
Aftonbladet    2007 4 2 6 4 15 7 4 2 44  
Barometern   1997 3 2 1 3 3 1     13  
Barometern   2007 1     1 5   2 4 13  
Summa 22 10 10 21 39 15 9 7  n = 133 
* Siffrorna i tabellen visar inte enkäter utan enkätenheter 
 

De tre vanligaste ämnena i enkäterna i tidningarna är kultur, hälsa och politik. I Dagens 

Nyheter var ämnet politik vanligast och nästan hälften av de 15 enkätenheterna återfanns i den 

kategorin, däremot publicerades inga enkäter i ämneskategorierna brott och hälsa. I 

Aftonbladet fanns under de båda åren enkätenheter från alla ämneskategorier. De vanligast 

förekommande kategorierna var år 1997 hälsa och kultur, tio år senare var kultur fortfarande 

den vanligaste kategorin, medan antalet enkätenheter i kategorin hälsa hade sjunkit samtidigt 

som antalet enkätenheter med ämnena sport och brott ökade.  

 

Även Barometern hade enkäter i alla kategorier men alla ämnen förekom inte varje år. År 

1997 var fördelningen mellan ämneskategorierna förhållandevis jämn bortsätt från att det inte 

fanns någon enkätenhet i kategorin fritid, år 2007 publicerades något fler enkätenheter i 

kategorin kultur men däremot inga i kategorierna ekonomi, brott och sport.  

  

Jämfört med de andra två tidningarna hade Dagens Nyheter en större andel enkäter i ämnena 

politik och ekonomi och det kan tyda på att tidningen till en viss del håller sig till traditionell 

journalistik som enligt Sparks (2005) innebär att tidningen behandlar ämnen som politik, 

ekonomi och samhällsfrågor.  

   



38 

 

I Aftonbladet fanns under de båda undersökningsåren en övervägande majoritet av 

enkätenheter inom ämnena hälsa, kultur, sport och fritid. Dessa ämnen är enligt Sparks modell 

ämnen som tabloider gärna väljer. Att Aftonbladet hade många enkäter i dessa ämnen tolkar  

 

vi som att tidningen påbörjade sin tabloidiseringsprocess långt innan år 1997 men att denna 

sedan dess kan ha stannat till eftersom endast ett fåtal enkätenheter skiljer mellan 

undersökningsåren.      

 

Att Barometern gick från att ha en jämn fördelning mellan ämnen år 1997 till att tio år senare 

ha en dominans av ämnen hälsa, kultur, sport och fritid tyder på att en tabloidiseringsprocess 

kan ha skett på tidningen. 

 
 

Tabell 11. Fördelningen mellan den privata och offentliga sfären per tidning och år (antal) * 
 Privata Offentliga Summa  
Dagens Nyheter 
2007 7 8 15  
Aftonbladet     1997 31 17 48  
Aftonbladet     2007 31 13 44  
Barometern    1997 9 4 13  
Barometern    2007 9 4 13  
Summa 87 46  n =133 
* Siffrorna i tabellen visar inte enkäter utan enkätenheter 

 

Undersökningen visades att en merdel av enkäternas frågor vände sig mot den privata sfären. 

Av 133 enkätenheter tillhörde 87 enheter frågor som rörde den privata sfären. Dagens Nyheter 

skiljer sig på denna punkt från de andra två tidningarna. Aftonbladet och Barometern hade 

båda åren en markant högre andel enkätenheter med frågor som rörde den privata sfären. 

Medan i Dagens Nyheter var fördelningen däremot jämn mellan den privata och offentliga 

sfären. 
 
Enligt Sparks (2005) tenderar tabloider att ha ett innehåll som är mer koncentrerat på den 

privata sfären. Att Aftonbladet och Barometern båda hade en markant högre andel 

enkätenheter med frågor inriktade mot den privata sfären tyder på att tidningarna genom 

enkäterna kan ha förflyttat sig närmare ”The True Tabloid” i Sparks modell. I Dagens 

Nyheter fann vi att enkätenheterna var jämnt fördelade mellan den privata och offentliga 

sfären och vi kan därför i Dagens Nyheter när det gäller denna aspekt inte se att enkäterna 

visar på någon tabloidtendens. 
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Tabell 12. Samtliga enkätenheter fördelade på frågetyp (antal) * 

 
Dagens 
Nyheter Aftonbladet Aftonbladet Barometern Barometern 

 2007 1997 2007 1997 2007 
Åsiktsfråga 9 29 17 4 4 
Vanefråga 2 4 4 4   
Känslofråga   4 8 1 2 
Framtidsfråga   1 2 2 2 
Hypotetisk fråga   1 4     
Upplevelsefråga 2 4 2 1   
Idealfråga   2 1   2 
Förklaringsfråga 2 1 2   1 
Betydelsefråga   1 2     
Kunskapsfråga   1   1 1 
Övriga frågor     2   1 
* Siffrorna i tabellen visar inte enkäter utan enkätenheter     n =133 

 

Åsiktsfrågor är den vanligaste enkätfrågetypen i alla de tre tidningarna. Näst efter i popularitet 

följer kategorierna vanefråga och känslofråga. I Aftonbladet fanns frågetyper från samtliga 

kategorier. Både Dagens Nyheter och Barometern saknar enkäter i kategorierna hypotetisk 

fråga och betydelsefråga. Dagens Nyheter hade inte heller enkäter i kategorierna känslofråga, 

framtidsfråga, idealfråga och kunskapsfråga.  

 

Mellan de båda undersökningsåren syntes ingen markant förändring i fördelningen mellan de 

olika frågetyperna, Aftonbladet publicerade färre åsiktsfrågor år 2007 men samtidigt fler 

känslofrågor. I Barometern fanns inga vanefrågor år 2007 men däremot fanns det 

enkätenheter i kategorierna idealfråga och förklaringsfråga.    

   

Att åsiktsfrågor är den frågetyp dit flest enkätenheter kategoriseras, kanske är det så att 

åsiktsfrågor är det som förknippas med enkäter och traditionellt har varit den typ av frågor 

som journalister ställer i enkäter. Att vanefrågor och känslofrågor är de näst vanligaste 

frågetyperna skulle kunna förklaras med att de används som ett sätt att komma människor 

nära.    
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Kändisar i enkäterna 

Alla tre tidningarna i vår undersökning, har haft kändisar som svarande i sina enkäter. Hur 

många i en enkät som är kända och i vilka frågor de tillfrågas varierar. 

 

   
    n =133 

Figur 3. Antal kändisar som svarande i enkäterna fördelat på tidningarna (antal) * 
* Siffrorna i tabellen visar inte enkäter utan enkätenheter 
 

I både Dagens Nyheter och Barometern är det relativt sällan som en kändis är en av de 

svarande. När en kändis har tillfrågats i en enkät i dessa två tidningar är det konsekvent i en 

enkät där alla svarande är kändisar. Aftonbladet skiljer sig från de två tidigare nämnda 

tidningarna då det i Aftonbladet är vanligt med kändisar i enkäter. Oftast är en av de svarande 

i enkäter i Aftonbladet känd och relativt ofta är mer än en eller alla svarande i enkäten 

kändisar. I de enkäter där samtliga svarande är kändisar dominerar ämnena sport och kultur. 

När endast en svarande är känd eller ingen alls är de tre vanligaste ämnena kultur, politik och 

hälsa.  
 

Aftonbladet skiljer sig markant från de övriga två tidningarna när det gäller användningen av 

enkäter med kändisar som svarande. Enligt Sparks (2005) är en tabloids innehåll späckat med 

kändisar. Den höga förekomsten av kändisar i Aftonbladets enkäter är ett tecken på att 

tidningen har en tabloidtendens i sitt innehåll. McQuail (2005) skriver att västerländska 

medier tenderar att konstruera nyheter runt välkända människor. Den höga andelen kända 

personer som figurerar i Aftonbladets enkäter skulle kunna förklaras med detta. Kanske är det 

så att välkända personer väljs ut som svarande enbart för att de är kända. Enligt Hvitfelt 

(1989) ökar nyhetsvärdet om intervjupersonen tillhör till exempel den politiska eller 

ekonomiska eliten.  
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Att Dagens Nyheter och Barometern relativt sällan publicerade enkäter med kända personer 

som svarande skulle kunna förklaras med att deras syfte med enkäterna är ett annat än 

Aftonbladets. Dagens Nyheter och Barometern kanske framförallt använder enkäter för att 

få in vanliga människor i tidningen medan Aftonbladet förts och främst använder dem för att 

väcka intresse hos läsarna. Det ena utesluter givetvis inte det andra, men om Aftonbladets 

primära syfte med enkäterna är att fånga läsarnas intresse innebär det att kändisar i enkäter är 

fördelaktiga. 

   

De gånger då Dagens Nyheter och Barometern publicerar enkäter med kända personer är 

alltid alla av de svarande kända, kanske använder tidningarna sig av den här typen av enkäter 

som en slags expertpanel som oftast får uttala sig om områden de är insatta i.   

   

Sammanfattning av resultat och analys  

I det här kapitlet har vi presenterat och analyserat vårt resultat. Vi fann att tidningen 

Aftonbladet hade flest enkäter, av 133 enkätenheter var 92 publicerade i Aftonbladet varav 

51 återfanns på baksidan. I både Aftonbladet och Barometern var fördelningen av 

enkätenheterna jämn mellan de två undersökningsåren. Tidningen Barometern publicerade 

totalt 26 enkätenheter och i Dagens Nyheter, som inte hade några enkäter det första året, 

återfanns 15 enkätenheter. I analysen tolkade vi att Dagens Nyheter val att börja använda 

enkäter kan vara ett tecken på kommersialisering.  

   

Enkäterna i de tre olika tidningarna liknar varandra på flera olika vis både till utformning och 

till innehåll. På det visuella planet kan vi konstatera att de flesta enkäter påminner mycket om 

varandra när det gäller storlek och andel bild, vilket vi analyserade som att det kanske har 

skett en standardisering av enkäterna. När det kommer till antalet frågor som ställs i enkäterna 

och hur många de svarande är såg vi tydliga mönster i tidningarna de båda åren, även detta 

tyder på att det skett en standardisering av innehållet.   

   

På det innehållsmässiga planet kunde vi se att de flesta enkätenheterna återfanns i 

områdeskategorin inrikes. Endast en av enkätenheterna återfanns i kategorin utrikes. Att så få 

enkäter berör utrikesfrågor tolkade vi som ett tecken på en tabloidisering.  
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Beträffande ämnesvalen i enkätfrågorna såg vi en viss skillnad mellan de två åren och de tre 

tidningarna. I Dagens Nyheter fanns det bland enkätenheterna en någorlunda jämn fördelning 

mellan ämnen och tidningen hade en större andel enkäter inom ämnena ekonomi och politik 

än de andra två tidningarna. I Barometern såg vi en förändring mellan de båda åren 

då tidningen gick från att ha en jämn uppdelning till en dominans av ämnena hälsa, kultur, 

sport och fritid. Detta tolkade vi som att de kan ha skett en tabloidiseringsprocess på tidningen 

Barometern.  

   

Vi fann att en övervägande del av enkätenheternas frågor ställdes mot den privata sfären, 

vilket vi analyserade som att tidningarna genom enkäterna kan ha förflyttat sig närmare ”The 

True Tabloid” i Sparks modell. Dagens Nyheter utmärkte sig dock då de hade en jämn 

fördelning mellan den privata och offentliga sfären. Att Aftonbladet är den tidning som oftast 

och i störst utsträckning använder sig av kända personer i sina enkäter analyserade vi som att 

tidningen har en tabloidtendens i sitt innehåll. Även när det gällde enkäternas placering 

skiljde sig Aftonbladet från de övriga två tidningarna då många av deras enkäter var placerade 

på tidningens sistasida, annars var det vanligast att enkäterna var placerade i inlagan.  

   

Aftonbladet var även ensamma om att använda enkäter som var återkopplande. År 1997 var 

det vanligast att enkätenheterna som publicerades i Aftonbladet ingick i kategorin 

komplement men tio år senare var det istället kategorin fristående som var vanligast. 

Det tolkade vi som att det skulle kunna vara ett tecken på kommersialisering. Dagens Nyheter 

använde endast enkäter som komplement och även i Barometern kategoriserades de flesta 

enkäterna som komplement men tidningen använde även fristående enkäter.   

   

Vår undersökning visade att det är ovanligt att enkäter har byline. Dagens Nyheter skiljer sig 

från andra tidningarna i vår studie då de mer frekvent använder byline på enkäter och detta 

tolkade vi som att Dagens Nyheter värderar enkäter högre än de övriga två tidningarna.  
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Slutdiskussion  
Vårt syfte med denna uppsats var att urskilja om det fanns några mönster i hur enkäter 

utformades och användes åren 1997 och 2007. Resultatet visade att det fanns flera skillnader 

mellan tidningarna och åren, men dessa skillnader var färre än vi väntat.  

 

Vårt antagande om att användningen av enkäter har ökat i takt med kommersialiseringen 

stämde till viss del. Att tidningen Dagens Nyheter har börjat använda sig av enkäter går i linje 

med vår förväntning, men samtidigt kunde vi konstatera att den ökningen som vi förväntade 

oss i de andra tidningarna inte existerade. I efterhand har vi kommit till insikt att denna 

förväntade ökning inte var rimlig eftersom antalet enkäter som publicerades i till exempel 

Aftonbladet redan år 1997 var många. Vårt antagande om att kvällstidningar använder sig av 

enkäter mer frekvent än morgontidningar visade sig stämma. Aftonbladet publicerade 

betydligt fler enkäter än övriga tidningar i studien.  

 

Även om vi hittade fler enkäter än vi förväntade oss, är de enkäter som fanns i till exempel 

Dagens Nyheter för få för att vi ska kunna dra generella slutsatser utifrån dem. Detta i sig kan 

ses som ett nederlag utifrån de ambitioner vi hade med undersökningen men samtidigt har vi i 

vår studie lagt märke till flera intressanta aspekter av användningen av enkäter.  

   

Ett fenomen som vi har observerat är att enkäter verkar värderas olika högt på de olika 

tidningsredaktionerna. Detta tar sig uttryck på flera olika vis, dels genom hur stort utrymme 

enkäterna får ta upp och dels genom om enkäter får byline eller ej. Som journaliststudenter 

har vi bra förutsättningar för att kunna sätta oss in i hur journalister resonerar om byline. Vi 

tänker oss att journalister prioriterat att ha byline på material som de tycker är relevant och 

som de är stolta över.  

 

Att byline i regel inte används på enkäter skulle även kunna beror på en outtalad praxis, likt 

den som finns om notiser som traditionellt sett aldrig har journalistens byline. Gällande 

notiserna finns det dock fler faktorer som påverkar att de inte har journalisters byline. På de 

flesta tidningar används notiser från nyhetsbyråer, som i sin tur inte skriver ut namnet på 

journalisterna, istället får notisen nyhetsbyråns förkortning som byline. När notisen är skriven 

av den egna redaktionen är det inte säkert att notisen får någon byline överhuvudtaget. 
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Ser man på byline ur ett längre historiskt perspektiv har dess betydelse förändrats, i svenska 

pressens begynnelse var det ovanligt med byline på tidningstexter, då det skriva materialet på 

den tiden tillhörde tidningen. Numera tillhör nyhetstexterna i större grad journalisterna men 

notiser och enkäter ses fortfarande som tidningens.  

 

Ytterligare en förklaring till varför det är ovanligt att enkäter får byline skulle kunna vara att 

enkäter utan byline kan uppfattas som mer neutrala och omedelbara återgivningar.  Om ingen 

står som författare till texten i enkäten känner läsare kanske i större grad att människorna i 

enkäten själva får prata genom tidningen, och att svaret är en exakt återgivning. 

  

Om det förhåller sig så att enkäter är något som värderas lågt av många journalister, är det 

relevant att fundera på varför tidningar väljer att använda sig av dem. Vi tror att tidningar på 

denna punkt skiljer sig åt och att Aftonbladet använder sig av enkäter för att de vet att läsarna 

blir nyfikna av bilder på personer. Vid en enkät stannar läsaren upp på sidan vilket ökar 

sidans läsvärde som i förlängningen även kan leda till höjda annonsintäkter.  

 

Dagens Nyheter använder endast enkäter som komplement, vi tror att de använder enkäter för 

att dra in läsare i artiklar som annars lätt skulle bli förbibläddrade. Detta går i linje med 

Hvitfelts (1989) resonemang om att personifiering höjer nyhetsvärdet. Genom enkäter görs 

abstrakta och tunga ämnen mer lättillgängliga för läsaren samtidigt som de automatiskt kan 

tillföra ”vanliga människor” som Dagens Nyheter eftersträvar att få med i tidningen. 

Tidningen Barometerns motiv till att använda enkäter återfinns någonstans mellan Dagens 

Nyheters och Aftonbladets, de använder både enkäter som journalistiskt komplement och som 

underhållning.  

 

Vidare är det intressant att diskutera om den fristående typen av enkät som Aftonbladet och 

Barometern använder sig av kan betraktas som journalistik, om de inte är journalistiska vad 

gör de då i tidningen? De fristående enkäterna är svårare att förklara och försvara än de som 

fungerar som komplement eller är återkopplande, eftersom fristående enkäter inte har någon 

koppling till tidningens innehåll. Å andra sidan kan fristående enkäter vara kopplade till 

frågor som är stora i andra medier, eller kanske fungera som en uppföljning på ämnen som 

behandlats i tidningen tidigare, om så är fallet kan enkäterna uppfattas som mer journalistiskt 

relevanta.  
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I vår undersökning såg vi en ökning av de fristående enkäterna, vad detta beror på är osäkert, 

kanske är det ett slentrianmässigt arbetssätt som lett till ökningen. Vår analys är att denna 

ökning av fristående enkäter skulle kunna vara ett tecken på en kommersialisering. De 

fristående enkäternas raka motsats är de enkäter som fungerar som komplement, bakom dessa 

ligger ett helt annat journalistiskt arbete som ger enkäterna en tyngre betydelse. 
 

Dagens Nyheters val att börja använda sig av enkäter är intressant att väga mot Daschmans 

studie från år 2000. I sin studie såg han att läsare ansåg att artiklar med väljaruttalanden 

kändes partiska. Om Daschmans studie går att överföra på enkäter kan det betyda att den 

neutralitet som Dagens Nyheter förknippas med kan ha minskat. Det skulle vara intressant att 

få ta del av hur diskussionen gick på Dagens Nyheter vid den tidpunkt då de bestämde sig för 

att börja använda enkäter och hur de ansvariga motiverade detta beslut.  
 

I vår undersökning kan vi inte utläsa exakt när de olika tidningarna började med enkäter. Men 

vi antar att Dagens Nyheter började använda dem någon gång mellan 1997 och 2007 eftersom 

vi inte fann någon enkät under november 1997. Om Aftonbladet eller Barometern var först 

med att använda enkäter kan vi utifrån undersökningen inte ge svar på. Men vi tror att 

Aftonbladet var först eftersom det finns dokumenterat att de använt enkäter i snart 50 år.  
 

Utifrån dessa antaganden har vi en intressant iakttagelse. Lokaltidningen Barometern tycks 

snabbare än morgontidningen Dagens Nyheter ta efter kvällstidningen Aftonbladets beslut att 

använda detta stilgrepp. Vi funderar på om detta skulle kunna vara en följd av att 

morgontidningar som Dagens Nyheter kanske är mer bundna till sitt format och att 

formatförändringar därför sker långsammare, än på lokaltidningar som Barometern som har 

en större spelplan att röra sig på när det gäller att testa nya format. Vi tror därför att 

Barometern kan experimentera mer än Dagens Nyheter innan läsarna reagerar.  
 

Under uppsatsprocessen har begreppet tabloidisering blivit allt viktigare för vår teoretiska 

grund. Sparks modell över tabloidiseringsprocessen har haft stor betydelse för vår förståelse 

av begreppet tabloidisering. Modellen har även varit intressant för oss eftersom tidningarna vi 

har undersökt tillhör olika genrer som traditionellt befinner sig på olika positioner i Sparks 

modell. Tidningarnas ämnesval i enkäterna går att sätta i relation till Sparks modell och vår 

undersökning visar att hans modell är applicerbar även på svenska tidningar.  
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I teorikapitlet tog vi upp den internationellt väletablerade brittiske medieforskaren Denis 

McQuail′s syn på tabloidisering, en process som han anser finns inom både televisionen och 

pressen. Frågan är om hans tankar går att överföra till det svenska medieklimatet. Den 

svenske medieforskaren Kent Asp konstaterade år 1995 att kommersialiseringen, som ligger 

nära tabloidiseringen, i svenska TV-nyheter då inte var särskilt långt gången. Frågan vi ställer 

oss idag är hur mycket medieklimatet i Sverige har förändrats sedan Asps undersökning. I vår 

studie såg vi att enkätanvändningen i somliga avseenden pekar på en tabloidisering men att 

det finns andra aspekter som talar emot en tabloidisering. En av dessa aspekter är att Dagens 

Nyheter enbart använder enkäter som komplement till artiklar och att innehållet i deras 

enkäter inte har gått mot underhållning utan håller sig till ämnen som behandlar 

samhällsfrågor.  En aspekt som talar för en tabloidisering är däremot att ytterst få enkäter tar 

upp utrikesfrågor. 
 

I en tid då webben har fått en betydande roll i nyhetsflödet och gränserna mellan 

medieproducenter och mediekonsumenter flyter ihop funderar vi över om den interaktivitet 

som enkäterna på 60-talet i Aftonbladet stod för i framtiden kommer att ersättas av andra 

former av interaktivitet. Redan idag ser vi att många dagstidningars ger sina läsare 

möjligheten att kommentar artiklar som publiceras på tidningarnas webbplatser. Denna trend 

behöver inte nödvändigtvis innebära slutet för enkäterna, men det får kanske som följd att 

formatet kommer att ändras. 

Fortsatt forskning  

Vi har erfarit att enkäter är ett underbeforskat område och skulle gärna se att mer studier görs 

inom området. Till att börja med skulle det vara intressant att genom en historisk 

medieforskning få en grundligare kartläggning över hur fenomenet enkäter uppkom och sedan 

dess har utvecklats. Eftersom vår studie bygger på en tidsperiodicitet som sträcker sig över tio 

år skulle det vara intressant att studera samma frågor under en längre tidsperiod. En större 

studie med en omfattning av 50-70 år skulle kunna belysa när tabloidisering och 

personifiering började sätta synliga spår i tidningarna.  
 

Det skulle vara spännande att genom en intervjustudie få en inblick i hur enkäten värderas ute 

på redaktionerna. Vad är journalisternas inställning till att göra enkäter? Är enkäter ett kul 

jobb eller något som behöver göras men som inte känns stimulerande? Hur högt prioriteras 

enkäter av nyhetschefer och reportrar? Eftersom de flesta enkäter i vår studie saknar byline 

skulle det även vara intressant att utreda vilka på redaktionerna som får göra enkäterna.
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Bilagor 
Kodbok för kodschema  
Id-nummer  
1 = text 1 och så vidare  
 
År  
1 = 1997  
2 = 2007  
 
Medium  
1 = Dagens Nyheter  
2 = Aftonbladet  
3 = Barometern  
 
Månad  
1 = november  
 
Datum  
01-31 (enligt datum)  
 
Veckodag  
1 = måndag  
2 = tisdag  
3 = onsdag  
4 = torsdag  
5 = fredag  
6 = lördag  
 
Enkätens placering  
1 = Första sidan  
2 = Sista sidan  
3 = Inlaga  
4 = Bilaga  
 
Enkätens storlek  
1 = Liten  
2 = Mellan  
3 = Stor  
4 = Mycket stor  
 
Bildandel  
1 = > ¼  
2 = ¼ – ½  
3 = ½ - ¾  
4 = < ¾  
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Antal frågor  
1 = 1  
2 = 2  
3 = 2<  
 
Antal svarande  
1 = 2  
2 = 3  
3 = 4  
4 = 5  
5 = 6<  
 
Byline  
1 = Ja  
2 = Nej  
 
Byline artikel  
1 = Ja  
2 = Nej  
3 = Ej urskiljbart  
 
Enkätens funktion  
1 = Fristående  
2 = Komplement  
3 = Återkopplande  
 
Område  
1 = Sport  
2 = Utrikes  
3 = Inrikes  
 
Ämne  
1 = Politik  
2 = Ekonomi  
3 = Brott  
4 = Hälsa  
5 = Kultur  
6 = Sport  
7 = Fritid  
8 = Övrigt  

   
Sfär:  
1 = Privat  
2 = Offentlig  
 
Frågetyp  
1 = Åsiktsfråga  
2 = Vanefråga  
3 = Känslofråga  
4 = Framtidsfråga  
5 = Hypotetisk fråga  
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6 = Upplevelsefråga  
7 = Idealfråga  
8 = Förklaringsfråga  
9 = Betydelsefråga  
10 = Kunskapsfråga  
11 = Övrig  
 
Kändis (Hur många av intervjupersonerna är kända?)  
1 = Ingen  
2 = En  
3 = Flera men inte alla  
4 = Alla  
   

 

Variabeln område avser att fånga upp vilket bevakningsområde enkätfrågan ingår i. Här finns 

kategorierna: sport, utrikes och inrikes.  

 

Sport: Hit kategoriserar vi frågor som rör sporthändelser, sportlag, sportorganisationer, 

sportpersonligheter, sportresultat, sportekonomi och hur sport påverkar människan och 

samhället.  

Utrikes: I denna kategori finns frågor om händelser som inträffat utanför Sveriges gränser. 

Detta oberoende av om svenskar är inblandade eller inte. Här ingår också frågor om 

människor som bor eller befinner sig utomlands.  

Inrikes: Hit hör enkäter som berör rapportering från och om Sverige. Kategorin inkluderar 

även frågor om utländska personer som vid intervjutillfället befinner sig i Sverige. 

   

Variabeln ämne ser till vilket ämne enkätens fråga handlar om. Här finns kategorierna: 

politik, ekonomi, brott, hälsa, kultur, sport, fritid och övrigt.  

 

Politik: Hit hör frågor som rör såväl utrikes-, inrikes-, riksdags- och lokalpolitik. Här ingår 

även frågor om lokala samhällsförändringar som inte har ekonomiska inslag. I denna kategori 

återfinns även etiska frågor som har att göra med företag eller samhällsinstitutioner.  

Ekonomi: Här ingår frågor om ekonomiska skeenden och förutsättningar. I denna kategori 

ryms även frågor om inställning och relation till ekonomiska förhållanden.  

Brott: Hit kategoriseras frågor som behandlar både teoretiska aspekter och konkreta 

situationer som rör brott, straff samt brottslingar.  
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Hälsa: Inom denna kategori ingår frågor som ställs ur ett samhällsperspektiv rörande hälsa. 

Här finns även frågor som berör kroppsligt och personligt välmående. Utöver hälsofrågor 

såsom matvanor och välbefinnande gäller det även till exempel trafiksäkerhet.  

Kultur: Hit hör frågor som rör kulturella utövningar som exempelvis musik, teater och 

matlagning. Här finns även frågor om kulturella ideal och yttringar såsom etik och 

jämställdhet. Kategorin innefattar även de närbesläktade områdena religion och andlighet. Hit 

räknas också frågor som rör nöje och skvaller då vi anser att det ligger nära kulturell utövning.  

Sport: Här återfinns frågor om sport som behandlar resultat, analyser, spekulationer om 

matcher och liknande.  

Fritid: Inom denna kategori ingår frågor som rör fritidsintressen som inte passar in under 

kategorierna sport, kultur och hälsa. Här ingår även frågor som har med semestervanor att 

göra.  

Övrigt: Frågor som inte passar in i någon av de tidigare nämnda kategorierna hamnar här.  

   

Variabeln sfär avser att mäta om frågan är ställd mot det privata eller offentliga livet.  

 

Privat: Här kategoriseras frågor som innefattar familjen, hemmet, privatlivet och den privata 

ekonomin.  

Offentlig: Hit hör frågor som rör staten, statens ekonomi och statliga inrättningar. Kategorin 

innefattar också makt och myndighetsutövning även på kommunal nivå.  

   

Variabeln kändis ser till om de svarande i enkäten är kända eller inte. Kända personer kan 

exempelvis vara artister, idrottsmän och kulturpersonligheter. Här finns kategorierna ingen, 

en, flera men inte alla, alla.  

 

Variabeln andel bild mäter hur stor del av enkätens totala utrymme som består av bilder. Här 

finns fyra kategorier: mindre än en fjärdedel, mellan en fjärdedel och hälften, mellan 

hälften och tre fjärdedelar samt mer än tre fjärdedelar.  

 

Eftersom enkäter tidigare har varit ett relativt ouppmärksammat forskningsområde, ansåg vi 

att det var intressant att studera hur enkäter används mer redovisningsmässigt. För att göra 

detta använde vi oss av variablerna: funktion, storlek, frågetyp, byline och byline artikel.  
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Variabeln funktion avser att ge underlag för att bedöma hur enkäten används i relation till 

innehållet i tidningen i övrigt. Här finns kategorierna: fristående, komplement och 

återkopplande.  

 

Fristående: I denna kategori finns enkäter som inte har någon koppling till artiklar i närheten 

eller till resten av tidningen.  

Komplement: Hit kategoriseras enkäter som hör ihop med eller kompletterar en artikel inom 

samma ämnesområde och som finns på samma tidningsuppslag.  

Återkopplande: Här återfinns enkäter med frågor som har ett tema som återkopplar till någon 

av tidningens stora nyheter den aktuella dagen men som återfinns på en annan plats i 

tidningen.  

 

Variabeln storlek avser att mäta hur stor andel av sidan eller uppslaget enkäten tar upp. Här 

finns kategorierna: liten, mellan, stor och mycket stor.  

 

Liten: I denna kategori finns enkäter vars yta tar upp mindre än en niondel av sidan eller 

uppslaget.  

Mellan: Hit räknas enkäter vars yta tar upp mellan en niondel och en sjättedel av sidan eller 

uppslaget.  

Stor: Här återfinns enkäter vars yta tar upp mellan en sjättedel och en tredjedel av sidan eller 

uppslaget.  

Mycket stor: Hit kategoriseras enkäter vars yta tar upp mer än en tredjedel av sidan eller 

uppslaget.  

 

Variabeln frågetyp ser till vilka sorts frågor som är vanligast förekommande i enkäterna. Här 

finns kategorierna: åsiktsfråga, vanefråga, känslofråga, framtidsfråga, hypotetisk fråga, 

upplevelsefråga, idealfråga, förklaringsfråga, betydelsefråga, kunskapsfråga och övrigt.  

 

Åsiktsfråga: I denna kategori finns enkätfrågor som berör personliga åsikter om till exempel 

ämnen som politik och sport. Frågorna kan handla om vad intervjupersonen tycker om någon 

annans handling, men frågor som handlar om personens egna handlingar hör inte hit.  

Vanefråga: Hit hör enkätfrågor om vanor och upprepade beteenden som intervjupersonen 

själv kan kontrollera. Här ingår även frågor om hur en person brukar göra.  

Känslofråga: Här återfinns enkätfrågor som syftar till den tillfrågades känslor. Frågor som 
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skulle kunna ingå i denna kategori är till exempel: Litar du på bankerna? Är du nöjd över 

Kalmar FF:s guld? Blev du förvånad över att Barack Obama vann?  

Framtidsfråga: Hit kategoriseras enkätfrågor som rör intervjuobjektets framtidsplaner på 

både kort och lång sikt. Här återfinns frågor som: Vad gör du om tre år? Ska du fira 

Halloween?  

Hypotetisk fråga: I denna kategori finns enkätfrågor som är ställda mot en hypotetisk 

situation eller ett hypotetiskt scenario.  

Upplevelsefråga: Här ingår enkätfrågor om företeelser som intervjupersonen upplevt. Till 

skillnad från kategorin vanefråga behöver händelsen inte vara upplevd flera gånger. 

Upplevelsen behöver heller inte vara kontrollerbar av intervjuobjektet utan frågan kan handla 

om ett oväntat sjukdomsbesked.  

Idealfråga: Hit kategoriseras enkätfrågor som handlar om det ultimata, om utopier och om 

ideal. Här återfinns exempelvis frågor som: Hur ska en pappa vara? Vad är den bästa 

julklappen?  

Förklaringsfråga: I denna kategori finns enkätfrågor som syftar till att förklara orsaken till 

ett handlande eller en företeelse. Ett exempel på en sådan fråga är: Vad tror du att den ökade 

alkoholkonsumtionen beror på?  

Betydelsefråga: Hit hör enkätfrågor som rör vad eller hur en händelse eller ett fenomen har 

eller kan få för betydelse.  

Kunskapsfråga: Här ingår enkätfrågor som handlar om intervjuobjektets kunskaper. Ett 

exempel på en sådan fråga är: Vet du vad sukralos är?  

Övrigt: Hit kategoriseras enkätfrågor som inte passar in i någon av de andra kategorierna.  

 

Variabeln byline avser att fånga om det finns någon byline till enkäten. Här är kategorierna ja 

eller nej. Variabeln byline artikel ser till om namnet i enkätens byline är detsamma som till 

den artikel enkäten är kopplad till. Här finns kategorierna: ja, nej och ej urskiljbart. 

Kategorin ej urskiljbart används alltid när enkäten saknar byline.  
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Tabell 13. Kändisar och ämnen (antal)* 

  År Kändis Politik Ekonomi Brott Hälsa Kultur Sport Fritid Övrigt Summa 
Dagens 
Nyheter  2007 Ingen 7 1     2   1 1 12 
  2007 Alla         1 2     3 
Aftonbladet 1997 Ingen   2 1 3 1  1  8 
  1997 En 6 3 2 7 9 2     29 
  1997 Mer         2       2 
  1997 Alla 1     3 1 3 1   9 
  2007 Ingen 1    1 2    1 5 
  2007 En 3 2 6 3 6 2 3 1 26 
  2007 Mer       1     1 
  2007 Alla         6 5 1   12 
Barometern 1997 Ingen 3 2 1 3 3     12 
  1997 Alla           1     1 
  2007 Ingen 1    1 3  2 4 11 
  2007 Alla         2       2 
 Summa 22 10 10 21 39 15 9 7 n =133 
* Siffrorna i tabellen visar inte enkäter utan enkätenheter 
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Tre exempel på enkäter 
Till vänster Aftonbladet, 1997 
I mitten Dagens Nyheter, 2007 
Till höger Barometer, 1997 
 

   

   
 
 


