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Less diversity and more homogenization in the media`s news range is the subject for 

our bachelor thesis. By analyzing and comparing three separate weeks in two of 

Sweden's largest evening newspapers Aftonbladet and Expressen we wanted to discover

how the diversity between the two newspapers had changed over the years, more 

precisely from 1993 until now. Had there been a homogenization or not? We wanted to 

study this because it is a long going debate about the news stories becoming more and 

more the same. An important debate because less diversity in news events and news 

presentation may lead to less diversity in public opinions and knowledge. When it 

comes to our result we found out that the diversity in the week of 2013 in comparison to

the week of 1993 was better for Expressen, but not for Aftonbladet. At the same time, 

our second analyzing week took place in 2003 and in comparison to that week both 

newspapers had greater diversity in 2013. So when we make a conclusion after looking 

at these three weeks we could say that homogenization was a problem in 2003, but is 

not anymore. Except for when it comes to public affairs. When we divided the news into

domestic, foreign, public and non-public affairs we discovered that the foreign news for 

every week had less diversity than domestic news, we found the same result in public 

affairs in comparison to non-public affairs. But unlike foreign news where the diversity 

increased in 2013, the diversity of public affairs kept decreasing. If the weeks we 

selected reflects the two newspapers news range on a greater scale this could be a 

democratic problem, because if there are some news that can contribute to more public 

opinions and wider knowledge it is public affairs.
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1.0 Inledning
Här kommer vi formulera vårt forskningsproblem, varför problematiken är viktig att 

studera och vad vi hoppas få svar på.

1.1 Problemformulering
Problemområdet som vår uppsats tar fasta på är mångfalden i mediers nyhetsurval och 

hur den har förändrats under de senaste decennierna. Detta på grund av den rådande 

diskussionen om en pågående trend där medierna närmar sig varandra mer och mer när 

det gäller innehållet, att det sker en homogenisering. 

Michael Schudson  säger att för ett århundrade sedan hade konkurrerande tidningar 

första-sides nyheter som deras konkurrenter inte ens hade i slutet av tidningen. Men han

anser att det har skett en förändring inom detta område. 

The stories one reads in one publication are likely to bear a stronger resemblance to the 

stories in the next publication than they would have in the past.1

Angela Philips säger att det i Storbritannien har skett en cannibalization 

(kannibalisering) av journalistiken. Hon tar bland annat upp att den nya, snabba, dygnet 

runt-uppdateringen som nätet har etablerat har lett till att mer och mer nyhetsmaterial 

rent av kopieras idag2. 

There is now a widespread practice across the news media, of reporters being asked to 

rewrite stories appearing elsewhere, in some cases without a single additional telephone 

call, and to lift quotes and case histories without any attribution.3

För att ta två svenska exempel så kom Britt-Marie Citron fram till i en studie rörande 

mångfalden i olika Norrköpingsmedier att ytterst få av nyheterna var unika4. Gunnar 

Nygren menar att andelen unikt material i dagstidningar minskar generellt när mer tas in

från nyhetsbyråer eller koncernkollegor5. Något som kan verka motsägelsefullt i den 

1  Schudson, 2003, s.109
2  Philips i Fenton, 2010, s. 95-97
3  Philips i Fenton, 2010, s. 96
4  Citron, 2000
5  Nygren, 2008, s. 272
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svenska litteraturen där detta tas upp är Björn Häger och hans påstående att egna 

nyheter har blivit viktigare som konkurrensmedel. 

Papperstidningarna och tevekanalernas huvudsändningar måste kunna erbjuda något 

utöver de händelsenyheter som ständigt uppdateras på webben, i textteve och dygnets 

alla kortsändningar.6

Allt detta handlar om teorin om homogenisering. Det vi menar med homogenisering är 

att två saker som har varit olika blir mer lika varandra. I det här fallet två medier som 

publicerar mer och mer samma nyheter. Men hur ligger det då egentligen till med 

homogeniseringen i Sverige?  

Fokuset i vår studie ligger på kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen som är helt 

outforskade när det kommer till homogenisering. Vår tes är dock att det har skett en 

likriktning då medieklimatets förändringar talar för det. 

Ingela Wadbring skriver i antalogin Medierna och demokratin att mediemarknaden har 

sedan 1990-talet expanderat  vilket lett till att publiken fått mer medieinnehåll att välja 

mellan och att medierna själva mer än tidigare är utsatta för stor konkurrens. En 

konkurrens som handlar om att behålla en publik.7 Marina Ghersetti skriver i sin bok 

Sensationella berättelser att den ökade konkurrensen har lett till att medieföretagen mer 

söker efter nyheter som är billiga att producera och som samtidigt lockar en stor publik.8

Vi finner detta intressant eftersom en ökad mängd billiga och ”breda” nyheter leder till 

en ökad risk att samma nyheter oftare dyker upp i medieutbudet eftersom dessa nyheter 

kräver små resurser och är därmed mer tillgängliga för alla nyhetsmedier. 

En annan utveckling av medieklimatet är läsarnas övergång från papper till webb. Om 

man jämför läsarna av de två stora dagstidningarna med läsarna av de två stora 

kvällstidningarna så har kvällstidningsläsarna i mycket större utsträckning gått över från

papper till webb. Som ett bevis på kvällstidningsläsarnas mer omfattande övergång från 

papper till webb kan vi hämta siffror från Svenskarna och Internet. Deras rapport från 

2012 visar att en fjärdedel av läsningen av en morgontidning sker på webben, jämfört 

med kvällstidningen där två tredjedelar av läsningen sker på webben9. Siffror hämtade 

6  Häger, 2009, s. 92
7 Wadbring i Nord & Strömbäck, 2012, s. 134
8  Ghersetti, 2000 s.1, 256-257
9  Findahl, 2012, s. 42
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från SOM-institutet visar också att antalet människor som regelbundet läser 

kvällstidningen på papper har minskat med mer än 50 procent mellan åren 1986 och 

200910. 

Läsarnas övergång från papper till webb har lett till att kvällstidningarna mer och mer 

satsar på webben. I februari uttalade sig Aftonbladets chefredaktör Jan Helin i en 

intervju med facktidningen Journalisten om hur webben har förändrat det redaktionella 

arbetet. 

I dag jobbar Aftonbladets redaktion allt tydligare utifrån ett nyhetsdygn. Vilka historier 

vill våra läsare ha och när på dygnet? Det är en mycket viktigare fråga för oss än vad vi 

ska ha i tidningen i morgon.11

Detta finner vi mycket intressant i vår undersökning av homogeniseringen. När 

papperstidningen särskilt inom kvällspressen blir mer sekundär och när det 

journalistiska arbetet som vi uppfattar det blir mer kortsiktigt, hur påverkar det 

innehållet? Är det inte lätt att Aftonbladet och Expressen blir precis som vi tror mer 

likriktade i sitt nyhetsurval?

1.2 Tidningarna
De två stora aktörerna på kvällstidningsmarknaden är Aftonbladet och Expressen. 

Aftonbladets grundare var Lars Johan Hierta. Första numret kom ut i december 1830. 

LO, landsorganisationen i Sverige, tog den 8 oktober 1956 över ägandet av Aftonbladet.

Detta följdes av en rekordstor upplaga under 1960-talet men med en nergång igen under

1970-talet. Sedermera blev Aftonbladet den första svenska tidningen med en nätupplaga

när aftonbladet.se startade 1994. Den norska mediekoncernen Schibsted köpte 49.9 

procent av Aftonbladet 1996 och samma år gick man om Expressen och blev Sveriges 

största dagstidning. 13 år senare, 2009, köpte Schibsted upp 41.1 procent till av aktierna

och  numera äger Schibsted 91 procent medan LO äger åtta procent av aktierna. LO 

behåller dock kontrollen över tidningens politiska inriktning som är ”obunden 

socialdemokratisk”. Aftonbladets upplaga låg på drygt 200 000 papperstidningar/dag i 

augusti 2013.12

10 Färdigh & Westlund i Holmberg och Weibull, 2010:13, s. 50
11  http://www.journalisten.se/nyheter/jan-helin-om-vinsten-och-papperstidningens-framtid
12  http://www.pwc.se/sv/media/assets/pwcs-medieintyg-aug-13-aftonbladet.pdf
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Expressen grundades den 16 november 1944 av Albert Bonnier Jr, Ivar Harrie och Carl-

Adam Nycop. Expressen ingår i Bonnierkoncernen. Man äger även regionaltidningarna 

GT och kvällsposten. Tidningen skakades av en rad motgångar efter Bo Strömstedts 

avgång som chefredaktör 1991. Tidningsupplagorna sjönk och krisen fördjupades under 

resten av 1990-talet. Aftonbladet gick om Expressen som största dagstidning och läget 

stabiliserades inte förrän i början av 2000-talet igen. Expressens politiska beteckning är 

”obunden liberal”. Expressen, GT och Kvällsposten har en gemensam upplaga på 228 

000 papperstidningar/dag under 2012 .13

1.3 Syfte
Syftet med vår studie är att kvantitativt analysera om det har skett en homogenisering av

nyhetsurvalet i Sveriges två största kvällstidningar, Expressen och Aftonbladet. Har 

tidningarna närmat sig varandra under de senaste tjugo åren när det kommer till 

nyhetspuffar, valet av huvudnyheter, hur mycket av inrikesnyheterna och 

utrikesnyheterna som är desamma och vilket urvalsfokus respektive tidning har?

Urvalsfokuset har vi valt att dela upp i två nyhetskategorier, offentliga angelägenheter 

(nyheter som berör politik och ekonomi14) och icke-offentliga angelägenheter (nyheter 

som berör sport, brott, vetenskap, teknik, medicin, kultur, naturkatastrofer eller 

olyckor15). Uppdelningen är hämtad från Bozkowski och de Santos argentinska studie 

When more media equals less News: Patterns of content homogenization in Argentina´s 

leading print and online newspapers.

I antologin Medierna och demokratin poängterar forskarna Jesper Strömbäck och Lars 

Nord vikten av en bra balans mellan de båda genom att bland annat påpeka att en av 

journalistikens viktigaste uppgifter är att ge medborgarna information om de valda 

politikerna och vad de gör (offentliga angelägenheter), samtidigt som de också behöver 

information om aktuella skeenden i samhället (icke-offentliga angelägenheter).16 I grova

drag kan man enligt oss sätta likhetstecken mellan offentlig angelägenhet och mediernas

roll som tredje stadsmakt. Därför om man som vi ser journalistik som en del av det 

demokratiska samhället eller som Strömbäck och Nord säger, som något som bidrar till 

en fungerande åsiktsbildning där medborgare fritt och självständigt kan ta ställning i 

13  http://www.ts.se/Mediefakta/Index.aspx?mc=000568
14  Bozkowski, de Santos, 2007, s. 171
15  Bozkowski, de Santos, 2007, s. 171
16  Nord & Strömbäck, 2012, s. 18
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samhällsfrågor17, då finns det ett värde i att undersöka homogeniseringen just på denna 

punkt. 

Massmedieforskaren Denis McQuail säger till och med att mångfald måste bedömas 

som en demokratisk norm för att yttrandefrihetsprincipen  i ett samhälle ska kunna 

uppfyllas.

The principle of freedom of communication presupposes an abundance of channels and 

choices as desirable conditions of a free and democratic society.18

Att inte ta mångfalden på allvar är alltså enligt McQuail lika med ett hot mot 

demokratin.

1.4 Frågeställningar
Vår huvudfråga är: Har det under de senaste tjugo åren  skett en homogenisering i 

Aftonbladet och Expressens nyhetsurval? Med följande delfrågor:

1. Hur har mångfalden förändrats i Aftonbladet och Expressens urval av nyhetspuffar?

2. Hur har mångfalden förändrats i Aftonbladet och Expressens val av huvudnyhet?

3. Hur har mångfalden förändrats i Aftonbladet och Expressens urval av 

inrikesnyheter?

4. Hur har mångfalden förändrats i Aftonbladet och Expressens urval av 

utrikesnyheter?

5.  Hur har mångfalden förändrats i Aftonbladet och Expressens nyhetsurval av 

offentliga angelägenheter?

6. Hur har mångfalden förändrats i Aftonbladet och Expressens nyhetsurval av icke-

offentliga angelägenheter?

17  Nord & Strömbäck, 2005, s. 20-21
18  McQuail, 1992, s. 175
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2.0 Teorier och begrepp
Här kommer vi presentera olika teorier som är av intresse i vår studie. De teorier som vi 

kommer ta upp ryms inom våra tre huvudbegrepp nyhetsurval, mångfald och 

homogenisering.

2.1 Nyhetsurval
Vår forskning handlar om att studera nyheter. Nyhetsvärdering och nyhetsurval kan 

därför tolkas som två viktiga forskningsområden för oss. Många skulle säkert sätta 

likhetstecken mellan de båda, men det finns en tydlig distinktion mellan dem  och därför

bara ett av dem som är av intresse för vår egen studie. Nyhetsvärdering  handlar om den 

redaktionella arbetsprocessen  och hur olika nyheter värderas, nyhetsurvalet i sin tur är 

vad i slutändan publiceras som nyheter. Det är självklart att det finns ett samband 

mellan de båda, men vad som värderas högst behöver inte alltid vara samma sak som 

vad som blir huvudnyhet i morgondagens tidning. Lars Nord och Jesper Strömbäck 

säger att nyheter formas i mer eller mindre egenartade kombinationer av kontroll och 

kaos, förutsägbarhet och överraskningar samt rutiner och avvikelser. Frågor som vad är 

nytt just nu? Vilka liknande nyheter är redan kända? Hur passar nyheten in i det övriga 

nyhetsflödet? är enligt Strömbäck och Nord ibland viktigare för en redaktion att ställa 

sig än vad nyheten har för plats på värderingsskalan. 19 

Forskarna Pamela Shoemaker och Akiba Cohen har gjort en egen internationell studie 

på ämnet och sammanfattar problematiken i att sätta likhetstecken mellan nyhetsvärde 

och nyhetsurval väldigt bra.

Our assumption that what is covered most prominently by the news media is also the 

most newsworthy is in question. News is a social artifact: the product, the output of  

journalistic routines that is made available to the audience, and therefore news is what 

we studied in our content analyses, not newsworthiness as we had assumed. In contrast, 

newsworthiness is a cognitive concept, a mental judgment made by individual people, 

and therefore our focus group data – both quantitative and qualitative – measure 

newsworthiness. Therefore a major finding of our study is that what people – even 

journalists – think is newsworthy is not necessarily what becomes news.20

Vår huvudfråga, om det har skett en homogenisering av nyhetsurvalet? Är alltså inte 

samma sak som att fråga om det har skett en homogenisering av nyhetsvärderingen? För

19  Nord & Strömbäck, 2005, s. 40-41
20  Cohen & Shoemaker, 2006, s. 337
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att kunna svara på den frågan hade vi behövt definiera varje nyhet utifrån olika 

värderingskriterium, vilket vi tidsmässigt inte har möjlighet att göra. Eftersom vi inte 

heller kommer studera de redaktionella processerna hos de två kvällstidningarna utan 

bara göra en kvantitativ innehållsanalys av de båda så är det endast vad som publiceras, 

alltså nyhetsurvalet som är intressant i vår studie. 

Forskningen kring nyhetsurval är omfattande och medieprofessorn Stephen Reese har 

tillsammans med ovannämnda Pamela Shoemaker skrivit boken Mediating the message 

där de tar upp fem olika teoretiska synsätt på vad det är som formar ett nyhetsurval, 

eller nyhetsinnehåll som dem väljer att kalla det. 

1. Content reflects social reality with little or no distortion.

2. Content is influenced by media workers' socialization and attitudes.

3. Content is influenced by media routines.

4. Content is influenced by other social institutions and forces.

5. Content is a function of ideological positions and maintains the status quo. 21

I vår problemformulering talar vi om varför ämnet homogenisering intresserar oss när 

det kommer till kvällstidningar, där tar vi bland annat  upp digitaliseringen som har 

påverkat Aftonbladets jobbrutiner. Vi tar även upp den allmänna tidningsproblematiken 

med att konkurrensen har hårdnat vilket lett till att det i dag mer än förr publiceras 

billiga "breda" nyheter gjorda med enkla resurser. Vår studie speglar därför det tredje 

och fjärde synsättet på Reese och Shoemakers lista. Mediarutiner, att hur arbetet 

organiseras påverkar vad som hamnar i tidningen och att faktorer utanför medierna, 

exempelvis att ekonomin och konkurrensen sätter agendan över vad som publiceras. 

Därmed har vi också ett så kallat strukturperspektiv som betonar ekonomiska, politiska, 

tekniska och organisatoriska faktorer framför enskilda aktörers inflytande.22

2.2 Mångfald
Mångfald är ett demokratiskt värde som enligt McQuail kan relateras både till frihets- 

och jämlikhetsnormen. För att uppnå mångfald enligt McQuail måste medierna i sin 

struktur och i sitt innehåll spegla omvärldens mångfald genom att ge tillträde och utgöra

ett forum för olika åsiktsriktningar, samt genom att erbjuda valmöjligheter och ett 

21  Shoemaker & Reese, 1996, s. 6-7
22  Jönsson, 2004, s. 82
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varierat utbud.23 I Anna-Maria Jönssons bok Samma nyheter eller likadana? Studier av 

mångfald i svenska tv-nyheter poängterar Jönsson att mångfald är ett omfattande 

begrepp som måste placeras i sin aktuella kontext för att få innebörd.24 Den aktuella 

kontexten för oss är nyhetsurvalet i Aftonbladet och Expressen, och dess förändring. 

Har nyhetsurvalet mellan de två kvällstidningarna blivit mer likt eller mer olikt? 

Det finns två perspektiv av mångfald, ett strukturellt och ett innehållsmässigt 

perspektiv.25 I vår studie är det innehållet som vi problematiserar. En indelning som 

McQuail gör är att skilja på om man gör en isolerad analys av mångfalden eller en 

jämförande analys av mångfalden, om det är en internal diversity (inommedial) eller 

external diversity (mellanmedial) man analyserar?26 I vår studie är det ganska tydligt att 

det är external diversity, alltså mellanmedial mångfald det handlar om eftersom vi 

undersöker graden av mångfald mellan två olika mediekanaler, Expressen och 

Aftonbladet. 

Det har förts diskussioner om vilken mångfald som är viktigast att studera,  internal 

diversity eller external diversity? För att omformulera frågan kan man undra om det är 

viktigast att publiken får ta del av flera ämnen och perspektiv inom en och samma 

mediekanal, eller om det är variationen mellan olika mediekanaler som är viktigast?27 

Det subjektiva svaret är att det bygger på vad man själv har för fokus i sin egen studie. 

Eftersom vi studerar en mellanmedial mångfald kan man utgå ifrån att det är variationen

mellan olika mediekanaler som vi ser som viktigast, men för att svara mer objektivt kan 

man reflektera likt Jönsson. Hon poängterar i sin studie det faktum att varje individ 

oftast har tillgång till fler än ett nyhetsmedium, vilket gör det orimligt att ställa krav på 

mångfald hos varje enskild mediekanal.28 Samtidigt anser hon att det går att hävda att 

den inommediala mångfalden är viktigare med tanke på att även om vi har tillgång till 

flera nyhetsmedium, så tar de flesta endast del av ett. Det ska dock poängteras här att 

Jönsson resonerar enskilt utifrån tv-mediet29.

Under 70-talet i USA gjordes det flera studier av mångfalden i nyhetsurvalet, men 

forskningsproblemet gick då under benämningen duplicering (duplication) och handlade

23  McQuail, 2010, s. 170
24  Jönsson, 2004, s. 36
25  Jönsson, 2004, s. 29
26  McQuail, 1992, s. 146
27  Jönsson, 2004, s. 61
28  Jönsson, 2004, s. 64
29  Jönsson, 2004, s. 270
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som de flesta studier på detta område om tv-mediet och dupliceringen mellan olika tv-

nätverk. 30 Att vi i denna studie inte använder oss av den internationella benämningen 

duplicering är för att den inbegriper att något kopieras,31 men en gemensam nyhet hos 

två tv-redaktioner innebär inte att det är samma inslag som används, precis som en 

gemensam nyhet hos två tidningsredaktioner enligt oss inte betyder att man använt sig 

av samma text. Därför använder vi oss av den bredare benämningen, homogenisering 

(Läs mer i nästa avsnitt) när vi pratar om minskad mångfald. 

För att gå tillbaka till de amerikanska studierna på 70-talet så studerade J.B. Lemert år 

1974 de tre största amerikanska TV-nätverken under två veckor och kom fram till att 70 

procent av nyheterna som det rapporterades om var gemensamma då de dök upp i minst 

två av nätverken.32 Under samma period och i samband med att Sveriges Television fick

två separata nyhetsredaktioner, Aktuellt och Rapport så gjordes det ett par liknande 

svenska studier av mångfalden. En av studierna undersökte de svenska TV-nyheterna 

mellan åren 1972 och 1974, och fick fram ett resultat där 72 procent av nyheterna var 

egna.33 Även om studiernas analysperioder skiljer sig åt i längd kan man här tyda en 

tydlig skillnad mellan tv-nyheternas mångfald i USA  och i Sverige. 

Kommersialiseringen i USA kan förklaras som en orsak till resultatet.34 

Även om vi kommer fördjupa oss i en studie från 2004 om den svenska mångfalden när 

det gäller TV-nyheter så har det sedan 70-talet ekat ganska tomt inom detta 

forskningsområde. Så även i hela västvärlden. Dock hävdar forskare att avregleringen 

och den ökade konkurrensen som många ur mångfaldsperspektiv ser som något negativt

sakta men säkert aktualiserar frågan om mångfald i media igen, men dock fortfarande 

framförallt inom tv-mediet. 35

2.3 Homogenisering
Homogenization eller homogenisering är någonting som har argumenterats flitigt om 

bland sociologer inom media under de senaste årtiondena. Michael Schudson är en av 

sociologerna som argumenterar för att homogenisering är en pågående process inom 

amerikansk media, men vi anser att den sannolikt även pågår inom media i andra länder.

30  Jönsson, 2004, s. 82
31  Jönsson, 2004, s. 54
32  Lemert, 1974, s. 238
33  KANUT, 1975, s. 71
34  Jönsson, 2004, s. 53
35  Jönsson, 2004, s. 56
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Schudson har sett en tendens att nyhetsmedium tittar mer än tidigare på vilka nyheter 

andra nyhetsmedium publicerar. 36 Vi har tagit upp lite om detta redan i vår 

problemformulering så tanken är att inte upprepa för mycket av vad som har sagts 

tidigare i studien. 

Som vi nämnde tidigare i problemformuleringen så säger Schudson att det förr var 

väldigt ovanligt att två konkurrerande tidningar publicerade samma förstasidesnyheter, 

utan att det var vanligare att konkurrenterna inte ens hade den andras förstasidesnyhet i 

tidningen överhuvudtaget. Men det har nu skett en förändring inom detta område.

There was little urgency in journalism about coming up with ”the” picture of that day´s

reality, No news institutions monitor one another all the time.37

Vad Schudson menar med detta är att CNN har blivit en permanent närvaro på de flesta 

nyhetsredaktioner sedan Gulfkriget, då alla redaktioner hade kanalen i gång konstant för

att få de senaste uppdateringarna. Detta gör att mycket av nyhetsmaterialet i dag 

kommer från samma plats, alltså CNN, och variationen i tidningarna blir därmed mindre

då samma nyheter publiceras i de konkurrerande tidningarna. 

Schudson pratar om CNN-effekten när han analyserar vilka problem som kan komma av 

detta sätt att arbeta. Med CNN-effekten menar han att i och med att reportrarna ute på 

redaktionerna vet vad som händer på CNN så förutsätter de att även deras läsare vet 

detta. Det har dock visat sig i undersökningar att detta inte stämmer och det blir därför 

ett problem när reportrar insisterar på att skriva sina nyheter med mer attityd och 

tydligare tolkning eftersom att de förutsätter att läsaren redan vet huvuddragen i storyn 

från TV. 38 

Pierre Bourdieu har i sin tur kvällsnyheterna på fransk TV som exempel när han 

förklarar hur franska medier faller in i en form av homogenisering. 39 Kvällsnyheterna 

på fransk TV lockar mer människor än alla franska tidningar tillsammans, inkluderat 

morgon och kvällsupplagor, och detta gör att TV-branschen påverkar tidningsbranschen.

36 Schudson, M, 2003, s.109
37 Schudson, M, 2003, s.109
38 Schudson, M, 2003, s. 110
39 Bourdieu, P, 2011, s 44-45
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When the information supplied by a single news medium becomes a universal source of 

news, the resulting political and cultural effects are clear. 40

Han förklarar det hela som att det blir en sorts ”lag” att om en tidning vill nå ut till en 

bredare publik så måste den göra sig av med sådant som kan splittra eller exkludera 

läsare. Det innebär att den får inte ta med något som kan förolämpa någon eller ta upp 

problem. Det är bättre att ha med sådant som kategoriseras som soft news för att inte 

stöta sig med sina läsare.

        The further a paper extends its circulation, the more of it favors such topics that 

   interest ”everybody” and  dont raise problerms. 41

Nyheterna blir på detta sätt konstruerade utefter vad som lockar läsaren och man 

undviker sådant som kan stöta bort läsare till andra tidningar. 

Mycket av det Bourdieu skriver om handlar om relationen mellan TV och tidningarna 

och homogeniseringen där emellan. Han anser att tryckta medier står inför ett viktigt val

i sin utövning. 42 Den stora frågan för tidningarna är om de ska följa den dominerande 

modellen och publicera tidningar som är mer som TV nyheterna eller om de ska trycka 

på att de är annorlunda och se till att bygga på det? Ska tidningarna konkurrera och 

riskera att förlora på två fronter, men se till att hålla sig sin trogna publik? Det är svåra 

val som de franska tryckta medierna står inför i framtiden. 

En effekt av konkurrensen inom mediebranschen är enligt Bourdieu den ständiga 

övervakningen av konkurrenternas aktiviteter. 

The object is to profit from competitors´failures by avoiding their mistakes, and to 

counter their success by trying to borrow the supposed instrument of that success.43

Sådant som kan lånas av konkurrenterna är till exempel teman för specifika saker som 

”måste” tas upp igen eller ämnen som ”måste uppmärksammas” för att någon annan har 

upptäckt dem. Detta lånande är också något som leder till en ständig homogenisering av

tidningarna då det blir och mer av samma sak i tidningarna och färre saker blir unika. 

Detta för att konkurrenten kommer ta upp samma sak inom kort om det är ett intressant 

ämne.

40 Bourdieu, P, 2011, s.44
41 Bourdieu, P, 2011, s.44
42 Bourdieu, P, 2011, s.52
43 Bourdieu, P, 2011, s.72
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Slutligen så tar även Angela Philips upp ett problem kopplat till homogenisering som 

kallas för cannibalization. 44 Vad som menas med detta är att det är vida spritt i 

Storbritannien att skriva om artiklar som har publicerats någon annanstans. Detta sker i 

vissa fall till och med utan att ringa några telefonsamtal eller undersöka källorna. Detta 

utövande av journalistik är något som är generellt sett accepterat inom 

tidningsbranschen i Storbritannien trots att det bryter mot upphovsrättslagen. 

The higher the number of stories being ”churned out” per reporter per day, the more 

likely it is that direct borrowing of copy, including case histories and unverified qoutes, 

will occur. 45

En slutsats som man kan skönja utifrån dessa tre olika teoretiker är att homogenisering 

är något som är vida spritt och förmodligen något som kommer hänga kvar ett tag.

44 Philips i Fenton, 2010, s. 95-97
45 Philips i Fenton, 2010, s. 97
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3.0 Tidigare forskning
Här kommer vi fördjupa oss och presentera två forskningsstudier som är av intresse i 

vår egen studie. Forskningsstudierna behandlar urvalsmångfald respektive 

homogenisering.

3.1 Urvalsmångfald
När det kommer till forskningen om urvalsmångfald i medier så har just etermedier varit

av särskilt stort intresse, förmodligen på grund av tv-mediets interna logik med en viss 

förutbestämd  balans av nyheter, vilket följaktligen innebär att det endast finns utrymme

för en begränsad mängd inrikes- och utrikesnyheter.46

Den färskaste svenska studien om urvalsmångfald i tv gjordes av Anna Maria Jönsson 

och publicerades i den tidigare nämnda boken Samma nyheter eller likadana? Studier 

av mångfald i svenska tv-nyheter år 2004. Studien jämför urvalsmångfald i Sveriges tre 

nationella nyhetsprogram, Sveriges televisions Rapport och Aktuellt, samt Tv4:s 

Nyheterna under perioden 1991-2000 med nedslag under en kalendervecka i mars åren 

1991, 1993, 1996, 1998, 2000. Till skillnad från liknande svenska studier under 70- och 

80-talet så beräknas andelen nyhetsinslag och inte andelen nyheter. Vad det gäller 

mängden material medger Jönsson att den kan anses vara relativt begränsad och att det 

endast är möjligt att med säkerhet uttala sig om mångfalden just de aktuella veckorna47.

Mångfald är ett omfattande begrepp och Jönsson har studerat mångfalden ur två 

perspektiv, ett rapporteringsperspektiv och ett händelseperspektiv. Vi har valt att lägga 

fokus på händelseperspektivet, då det är de perspektivet som är av intresse i vår egen 

studie. Jönsson har i sin tur delat in detta perspektiv i två olika grenar, urval och 

presentation. I vår egen studie är dessa två grenar inkorporerade i varandra, två nyheter 

som ger olika bilder av samma händelse räknas som olika och därmed som två unika 

nyheter. Jönsson tar även upp skillnad i form, i vårt fall har vi dock, vilket vi tar upp i 

avsnitt 4.3 standardiserat formen för en nyhet för att underlätta kodningen. Därmed blir 

skillnad i form ointressant för oss.

Tillbaka till urvalsmångfalden. Enligt Jönsson handlar urvalsmångfald om i vilken 

utsträckning  fler än en redaktion rapporterar om samma nyhetshändelse samma dag. 48 

46 Jönsson, 2004, s. 92
47  Jönsson, 2004, s. 187-188
48  Jönsson, 2004, s. 187
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Eftersom det handlar om TV har Jönsson förutom mängden nyheter även valt att mäta 

sändningstiden, men eftersom vår analysenhet är tryckt press har vi valt att bortse denna

del av undersökningen. 

Jönsson poängterar att det inte är självklart vad som är att betrakta som samma 

nyhetshändelse och utgår därför utifrån principen att alla nyheter består av en 

huvudhändelse alternativt en huvudföreteelse. Det är därmed huvudhändelsen alternativt

huvudföreteelsen som identifieras och används i Jönssons jämförelse av nyheter.49 

Denna avgränsning använder vi oss inte av i vår egen studie av kvällstidningarnas 

urvalsmångfald, där låter vi varje ny infallsvinkel av en händelse/företeelse som 

presenteras i en artikel få representera en egen nyhet. Mer om detta i avsnitt 4.3.

För att mäta urvalsmångfalden använder sig Jönsson av ett index som beräknar andelen 

unika nyheter minus andelen gemensamma nyheter som rapporteras i alla tre 

programmen. Indexet ligger mellan +100 och -100 och ju lägre index desto lägre 

urvalsmångfald. Gränsen mellan stor och liten urvalsmångfald går omkring 50, där 50 

är samma sak som att unika nyheter utgör 50 procent av innehållet.50 Resultaten som 

presenteras tar upp den totala urvalsmångfalden under analysperioden 1991 till 2000 

som visar att 45 procent av alla nyheter endast förekommer i ett nyhetsprogram, medan 

24  procent av den totala mängden nyheter förekommer i två program och 31 procent i 

alla tre nyhetsprogram. Alltså, utifrån de avgränsningar som har gjorts så är en minoritet

av nyhetsinslagen i de tre nyhetsprogrammen under perioden 1991 till 2000 unika och 

index ligger på +14 (45-31=+14).51

Jönsson konstaterar i en jämförelse med de analyser av urvalsmångfalden som gjordes 

på 70- och 80-talet att urvalsmångfalden har minskat, dock med reservationen att 

hennes egen studie bland annat bara beräknar nyhetsinslag och att TV4:s Nyheterna har 

tillkommit som nationellt nyhetsprogram.52

Annat som resulteras är hur urvalsmångfalden ser ut per nyhetsprogram under den totala

perioden och hur urvalsmångfalden per program har förändrats över tid. 

Urvalsmångfalden visar sig här varken bli större eller mindre under 1990-talet, men som

49  Jönsson, 2004, s. 187
50  Jönsson, 2004, s. 117
51  Jönsson, 2004, s. 190
52  Jönsson, 2004, s. 191
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sagt med vissa reservationer tycks urvalsmångfalden ha minskat i jämförelse med 1970-

och 1980-talet. 53

Slutligen, trots att Jönsson studerar en annan analysenhet finns det mycket i Jönssons 

val av metod som vi själva kan ha användning av i vår studie, även valet av att 

presentera resultatet är något som vi kan tillämpa i vår egen undersökning. 

Till skillnad från Jönsson har vi inom kvällstidningsforskningen ingen gammal 

komparativ studie att kunna jämföra vår egen med. Det kan tyckas vara problematiskt 

om man vill mäta vår studies validitet, men samtidigt har vi avgränsat vårt material och 

konkretiserat vårt forskningsproblem så pass mycket att vi känner oss trygga med att vår

studie kommer att kunna mäta det den ska mäta.

3.2 Homogenisering
Det är ganska sparsmakat när det kommer till forskningsrapporter om studier av 

homogenisering inom just tryckt press i Sverige. Däremot går det att hitta tidigare 

forskning inom detta ämne om man letar utanför Sveriges gränser. Den argentinska 

rapporten When more media equals less News: Patterns of content homogenization in 

Argentina´s leading print and online newspapers från 2007 är ett bra exempel på just 

detta. 

I studien som Pablo J Bozkowski och Martin de Santos har gjort ville de ta reda på se 

hur stor del av ”frontpage”- materialet i Argentinas ledande dagstidningar som hade 

homogeniserats. Alltså hur mycket som infann sig hos konkurrentens förstasida i tryckt 

tidning och dess motsvarighet online.

We focus on a basic manifestation of content homogeneity: whether a story in one 

paper´s front page, or homepage, appeared in the front page, or homepage, of its 

competitors in the same news cycle.54

Syftet med studien var alltså att analysera innehållslig homogenitet, hur olika media 

fokuserar på samma nyheter under en viss nyhetscykel. Mer specifikt handlar den om 

huruvida utvecklingen av onlinetidningarna är kopplade till homogeniseringen av dem 

och deras motsvarigheter inom tryckt press. 

53  Jönsson, 2004, s. 197
54 Bozkowski, P & de Santos, M, 2007, s. 168
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Det tryckta materialet som Bozkowski och de Santos använde sig av i sin forskning 

bestod av förstasidor av de nationella tidningarna Clarin och La Nación under fyra 

tioårsperioder. Under varje period samlade de ihop 20 dagars framsidor och nyheter 

kopplade till dessa under måndag till fredag. Tidsperioden de valde att använda sig av 

var mellan 1995-2005. Anledningen att de valde 1995 som startår var för att det var 

strax innan de två tidningarna lanserade sina motsvarigheter online.  

Men eftersom att de skulle inkludera onlinetidningarna i sin jämförelse krävdes också 

data från dessa. Därför använde man sig av tio veckor mellan september och december 

2005, två dagar per vecka och fyra gånger per dag. Online tidningarna man använde sig 

av var Clarin.com, Lanacion.com och Infobae.com.

För att kunna göra en jämförelse mellan online och tryckt press, tog Bozkowski och de 

Santos de första nio nyheterna/texterna från vänster till höger och uppifrån och ned. 

Dessa fick sedan representera onlinetidningarnas motsvarigheter till de tryckta 

tidningarnas förstasidor.

Materialet analyserades utifrån tre olika perspektiv, content overlap, content focus och 

content type. 55 Content overlap syftar på om en nyhet som publicerades på framsidan 

eller hemsidan av en tidning även förekom i den konkurrerande tidningen. Content 

focus undersökte om nyheten var sådant som politik, ekonomi eller internationell, eller 

om den handlade om sådant som sport, kultur, brott mm. Och slutligen content type 

syftar på om det var ”hårda” eller ”mjuka” nyheter. 

Just content focus, eller urvalsfokus som vi valt att översätta det, är användbart i vår 

egen studie och vi motiverar varför i avsnitt 1.3.

Slutsatser som Bozkowski och de Santos kunde dra från sina resultat var att i takt med 

att onlinetidningarnas rapportering av nyheter intensifierades under dagen, ökade även 

homogeniseringen jämfört med papperstidningarna. De kunde även se att 

homogeniseringen mellan papperstidningarna hade ökat sedan onlinetidningarnas intåg. 

En stor del av nyheterna som var på onlinetidningarnas framsidor kunde även hittas på 

respektive tidnings framsida nästa dag.

55 Bozkowski, de Santos, 2007, s. 171
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Vad kan vi då generellt ta till oss av denna undersökning? Vår egen studie behandlar 

samma ämne som Bozkowski och de Santos belyser, alltså homogenisering, men vi har 

inte inkluderat onlinetidningarnas påverkan. Detta för att det vi gör inte kan bli en lika 

omfattande studie. Däremot går det att dra paralleller till denna forskning då det går att 

se att homogenisering är något som är väldigt aktuellt i andra länder, och därför borde 

så vara i Sverige.
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4.0 Metod
I denna del kommer vi att presentera valet av metod som vi har använt oss av i vår 

studie. Utöver detta kommer vi ge en genomgång av hur vi arbetat kring detta och vilka 

problem vi har stött på under arbetets gång.

4.1 Val av metod
För att kunna se utvecklingen av Aftonbladet och Expressen när det gäller hur mycket 

de har närmat sig eller dragit sig ifrån varandra, har vi valt att använda oss av en 

kvantitativ innehållsanalys. Det finns flera anledningar till varför vi har valt att använda 

oss av just denna metod i vår undersökning. Kvantitativ innehållsanalys är en ”öppen” 

forskningsmetod.56 Med ”öppen” forskningsmetod menas att det är lätt att konkret visa 

hur urvalet har gjorts och hur man har utformat kodningsschemat. Detta medför att 

replikationer och uppföljningsstudier blir lätta att göra. En annan fördel är att det med 

denna metod blir ganska lätt att göra en longitudinell analys, d.v.s. studera något under 

en längre tidsperiod. Det är även en icke-reaktiv metod då det som studeras inte 

påverkas av forskarens närvaro när det finns klara variabler som ska undersökas utifrån 

ett konkret kodschema. 

Dock finns det som med allting annat svagheter även med denna metod. Vi listar inte 

alla här men det är ändå värt att notera en av dessa. Enligt Bryman är det praktiskt taget 

omöjligt att göra en kodningsmanual som inte kräver eller medför ett visst mått av 

tolkning från de som kodar.57 Detta betyder att hur mycket man än jobbar med 

kodningsmanualen så finns det en viss liten felmarginal som kan uppstå. Det är dock 

viktigt att göra sitt yttersta för att undvika detta med en välutvecklad kodningsmanual 

och tanke bakom varje variabel vilket vi har försökt sträva efter. 

4.2 Urval
Urvalet är en av de viktigaste faserna i en kvantitativ innehållsanalys. Det första steget 

”Val av medier” ger många frågor innan man når ett svar. 58 Det finns ett antal frågor att 

ställa sig enligt Bryman. Vilken typ av massmedier ska studien använda sig av? Om 

valet faller på tidningar, ska det vara dagstidningar eller kvällspress? Om valet faller på 

kvällspress ska alla dagar i veckan inkluderas eller bara vardagar? Eller kanske bara 

helger? Ska bilagor ingå i studien? Ska studien inkludera både rikstäckande och lokala 

56  Bryman, A, 2011, s. 296
57 Bryman, A, 2011, s. 297
58 Bryman, A, 2011, s. 285
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tidningar? Spelar den politiska färgen någon roll? Om valet faller på rikstäckande 

tidningar, ska då allt material såsom exempelvis sportsidor och nöjessidor inkluderas?  

Enligt Bryman är det vanligast att valet faller på en eller kanske två massmedier.

Efter mycket dividerande fram och tillbaka i det tidiga stadiet utifrån alla dessa frågor 

kom vi dock fram till vårt val av urval. De två tidningar som vi har valt ut för vår studie 

är tidningarna Aftonbladet och Expressen. Anledningen till att just dessa två tidningar 

har valts är för att vi ville se hur kvällspressen har förändrats över tid och det hade 

under den tid som vi hade till arbetet varit en omöjlighet att undersöka alla 

kvällstidningar. Därför föll valet på just dessa två tidningar då de är Sveriges två största 

kvällstidningar och har så varit under en lång tid och har därför stor genomslagskraft för

läsarna runt om i Sverige.

I vår studie fungerar varje artikel som en analysenhet. Till en början tänkte vi använda 

oss av hela tidningen som en analysenhet men efter en tidig pilotstudie valde vi att ge 

oss ner på artikelnivå istället för att göra det hela mer hanterbart. Detta för att när vi 

hade hela tidningen som en analysenhet hade det blivit många fler variabler och mer 

svårhanterliga variabler. De hade blivit mer svårhanterliga i det avseendet att vi t.ex. 

hade behövt räkna alla inrikes direkt under en variabel och under nästa variabel försöka 

få in antalet gemensamma inrikes vilket vi på något sätt skulle behöva räkna ut. Vi insåg

att detta skulle bli för krångligt och att det skulle underlätta för både oss själva och 

studien att gå ner på artikelnivå för våra analysenheter. Det blir samma resultat i 

slutänden men genast mer lätthanterligt. 

Materialet vi har valt att använda oss av är de artiklar som är placerade efter debatt, 

kultur och ledarsidorna och innan nöjessidorna. Eventuella bilagor och featurematerial 

som kommer däremellan har också exkluderats i vår studie. Detta gör att det rena 

nyhetsmaterialet med inrikes och utrikes blir kvar. Att vi har valt att exkludera sådant 

som sport och nöje har två anledningar. För det första så var vi tvungna att smalna ner 

materialet för att kunna få en hanterbar mängd artiklar och för det andra tror vi att det är

större chans att tidningarna publicerar artiklar om samma sport eller nöjeshändelser och 

detta kan få en inverkan på vår studie som vi inte vill ha. Alltså kommer alla artiklar 

från inrikes och utrikes räknas in i vår studie med undantag för det vi har nämnt.

Nästa fas i urvalet som är minst lika viktig som val av medier är valet av tidsperiod. 

Enligt Bryman är det förhållandevis lätt att bestämma sig för när en analys ska påbörjas 
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än det är att bestämma när den ska avslutas. 59 Detta gäller dock i första hand när det är 

en händelse som studeras. En frågeställning som beskriver ett generellt fenomen, som 

homogenisering i vårt fall, är mer öppen när det gäller var studien kan påbörjas och 

avslutas. Och när det gällde vår egen studie visste vi att vi ville studera hur tidningarna 

hade förändrats fram tills idag så avslutet var lätt att bestämma. Däremot var det svårare

att bestämma när vi skulle börja. Men eftersom vi ville få med det förändrade 

medieklimatet, digitaliseringen och den ökade konkurrensen inom svensk media så 

bestämde vi oss till slut för att en tidsperiod på 20 år var lagom för att täcka den mediala

utvecklingen. Tre nedslag vilket inkluderade en vecka i oktober för var tionde år, 1993, 

2003 och 2013 såg vi som hanterbart utifrån vårt tidsutrymme att arbeta med studien.

Vi har endast valt att använda oss av papperstidningarna, delvis för att det är svårt att få 

tag i webbtidningarnas publikationer för långt bak i tiden vilket skulle kunna medföra 

att vårt resultat blir skevt. Samtidigt är vi som sagt nyfikna på hur digitaliseringen och 

den ökade konkurrensen bland medier har påverkat just papperstidningen.

Artiklarna som vi har använt oss av har delvis hämtats från bibliotek i Linköping och 

Stockholm i form av mikrofilmer. När det gäller 2013 har vi hämtat materialet från 

mediearkivet då Aftonbladets dagliga papperstidning sedan 2010 finns där på pdf, och 

Expressens papperstidning sedan 2009.60 Efter vårt urval med hjälp av tidsperiod och 

vilka delar som skulle exkluderas hamnade vi på 405 artiklar från Aftonbladet och 507 

artiklar från Expressen. Varför det blev ett större antal artiklar från Expressen kommer 

vi komma till senare.

4.3 Definitioner
I vår studie har vi avgränsat oss och endast valt att inkludera nyhetsartiklar som 

analysenheter. En nyhet i tidningen definieras därför i vår studie som en text skriven av 

en reporter innehållande rubrik och ingress. Ingressen måste vara skriven inom normens

regler, vilket innebär flytande text i fetstil. 

För att räknas som nyhet ska artikeln rapportera om en ny händelse, ny företeelse eller 

ny infallsvinkel av en händelse eller företeelse. 

59 Bryman, A, 2011, s.297
60 http://www.retriever-info.com/sv/category/news-archive/
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För att sätta definitionen av nyhet i en kontext så skulle varje artikel om terrorattentatet 

mot World Trade Center den 11 september i Aftonbladet kunna tolkas som en nyhet 

eftersom varje artikel kan ge en ny infallsvinkel, alltså belysa en ny del av historien som

kan ge läsaren en större kunskap. 

Om två nyheter anses vara gemensamma innebär det att Aftonbladet och Expressen 

samma publiceringsdatum rapporterar om samma nya händelse eller företeelse och 

använder sig av samma infallsvinkel. Om en nyhet anses vara unik innebär det att en 

tidning är ensam om att rapportera om en ny händelse, företeelse eller att ha en viss 

infallsvinkel. 

För att visa på skillnaden mellan unikt och gemensamt kan vi ta upp ett exempel från 

vår egen studie. I en artikel från 1993 skriver Expressen om att kändisparet Björn Borg 

och Jannike Björling är tillsammans igen, detta efter att de två har synts tillsammans i 

samband med Björn Borgs rättegång i Svea hovrätt där han har överklagat en skuld på 

fyra miljoner kronor. Samma dag i Aftonbladet står det om Björn Borgs rättegång, men 

ingenting om att Jannike Björling var på plats. Båda tidningarna bevakar alltså samma 

händelse vilket kan tolkas som att båda nyhetsartiklarna är gemensamma, men 

tidningarna levererar två helt olika historier, där av blir det två unika nyheter.

För att hänvisa till vår första och andra frågeställning så står nyhetspuff för alla de 

nyhetsrubriker (Inrikes och utrikes) på tidningarnas framsida som ska locka publiken till

läsning medan en huvudnyhet är samma sak som den första nyhetsartikel som är 

publicerad inuti tidningen. 

När det gäller definitionen av inrikes och utrikes så är inrikesnyhet samma sak som en 

händelse/företeelse inom Sveriges gränser, medan en utrikesnyhet är samma sak som en 

händelse/företeelse utanför Sveriges gränser. 

För att förtydliga offentlig angelägenhet så blir en nyhet en offentlig angelägenhet så 

fort en politiker involveras i texten. Så även om en bilolycka räknas som icke-offentlig 

så blir den offentlig om en politiker är inblandad. 

Alla brott som är ett hot mot rikets säkerhet som ministermord och terrorism räknas in 

som en offentlig angelägenhet. Även nyheter som belyser fackföreningar räknar vi in 
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som politiska och därmed som offentliga. En nyhet som är isolerad till att endast belysa 

några enskilda privatpersoners situation räknas däremot inte som offentlig även om 

nyhetens bakgrund kan härledas till en politisk fråga eller ett politiskt beslut.

Vad det gäller ekonomiska nyheter så måste nyheten ha en koppling till staten och 

medborgarna. Privata företags vinster eller förluster är enligt vår definition ingen 

offentlig angelägenhet.

4.4 Metodtillämpning
Som vi har nämnt tidigare fungerar varje artikel som en analysenhet vilket medför att 

med de siffrorna som vi redovisat har 912 analysenheter. Dessa analysenheter ska i sin 

tur hjälpa oss att svara på våra frågeställningar och vårt forskningsproblem. 

Analysenheterna kommer från Aftonbladet och Expressens pappersupplagor. Som 

nämnts tidigare har vi använt oss av en vecka i oktober för varje nedslagspunkt. De 

dagar som artiklarna har tagits från är alltså 18 till 24 oktober 1993 från Aftonbladet 

respektive Expressen, 20 till 26 oktober 2003 från Aftonbladet respektive Expressen och

21 till 27 oktober 2013 från Aftonbladet respektive Expressen. 

För att kunna svara på våra frågeställningar har vi använt oss av ett kodschema som vi 

själva har utvecklat.61 I kodschemat finns tio olika variabler där varje variabel beskriver 

en egenskap hos analysenheten. Till att börja med tilldelas varje analysenhet en variabel 

som blir artikelns identifikationsnummer. Därefter har vi tre variabler som visar vilket 

år, vilken månad och vilken dag som tidningen är ifrån. Utöver detta tilldelas varje 

analysenhet ett variabelvärde utifrån vilken tidning som artikeln kommer ifrån. Alltså 

finns det två värden i denna, en för Aftonbladet och en för Expressen.

Första steget i vår studie blir alltså att dela upp vårt material i tre delar. En del för 1993, 

en för 2003 och en för 2013 för att kunna göra en jämförelse under dessa år utefter våra 

variabler. Därefter gör vi en uppdelning till utefter vilken dag som artikeln är publicerad

då vi vill jämföra artiklar som har publicerats under samma dag, inte under samma 

vecka. Det kan tyckas märkligt men det finns två huvudanledningar till varför vi har valt

att göra på detta sätt. För det första är det svårt rent ekonomiskt att jämföra på det sättet 

då alla tidningar i nedslagen 1993 och 2003 finns på mikrofilm och vi hade behövt 

skriva ut alla 28 tidningar och bekosta alla hundratals utskrifter vilket inte är någon liten

summa. För det andra hade det varit svårt rent praktiskt att ta en artikel i Aftonbladet 

61 Se bilaga 1
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och sen bläddra igenom en hel vecka av Expressen för att se om nyheten var gemensam,

och sedan göra på detta sätt för varenda artikel. Detta analyssätt hade krävts mycket mer

tidsutrymme än det vi blev tillgivna.

För att återgå till kodschemat kommer vi nu gå igenom varje resterande variabel för sig 

och förklara vad den innebär:

Variabel 6: Är nyheten unik? Variabelvärdena är 1 för Ja och 2 för Nej. Denna variabel 

svarar på två av våra frågor, om nyheten är unik eller om den även finns i konkurrentens

tidning. 

Variabel 7: Unik puff på första sidan? Variabelvärdena är 0 för ingen puff, 1 för Ja och 2

för Nej. 0 betyder alltså att det inte finns någon puff för denna nyhet på första sidan, 1 

betyder att det finns en puff och att konkurrenten inte puffar för samma nyhet och 2 

betyder att det finns en puff och att konkurrenten puffar för samma nyhet. 

Variabel 8: Är huvudnyheten unik? Variabelvärdena är 0 för ingen huvudnyhet, 1 för Ja 

och 2 för Nej. 0 betyder alltså att nyheten inte är någon huvudnyhet, 1 betyder att 

nyheten är en huvudnyhet och att den är unik, alltså att den inte finns i konkurrenten och

2 betyder att det är en huvudnyhet men konkurrenten har samma nyhet som 

huvudnyhet. Här hänvisar vi också till vår definition för gemensam nyhet.

Variabel 9: Är nyheten inrikes? Variabelvärdena är 1 för Ja och 2 för Nej. 1 betyder 

alltså att det är en inrikesnyhet medan 2 som är Nej betyder att eftersom det inte är en 

inrikesnyhet så är det en utrikesnyhet. 

Variabel 10: Offentlig angelägenhet med variabelvärdena 1 för Ja och 2 för Nej. 1 

betyder alltså att artikeln behandlar en offentlig angelägenhet medan 2 är lika med Nej 

och betyder att artikeln behandlar en icke-offentlig angelägenhet. 

Med hjälp av dessa variabler kan vi sedan se hur stor andel av Aftonbladet respektive 

Expressens artiklar vid varje nedslag som är gemensamma eller unika, hur många 

gemensamma puffar och huvudnyheter de har och även hur stor andel av varje tidning 

som ägnas åt inrikes och utrikes samt offentlig och icke-offentlig. 
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Vi får dock fram fler jämförelsepunkter då vi med hjälp av våra kodscheman för 

respektive år även kan se hur stor andel av de gemensamma som var inrikes och utrikes 

och hur stor andel av de gemensamma som var offentlig och icke-offentlig för 

respektive tidning. På detta sätt får vi även veta vilken sorts nyheter som det är störst 

chans att Aftonbladet och Expressen har gemensamma. Slutligen görs även en 

jämförelse hur dessa mätvärden har förändrats under dessa tjugo år genom att jämföra 

resultaten för 1993, 2003 och 2013 och ställa dem mot varandra. Detta presenteras i 

resultat och analysdelen.

4.5 Validitet, reliabilitet och replikation
Validitet är ett av de viktigaste forskningskriterierna som finns. Enligt Bryman går 

validitet ut på att slutsatserna som genereras från en undersökning ska hänga ihop. Gör 

de inte det, är inte undersökningen valid.62 Det handlar alltså om hur väl undersökningen

svarar på det man vill ha svar på, alltså om resultatet svarar på vår frågeställning. Det är 

viktigt att resultaten speglar det vi vill undersöka annars är det risk för att resultaten 

präglas av grova fel. Vi har försökt undvika dessa fel och göra vår undersökning valid 

genom att använda oss av ett kodschema som vi själva utvecklat. Med tydliga variabler 

och definitioner har vi försökt sträva efter ett resultat som ger en hög validitet för vår 

undersökning.

Detta kommer även in på nästa viktiga begrepp som är reliabilitet. För att en 

undersökning ska vara tillförlitlig ska resultaten från en undersökning bli densamma om

en oberoende forskare gör om forskningen med samma material, samma definitioner 

och samma kodschema. Den ska inte påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga 

betingelser. 63 Detta är bara möjligt med ett tydligt kodschema och tydliga definitioner 

för att undvika fel i resultatet.

Vi har försökt undvika detta genom att göra hela analysen tillsammans och därmed såg 

vi också tidigt om det fanns rum för feltolkningar och kunde korrigera detta i tid. Vi har 

också varit noga med kodningen för att undvika onödiga slarvfel som i sin tur kunde 

leda till ett felaktigt resultat. 

62 Bryman, A, 2011, s.50
63 Bryman, A, 2011, s.49
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Slutligen är det viktigt att en undersökning är väl beskriven för att en annan forskare ska

kunna replikera studien i fråga. Det kan finns flera anledningar till varför en forskare 

vill replikera en undersökning men det kan t.ex. vara att forskaren i fråga har en känsla 

av att resultaten inte stämmer med resultaten från tidigare studier. Därför måste 

undersökningen vara replikerbar.64 Genom att tydligt visa våra definitioner och vårt 

tillvägagångssätt i detta avsnitt och tidigare avsnitt har vi strävat efter att uppnå en god  

replikerbarhet. Därför tror och hoppas vi att även vår undersökning ska vara möjlig att 

upprepa utan några skillnader i resultatet.

4.6 Metodproblem
I den här delen tänkte vi ta upp några av de problem vi har stött på under arbetets gång 

när det gäller just att kunna genomföra vår studie på ett korrekt sätt. Det är verkligen 

rekommenderat att göra en pilotstudie innan man sätter igång med sin riktiga studie och 

det är något som vi är glada att vi gjorde för det var där vi stötte på några av våra första 

problem.

När vi började med vår pilotstudie tänkte vi att våra definitioner var utförliga och att det

inte skulle bli några problem att se på vilket sätt vi skulle definiera varje artikel. Vi 

märkte dock att vi hade lite för höga tankar om våra definitioner och att de inte alls var 

så glasklara som vi trodde när vi satte oss ner med pilotstudien. För många artiklar blev 

gränsfall där det kunde luta åt två olika håll vilket variabelvärde som artikeln skulle få 

och det krävdes därmed en tolkning av oss för att bestämma vilket värde det skulle bli. 

En tolkning som givetvis inte ska göras då det ska vara glasklara definitioner så att det 

inte är tal om att två oberoende forskare ska kunna få olika resultat. Därmed visste vi, 

tack vare att vi gjorde en pilotstudie, att det var tillbaka till ritbordet för att utveckla 

våra definitioner mer.

Trots vidare utveckling stötte vi ändå på några små problem när vi väl satte oss med vår 

riktiga studie. Vi upptäckte artiklar som var svårplacerade och fick därmed 

vidareutveckla några av våra definitioner ett steg till även under studiens gång. De 

definitioner vi stötte på problem med var framförallt våra definitioner för offentliga och 

icke-offentliga nyheter samt inrikes- och utrikesnyheter. Det problem vi stötte på när det

gällde inrikes och utrikes var, i klara ordalag, vad som egentligen kännetecknar det ena 

eller det andra. I vår första definition kom vi fram till att en inrikesnyhet är en nyhet 

64 Bryman, A, 2011, s.49
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som har en svensk som huvudperson även om platsen är utomlands, men skulle då en 

nyhet med en utländsk person i Sverige vara en utrikesnyhet? Vi kom fram till att så inte

var fallet utan fick sätta oss vid ritbordet på den punkten igen. I slutänden blev vår 

definition att en inrikesnyhet är något som hänt i Sverige medan en utrikesnyhet är 

något som hänt utanför Sveriges gränser oavsett om det inbegriper någon svensk 

medborgare eller inte. 

Offentliga och icke-offentliga nyheter var där vi stötte på mest problem under studiens 

gång och fick finslipa definitionen lite efter hand. Från första början hade vi bara politik

och ekonomi som grundstenar för vad som är en offentlig angelägenhet. Men en nyhet 

kan vara ekonomisk utan att vara offentlig och den kan ha en politisk del utan att för 

den delen vara offentlig. Vi tänkte bara ge ett litet kort exempel för båda delarna. En 

offentlig ekonomisk angelägenhet är om VD:n på Nordea har förskingrat pengar, en 

icke-offentlig angelägenhet är om en enskild privatperson har gått i konkurs med sitt 

företag. Alltså är banker offentliga angelägenheter men inte enskilda företag. 

På samma sätt om vi tar ett politiskt exempel som vi stötte på. Det pågick en busstrejk 

under en av perioderna som vi analyserade och publicerades flera artiklar om detta. 

Offentliga texter om busstrejken var sådant som landstingsråd och fackförbund som 

uttalade sig om strejken. Dock är inte en text som handlar om hur en enskild 

privatperson påverkas av strejken en offentlig angelägenhet. 

Vi stötte även på problem när vi kom fram till en text som handlade om en misstänkt 

terrorist som blivit gripen i Sverige. Denna sortens text hade vi inte tänkt på när vi 

gjorde våra grunddefinitioner och vi fick därför ta en diskussion om hur vi skulle 

hantera den här texten och framtida texter av samma karaktär. Efter att ha diskuterat 

fram och tillbaka kom vi fram till att terrorism i Sverige faktiskt påverkar allmänheten 

och därför måste det räknas som en offentlig angelägenhet enligt våra definitioner. 

Därför lade vi även till detta i våra definitioner. Hade vi inte tagit tid att diskutera dessa 

situationer under arbetets gång, hade det kunnat ställa till problem med våra resultat. 

Slutligen stötte vi på något som kan vara ett problem om man väljer att göra det till ett. 

Eftersom vår studie går ut på att jämföra hur Expressen och Aftonbladet har förändrats 

jämfört med varandra känner vi att det kanske kan bli ett problem att vår analysdatabas 

för Expressen innehåller 102 fler artiklar än Aftonbladets analysdatabas beroende på hur
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resultaten redovisas. Dock väljer vi att redovisa resultaten procentuellt och känner 

därför att resultaten inte blir missvisande och förvirrande tack vare detta. 

Vi vill ändå nämna kort varför det blev sådan stor skillnad på antalet artiklar. Under 

första nedslaget, alltså 1993, var antalet artiklar relativt jämnt 180 artiklar för 

Aftonbladet och 193 för Expressen. Dock blev avståndet större för varje nedslag och 

under vår analysvecka 2013 var skillnaden 83 artiklar för Aftonbladet och 143 för 

Expressen. En anledning till att antalet artiklar minskar beror på att flera små 

nyhetstexter från 1993 definierades av oss som artiklar då de innehöll ingress, något 

som idag har minskat hos båda tidningarna. Fler och fler små nyhetstexter är idag 

istället notiser och saknar därmed ingress. En förklaring till att skillnaden i antal artiklar

blir så stor mellan Aftonbladet och Expressen i 2013 års nedslag är att Aftonbladet har 

väldigt mycket annonser i sin papperstidning, vilket är ett tecken på att tidningen går 

bra, men det leder till ett underskott i artiklar jämfört med Expressen i vår jämförelse. 

Dock ska detta som sagt inte ställa till med några bekymmer då vi redovisar resultaten 

procentuellt.
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5.0 Resultat
Här kommer vi utifrån våra frågeställningar presentera all den data som vår studie har 

resulterat i för att därefter analysera vad siffrorna säger om homogeniseringen mellan 

Aftonbladet och Expressen. Går det att dra paralleller till tidigare forskning och teorier?

5.1 Hur har mångfalden förändrats i Aftonbladet och Expressens urval
av nyhetspuffar?
Som tabell 5.1.1 till 5.1.3 visar så har Aftonbladet 1993 en majoritet i antalet 

nyhetspuffar, medan det motsatta gäller 2003. År 2013 är det relativt jämnt fördelat. 

Aftonbladet har 18 puffar, Expressen har 19 stycken. Mångfalden sjunker för 

Aftonbladet mellan 1993 och 2003, medan den ökar för Expressen. Mellan 2003 och 

2013 minskar mångfalden igen för Expressen, medan den ökar något för Aftonbladet. 

Mångfalden är lika stor hos Aftonbladet och Expressen år 2013. 

Sammantaget mellan 1993 och 2013 så minskar mångfalden för båda tidningarna. Dock 

gör det lilla antalet att små förändringar blir väldigt stora rent procentuellt och det är 

svårt att tala om en trend utan att det blir väldigt tentativt.

Tabell 5.1.1 Nyhetspuffar 18-24 okt 1993
Tidning Antal 

nyhetspuffar
Antal unika Antal 

gemensamma
Urvalsmångfald 
(Index)

Aftonbladet 17 16 (94%) 1 (6%) +88

Expressen 10 9 (90%) 1 (10%) +80

Tabell 5.1.2 Nyhetspuffar 20-26 okt 2003
Tidning Antal 

nyhetspuffar
Antal unika Antal 

gemensamma
Urvalsmångfald 
(Index)

Aftonbladet 8 7 (88%) 1(12%) +76

Expressen 18 17 (94%) 1 (6%) +88

Tabell 5.1.3 Nyhetspuffar 21-27 okt 2013
Tidning Antal 

nyhetspuffar

Antal unika Antal 

gemensamma

Urvalsmångfald 

(Index)
Aftonbladet 18 16 (89%) 2 (11%) +78

Expressen 19 17 (89%) 2 (11%) +78

Kommentar: Urvalsmångfaldsindexet är beräknat som andelen unika nyheter minus andelen 

gemensamma nyheter. Den maximala mångfalden är därmed +100 och den minimala mångfalden 

-100.
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5.2 Hur har mångfalden förändrats i Aftonbladet och Expressens val 
av huvudnyhet?
Genom att studera kolumn två och fyra i tabellerna 5.2.1 till 5.2.3 kan vi se att 

tidningarna 1993 hade en av sju huvudnyheter gemensamt. Det skedde en liten ökning 

vid 2003 då två av sju huvudnyheter var gemensamma, men 2013 gav ett för oss 

överraskande resultat då det inte fanns några gemensamma huvudnyheter på hela 

veckan. Bland unika huvudnyheter som inte den andra tidningen ens tar upp som 

vanliga nyheter redovisar våra tabeller i kolumn två och tre att Aftonbladet hade sex av 

sju unika nyheter under 1993 medan Expressen i sin tur hade fem av sju unika nyheter. 

Detta visar på en god mångfald på denna punkten under 1993. Vi ser samma siffror 

under 2013 vilket även där visar på god mångfald. 

2003 ger det mest intressanta resultatet då Aftonbladet bara har tre av sju unika nyheter 

och Expressen bara två av sju. Genomgående har Aftonbladet fler unika huvudnyheter 

och därmed en högre mångfald. Dock ser vi även lite tentativt på detta resultat då det 

inte hade varit fel med ett större underlag av tidningar. Det kan inte bli mer än sju 

huvudnyheter för respektive tidning vid respektive nedslag.

På grund av det lilla urvalet, vilket gör att små förändringar i antal ger stora 

förändringar i procent väljer vi att endast presentera vårt index och procentuella resultat 

i tabellerna utan att dra några växlar på det i texten.
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Tabell 5.2.1 Huvudnyheter  18-24 okt 1993
Tidning Antal  

huvudnyheter
Antal 
unika

Antal 
gemensamma 
(Huvudnyhet i den 
andra tidningen)

Antal 
gemensamma 
(Nyhet i den andra 
tidningen)

Urvals-
mångfald 
(Index)

Aftonbladet 7 6 (86%) 1 (14%) 0(0%) +72

Expressen 7 5 (72%) 1 (14%) 1(14%) +44

Tabell 5.2.2 Huvudnyheter 20-26 okt 2003
Tidning Antal 

huvudnyheter
Antal 
unika

Antal 
gemensamma 
(Huvudnyhet i den 
andra tidningen)

Antal 
gemensamma 
(Nyhet i den andra 
tidningen)

Urvals-
mångfald 
(Index)

Aftonbladet 7 3 (42%) 2 (29%) 2 (29%) -16

Expressen 7 2 (29%) 2 (29%) 3 (42%) -42

Tabell 5.2.3 Huvudnyheter 21-27 okt 2013
Tidning Antal 

huvudnyheter
Antal 
unika

Antal 
gemensamma 
(Huvudnyhet i den 
andra tidningen)

Antal 
gemensamma 
(Nyhet i den andra 
tidningen)

Urvals-
mångfald 
(Index)

Aftonbladet 7 6 (86%) 0 (0%) 1 (14%) +72

Expressen 7 5 (71%) 0 (0%) 2 (29%) +42

5.3 Antal artiklar
Innan vi går vidare med övriga frågeställningar är det värt att påpeka det faktum vilket 

nämns i metoddelen att för varje nedslag vi har gjort så sjunker antalet nyhetsartiklar för

båda tidningarna. Framförallt är det Aftonbladet som minskar. Mellan den 18 och 24 

oktober 1993 kodade vi 180 nyhetsartiklar, medan vi mellan den 21 och 27 oktober 

2013 bara kodade 83 nyhetsartiklar. Som vi nämner i metoddelen så är det flera texter 

1993 som idag skulle publiceras som notiser och därmed inte definieras som 

nyhetsartiklar, på grund av vårt krav på ingress. Samtidigt genomsyrar trenden med 

färre ingresser båda kvällstidningarna, så Aftonbladets minskning anses enligt oss ändå 

visa på en ansenlig förändring.

Här kan vi alltså skönja en oförutsedd homogenisering av de två kvällstidningarna, att 

de båda har minskat i antalet nyhetsartiklar. Vad för homogenisering vi kan utläsa i de 

båda nyhetskategorierna inrikes och utrikes samt offentlig och icke-offentlig 

angelägenhet kommer att besvaras under resterande frågeställningar.
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Figur 5.3.1 Förändring i antal nyhetsartiklar

n = 912

5.4 Hur har mångfalden förändrats i Aftonbladet och Expressens urval
av inrikesnyheter?
Tabell 5.4.1 till 5.4.3 visar genomgående att Aftonbladet har färre inrikesartiklar än 

Expressen, och bortsett från nedslaget i oktober 1993 där andelen gemensamma och 

unika inrikesartiklar är lika stort mellan de två kvällstidningarna så har Aftonbladet en 

större andel gemensamma och en mindre andel unika inrikesartiklar än Expressen. En 

mindre mångfald helt enkelt vilket vårt index redovisar. 

I vårt nedslag 2003 har Aftonbladet fem procentenheter färre unika inrikesartiklar 

jämfört med 1993. Andelen unika inrikesartiklar ökar dock med tre procentenheter år 

2013. När det gäller Expressen minskar dem också i andelen unika inrikesartiklar 2003, 

men det är en marginell minskning på endast en procentenhet. Det som kan vara 

intressant är nedslaget 2013 där andelen unika inrikesartiklar ligger på hela 92 procent i 

Expressen. Fyra procentenheter mer jämfört med 2003, tre procentenheter mer jämfört 

med 1993.

Sammanfattningsvis, även om mångfalden i Aftonbladet är på en lägre nivå 2013 

jämfört med 1993 så ökar mångfalden både hos Expressen och Aftonbladet, vilket inte 

talar för vår teori om en homogenisering på just denna jämförelsepunkt.
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Tabell 5.4.1 Inrikesartiklar 18-24 okt 1993
Tidning Antal 

inrikes
Antal unika Antal 

gemensamma
Urvalsmångfald 
(Index)

Aftonbladet 141 125 (89%) 16 (11%) +78

Expressen 150 134 (89%) 16 (11%) +78

Tabell 5.4.2 Inrikesartiklar 20-26 okt 2003
Tidning Antal 

inrikes
Antal unika Antal 

gemensamma
Urvalsmångfald 
(Index)

Aftonbladet 98 82 (84%) 16 (16%) +68

Expressen 125 109 (88%) 16 (12%) +76
Tabell 5.4.3 Inrikesartiklar 21-27 okt 2013
Tidning Antal 

inrikes
Antal unika Antal 

gemensamma
Urvalsmångfald 
(Index)

Aftonbladet 54 47 (87%) 7 (13%) +74

Expressen 93 86 (92%) 7 (8%) +84

5.5 Hur har mångfalden förändrats i Aftonbladet och Expressens urval
av utrikesnyheter?
Precis som med inrikes har Aftonbladet genomgående färre utrikesartiklar än Expressen.

Resultatet för utrikes liknar i mångt och mycket resultatet för inrikes med den 

skillnaden att andelen unika och gemensamma utrikesartiklar är mindre respektive 

större. Det finns alltså en lägre mångfald bland urvalet av utrikesartiklar både hos 

Aftonbladet och Expressen, se figur 5.5.4.

Jämfört med inrikesartiklarna där Expressen minskar i antalet unika med en 

procentenhet mellan 1993 och 2003 så ser vi bland utrikesartiklar att Expressen här gör 

en ännu mer markant minskning, på hela tio procentenheter. Men samtidigt ökar antalet 

unika utrikesartiklar igen med 14 procentenheter när vi tittar år 2013. Aftonbladet har 

precis som i inrikes en mindre mångfald än Expressen, förutom 2003 då mångfalden är 

exakt lika stor. Hela 30 procent av båda tidningarnas utrikesmaterial är då desamma. 

Men precis som Expressen ökar Aftonbladets mångfald igen vid 2013, men det är en 

relativt liten ökning av antalet unika utrikesartiklar, endast två procentenheter. Så även 

om mångfalden generellt bland utrikesartiklar är lägre så ser vi även här att mångfalden 

ökar hos båda tidningarna, särskilt hos Expressen.

Förutom mångfalden har vi även studerat andelen inrikes- och utrikesartiklar och 

jämfört mellan de tre nedslagen. Figur 5.5.5 visar att andelen utrikesartiklar i båda 

tidningarna är mindre, men att andelen utrikesartiklar blir allt högre. 1993 var drygt en 
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femtedel av nyhetsartiklarna utrikes. Båda tidningarna låg då på 22 procent. Vad som är 

intressant att notera är att mellan 1993 och 2013 har Aftonbladet och Expressen ökat 

lika mycket i andelen utrikesartiklar. I dag är därför nyhetsurvalet hos båda tidningarna 

35 procent utrikes och 65 procent inrikes. I nedslaget 2003 är det Aftonbladet som ökat 

på mest, men med en divergens på inte mer än fyra procentenheter.

Tabell 5.5.1 Utrikesartiklar 18-24 okt 1993
Tidning Antal 

utrikes
Antal 
unika

Antal gemensamma Urvalsmångfald 
(Index)

Aftonbladet 39 30 (77%) 9 (23%) +54

Expressen 43 34 (80%) 9 (20%) +60
Tabell 5.5.2 Utrikesartiklar 20-26 okt 2003
Tidning Antal 

utrikes
Antal 
unika

Antal gemensamma Urvalsmångfald 
(Index)

Aftonbladet 44 31 (70%) 13 (30%) +40

Expressen 46 33 (70%) 13 (30%) +40
Tabell 5.5.3 Utrikesartiklar 21-27 okt 2013
Tidning Antal 

utrikes
Antal 
unika

Antal 
gemensamma

Urvalsmångfald 
(Index)

Aftonbladet 29 21 (72%) 8 (28%) +54

Expressen 50 42 (84%) 8 (16%) +68

Figur 5.5.4 Mångfald inrikes och utrikes

   Urvalsmångfald (Index) 

                        

                          1993                    2003                    2013                    Nedslag (år)
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Figur 5.5.5 Andelen inrikes- och utrikesartiklar över tid:

 
              n=180                                                                         n=142                                                      n=83                                    

          n=193                                                                            n=171                                                       n=143                                  

5.6 Hur har mångfalden förändrats i Aftonbladet och Expressens 
nyhetsurval av offentliga angelägenheter?
De tre nedslagen visar tillsammans på en minskning av mångfalden. Expressen minskar 

mest mellan 1993 och 2003, medan det motsatta gäller mellan 2003 och 2013. Allt som 

allt är det Aftonbladet som minskar mest i sin mångfald. 

Även om urvalsmångfaldens index vid det senaste nedslaget ligger runt 50 hos båda 

tidningarna, vilket brukar räknas som gränsen för en stor urvalsmångfald, och den 

sammanlagda nedgången hos båda tidningarna är ganska liten, så är det en negativ trend

som visas upp. Samtidigt minskar andelen offentliga angelägenheter i båda tidningarnas 

nyhetsurval. Se figur 5.6.4

Nyhetsartiklar med offentlig angelägenhet har således blivit allt färre och allt mer 

gemensamma hos Aftonbladet och Expressen. Även om Aftonbladet har minst mångfald

så är det Expressen som procentuellt sammantaget minskar mest i antalet nyhetsartiklar 

med offentlig angelägenhet. Expressen har också genomgående en mindre andel 

nyhetsartiklar av denna typ. Mellan 2003 och 2013 minskar båda tidningarna lika 
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mycket, tre procentenheter. Divergensen mellan Aftonbladet och Expressen är 2003 och 

2013 lika stor, åtta procentenheter.

Tabell 5.6.1 Nyhetsartiklar med offentlig angelägenhet 18-24 okt 1993
Tidning Antal 

offentliga
Antal unika Antal gemensamma Urvalsmångfald 

(Index)
Aftonbladet 51 41 (80%) 10 (20%) +60

Expressen 46 36 (80%) 10 (20%) +60
Tabell 5.6.2 Nyhetsartiklar med offentlig angelägenhet 20-26 okt 2003
Tidning Antal 

offentliga
Antal unika Antal gemensamma Urvalsmångfald 

(Index)
Aftonbladet 37 29 (78%) 8 (22%) +56

Expressen 31 23 (77%) 8 (23%) +54
Tabell 5.6.3 Nyhetsartiklar med offentlig angelägenhet 21-27 okt 2013
Tidning Antal 

offentliga
Antal unika Antal gemensamma Urvalsmångfald 

(Index)
Aftonbladet 19 14 (74%) 5 (26%) +48

Expressen 21 16 (76%) 5 (24%) +52

Figur 5.6.4 Andelen nyhetsartiklar med offentlig och icke-offentlig angelägenhet över tid:

               n=180                                                                       n=142                                                          n=83                                 

                n=193                                                                     n=171                                                        n=143 

38



5.7 Hur har mångfalden förändrats i Aftonbladet och Expressens 
nyhetsurval av icke-offentliga angelägenheter?
Mångfalden är här större. Inte minst i Expressen där andelen gemensamma icke-

offentliga angelägenheter vid sista nedslaget utgör endast en tredjedel av andelen 

gemensamma offentliga angelägenheter vid samma nedslag.

I figur 5.7.4 kan vi se hur mångfalden bland icke-offentliga angelägenheter är större. 

Där kan man också tyda att mångfalden hos Expressen ligger på en högre nivå 2013 

jämfört med 1993. Aftonbladet ligger däremot på en lägre nivå 2013 jämfört med 1993. 

Likt våra tidigare jämförelsepunkter huvudnyheter, inrikes och utrikes samt offentlig 

angelägenhet så ser vi att mångfalden minskar hos båda tidningarna 2003.

Tabell 5.7.1 Nyhetsartiklar med icke-offentlig angelägenhet 18-24 okt 1993
Tidning Antal icke-

offentliga
Antal unika Antal 

gemensamma 
Urvalsmångfald 
(Index)

Aftonbladet 129 114 (88%) 15 (12%) +76
Expressen 147 132 (89%) 15 (11%) +78
Tabell 5.7.2 Nyhetsartiklar med icke-offentlig angelägenhet 20-26 okt 2003
Tidning Antal icke-

offentliga
Antal unika Antal 

gemensamma
Urvalsmångfald 
(Index)

Aftonbladet 105 84 (80 %) 21 (20%) +60

Expressen 140 119 (84%) 21 (16%) +68
Tabell 5.7.3 Nyhetsartiklar med offentlig angelägenhet 21-27 okt 2013
Tidning Antal icke-

offentliga
Antal unika Antal 

gemensamma
Urvalsmångfald 
(Index)

Aftonbladet 64 54 (84%) 10 (16%) +68

Expressen 122 112 (92%) 10 (8%) +84
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Figur 5.7.4 Mångfald offentlig och icke-offentlig

        Urvalsmångfald (Index)     

                

                          1993                    2003                    2013                    Nedslag (år)

5.8 Sammanfattning
Tabell 5.8.1 till 5.8.3 presenterar den totala mångfalden och den totala mängden unika 

och gemensamma nyhetsartiklar hos Aftonbladet och Expressen under de tre nedslagen. 

Det totala resultatet speglar den minskning och ökning av mångfalden som vi har 

beskrivit. Aftonbladet har också genomgående en mindre mångfald, med undantag för 

jämförelsepunkterna huvudnyheter och nyhetspuffar samt vårt nedslag på offentliga 

angelägenheter 2003 där Aftonbladets mångfald var större. Att Aftonbladet generellt har

en mindre mångfald kan bero på att tidningen jämfört med Expressen har färre 

nyhetsartiklar eftersom ju mindre material som finns desto större är risken för en mindre

mångfald.

Ett samband som vi har funnit i vårt resultat är att när andelen utrikesartiklar ökar, så 

ökar även mångfalden. Samma samband fast tvärtom hittar vi bland offentliga 

angelägenheter, när andelen nyhetsartiklar med offentliga angelägenheter minskar, så 

minskar även mångfalden. Ett resultat som går emot detta samband är inrikesartiklarna, 

även om de minskar i andel så visar vårt sista nedslag att mångfalden ökar. En orsak kan

vara att till skillnad från utrikesartiklar och offentliga angelägenheter så är andelen 

inrikesnyheter fortfarande i majoritet.
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Med undantag för nyhetspuffar, huvudnyheter och offentliga angelägenheter så visar 

vårt resultat att Expressen ökar i mångfald år 2013 jämfört med 1993, medan det är 

precis tvärtom för Aftonbladet. Varje jämförelsepunkt från 2003 visar på en minskad 

mångfald som förutom när det gäller nyhetspuffar och offentliga angelägenheter ökar 

igen i vårt nästa nedslag 2013. Varför mångfalden nästan genomgående är minst 2003 är

något vi kommer resonera kring i diskussionsdelen. 

För att knyta an till avsnitt 5.3 så minskar antalet nyhetsartiklar hos båda 

kvällstidningarna, något som inte syns när vi framförallt fokuserar på andelar. Faktum 

är att antalet unika nyhetsartiklar både utrikes, inrikes, offentligt och icke-offentligt 

minskar i antal hos båda tidningarna. Det enda undantaget är antalet unika 

utrikesartiklar hos Expressen som ökar för varje nedslag, från 34 till 42 stycken artiklar 

mellan 1993 och 2013.

Tabell 5.8.1 Nyhetsartiklar 18-24 okt 1993
Tidning Antal 

nyhetsartiklar
Antal 
unika

Antal 
gemensamma 

Urvalsmångfald 
(Index)

Aftonbladet 180 155 (86%) 25 (14%) +72

Expressen 193 168 (87%) 25 (13%) +74

Tabell 5.8.2 Nyhetsartiklar 20-26 okt 2003
Tidning Antal 

nyhetsartiklar
Antal unika Antal 

gemensamma 
Urvalsmångfald 
(Index)

Aftonbladet 142 113 (80%) 29 (20%) +60

Expressen 171 142 (83%) 29 (17%) +66
Tabell 5.8.3 Nyhetsartiklar 21-27 okt 2013
Tidning Antal 

nyhetsartiklar
Antal unika Antal 

gemensamma 
Urvalsmångfald 
(Index)

Aftonbladet 83 68 (82%) 15 (18%) +64

Expressen 143 128 (89%) 15 (11%) +78
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6.0 Analys
När vi nu kopplar våra resultat till våra teorier, är det på sin plats att se om något av det 

vi har fått fram stämmer med vad sociologerna som pratar om homogenisering har 

kommit fram till. Som vi nämnde i teoridelen har Schudson sett en förändring när det 

gäller förstasidesnyheter i tidningar i USA.65 Vad han menade med detta var att det är 

vanligare i dag än förr att tidningens förstasidesnyhet finns med någonstans i den 

konkurrerande tidningen. Det vi kan se i våra resultat i avsnitt 5.2 är att det Schudson 

hävdar i sin bok The sociology of news stämmer för Aftonbladet och Expressen år 2003, 

samma år som Schudsons bok släpptes. Dock har mångfalden förändrats till det bättre 

igen som vi kan se på resultaten för 2013. Detta gör att vår tes att tidningarna har 

homogeniserats mer är stärkt för 2003, men att det har skett en förändring igen under de

nästkommande tio åren.

Pierre Bourdieu i sin tur förklarar att det blivit en sorts ”lag” i franska tidningarna att 

om en tidning vill nå ut till en bredare publik så måste den göra sig av med sådant som 

kan splittra eller exkludera läsare. 66 Nyheterna tidningen tar upp får inte förolämpa 

någon eller ta upp problem. Hur kan vi då tolka detta? En ren spontan tolkning är att om

tidningen tar upp för mycket politik så kan detta splittra tidningens läsare om vinklingen

på artiklarna inte följer deras politiska riktning. Då skulle de kunna bli benägna att söka 

sig till konkurrerande tidningen för att se om de är mer neutrala i sin rapportering. Om 

vi tittar på problematiken från denna synvinkel så går den att koppla till vårat resultat av

offentliga och icke-offentliga nyheter i avsnitt 5.6. Där kan vi tydligt se att andelen 

offentliga nyheter har sjunkit stadigt under de senaste tjugo åren för båda Aftonbladet 

och Expressen. Aftonbladets andel har sjunkit med fem procenteheter till 23 procent av 

totala antalet artiklar, medan Expressens andel har sjunkit med åtta procentenheter till 

15 procent av totala antalet artiklar. Detta skulle kunna kopplas till tidningarnas försök 

att rapportera nyheter som inte splittrar eller exkluderar läsare.

Slutligen så kan vi, när det gäller homogeniseringsaspekten, göra en liten koppling till 

Angela Phillips och hennes teorier om cannibalization. 67 Som vi nämnde i teoriavsnittet

har det blivit allt vanligare att reportrar i Storbritannien tar nyheter från andra källor och

bara skriver om dem lite för att därefter publicera dem sedan som sina egna. För att 

kunna koppla denna teori till vår egen forskning så har vi valt att titta på andelen 

65 Schudson, M, 2003, s.109
66 Bourdieu, P, 2011, s.44
67 Philips i Fenton, 2010, s. 95-97

42



gemensamma inrikes nyheter och andelen gemensamma utrikesnyheter. Under tiden 

som andelen gemensamma inrikesartiklar har sjunkit under de senaste tjugo åren har 

andelen gemensamma utrikesartiklar ökat med en topp på 30 procent under 2003, som 

vi tidigare konstaterat är året nedslaget med lägst mångfald. Det som vi kan tänka oss 

utifrån dessa resultat är att i ett hårdare medieklimat med kortare deadlines, kan det vara

lockande att plocka mycket av utrikesnyheterna från nyhetsbyråer som t.ex. TT och om 

båda tidningarna tänker likadant, blir det också fler gemensamma nyheter inom just 

utrikesartiklar. Dock är det bara vår egen teori i det här fallet och våra egna slutsatser 

som vi drar från våra resultat. För att bekräfta detta krävs det vidare forskning som vi 

ger förslag på i diskussionsavsnittet.

I avsnitt 2.1 tar vi upp fem olika teoretiska synsätt på vad det är som formar ett 

nyhetsurval. Utifrån dem fem valde vi ut två som vi ansåg att vår egen studie speglade. 

Det ena synsättet handlade om mediarutiner, att organiseringen av arbetet på 

nyhetsredaktionerna påverkar nyhetsurvalet. Och det andra om faktorer utanför 

medierna, att exempelvis ekonomiska och kulturella faktorer som 

konkurrenssituationen, källorna och publiken påverkar nyhetsurvalet68. I den här delen 

av studien tänkte vi analysera om dessa två synsätt på nyhetsurvalets påverkan speglar 

det resultat vi har fått fram. Alltså kan tidningarnas organisatoriska rutiner, 

konkurrenssituation med mera ligga bakom att vi har fått det resultat som vi har fått?

Om vi börjar med mediarutiner så är det svårt att tyda om det resultat vi har fått fram 

går att koppla till tidningarnas förändrade jobbrutiner, kanske att Jan Helins uttalande 

om att digitaliseringen har lett till att man mer jobbar utifrån ett nyhetsdygn kan ha ett 

samband med den minskade andelen och mångfalden av offentliga angelägenheter. 

Rena nyhetshändelser prioriteras framför bevakning av politiska och ekonomiska frågor 

som både kan kräva mer tid och tålamod. 

Samtidigt kan det faktum att nätet har blivit en allt viktigare plattform för 

nyhetsförmedlingen ligga bakom att antalet nyhetsartiklar minskar i båda 

kvällstidningarna samtidigt som mångfalden totalt ökar. Aftonbladet och Expressen har 

färre nyhetsartiklar i papperstidningen, men samtidigt satsar dem på att skilja sig mer åt.

För att åter citera Björn Häger.

68  Jönsson, 2004, s.81
43



Egna nyheter har blivit viktigare som konkurrensmedel. Papperstidningarna och 

tevekanalernas huvudsändningar måste kunna erbjuda något utöver de händelsenyheter 

som ständigt uppdateras på webben, i textteve och dygnets alla kortsändningar.69

Häger nämner här konkurrensen, och att andelen nyhetsartiklar med offentliga 

angelägenheter har blivit mindre i tidningarna och allt mindre unika kan förutom nya 

arbetsrutiner bero på just konkurrensfaktorn. Att antalet gratismedier på internet ökar 

gör det svårare att finansiera journalistiken vilket i sin tur leder till allt mindre 

granskning av makten där resurser kan behövas för att kunna göra väl genomarbetad 

research.

Att andelen utrikesnyheter ökar samtidigt som mångfalden ökar kan ha sin bakgrund 

både hos digitaliseringen och den tuffare konkurrensen. Internet har gjort världen 

mindre, mer tillgänglig och därmed billigare att förmedla. Samtidigt har informationen 

om vår omvärld blivit mer rik och omfattande.

Att vårt nedslag 2003 som vi tidigare har nämnt visar på en genomgående försämring av

mångfalden, alltså en tydlig homogenisering talar för vår tes. Samtidigt gör det på 

många punkter annorlunda resultatet 2013 inte det. Talar detta emot vår studie eller 

handlar det om att vår studie bestyrker en övergångsprocess för Aftonbladet och 

Expressens papperstidning? En etableringsprocess från den gamla analoga världen till 

den nya digitala?

Detta och mer kommer vi resonera kring i vår diskussionsdel.

69  Häger, 2009, s. 92
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7.0 Diskussion
Vårt resultat visar, i alla våra tre nedslag på en homogenisering mellan Aftonbladet och 

Expressen när det gäller offentliga angelägenheter. I avsnitt 1.3 kopplar vi samman 

medias roll som tredje stadsmakt och tidningarnas rapportering om offentliga 

angelägenheter. Därmed finner vi det oroväckande att det är just vid denna 

jämförelsepunkt som vi kan tyda en homogenisering. Ett demokratiskt samhälle behöver

enligt oss en mångfaldig journalistik som kan ge olika perspektiv på det som sker runt 

omkring oss vilket i sin tur kan bredda och berika den samhälleliga debatten. En fortsatt

homogenisering av offentliga angelägenheter kan därmed riskera att urvattna den. 

Men i sin tur kan man ställa sig frågan om just en homogenisering mellan Sveriges två 

största kvällstidningar Aftonbladet och Expressen behöver problematiseras då de 

konkurrerar om samma publik. För är det något större problem med en homogenisering 

om publiken ändå inte läser båda kvällstidningarna utan antingen bara läser Aftonbladet 

eller bara Expressen? Anna-Maria Jönsson säger själv i sin studie av mångfalden av 

nyheter i tv, ett annat medium där de flesta bara tar del av en kanal, att en bristande 

mellanmedial variation kan vara av godo då det innebär att man får ta del av samma 

nyhetshändelser oavsett vilket program man tittar på70. 

Samtidigt kan man enligt oss lätt argumentera emot och säga att det finns ingenting som

tyder på att en bristande mellanmedial variation av nyhetsurvalet bidrar till den 

samhälleliga debatten som ändå är själva problematiken. Om det är någonting den 

bidrar med så är det i så fall en bristande variation i informationsförmedlingen och i 

åsiktsbildningen eftersom risken är större att Aftonbladet och Expressens läsare skapar 

sig samma kunskaper och samma uppfattningar ju mindre mångfalden är.

Att vi intresserar oss för just kvällstidningarna motiverar vi i avsnitt 1.1. Där tar vi upp 

ett antal indicier som vi tycker indikerar på en homogenisering just inom denna 

mediegenre. Samtidigt har vårt resultat bevisat att en homogenisering på flera punkter ej

har skett, tvärtom har mångfalden sammantaget ökat. Men om man jämför våra tre 

nedslag närmare visar det att det sker en generell nedgång av mångfalden 2003. Om vår 

studie hade gjorts tio år tidigare utifrån samma tes hade den alltså i mångt och mycket 

stämt, till skillnad från 2013 när nu mångfalden åter igen har ökat. 

70  Jönsson, 2004, s. 270
45



Att varje nedslag endast utgör en vecka gör att de olika nedslagens skilda resultat kan 

ifrågasättas men om vi låter oss själva spekulera så kan den lägre mångfalden i vårt 

nedslag 2003 tala om en övergångsprocess där papperstidningens roll från den gamla 

analoga världen inte hunnit anpassa sig till den nya än. Vårt nedslag 2013 med en högre 

mångfald visar däremot på en positiv utveckling mot en anpassning. 

Det finns ett flertal sätt att gå vidare med forskningen. Ett sätt som skulle kunna vara 

intressant att jobba vidare med är att inkludera tidningarnas webbtidningar när man 

jämför hur mycket av nyheterna som är desamma. Vi har spekulerat i digitaliseringens 

påverkan på homogenisering när det kommer till papperstidningen, men på detta sätt 

skulle det gå att dra slutsatser om homogeniseringen på just webben där den största 

publiken idag finns. Kanske en längre studie över flera veckor skulle kunna vara 

intressant. Men i detta fall skulle det förmodligen bara vara möjligt att studera i nutid då

det är svårt att få tillgång till tidigare webb-baserat material från tidningarnas respektive

webbtidningar. Det är alltså inte lika lätt att få tag i dessa som det är att leta upp 

mikrofilmer från äldre pappersupplagor. Likväl skulle det med största sannolikhet kunna

bli en intressant komplementstudie till vår egen studie.

Något annat som är intressant men som inte mynnade ut i något för vår egen del, 

förmodligen på grund av för lite underlag, är hur mycket av förstasidespuffarna som är 

gemensamma mellan tidningarna. Det skulle mycket väl kunna bli en egen liten studie 

att studera likheter mellan konkurrenternas förstasida och även här skulle det gå att 

använda webbtidningarna och jämföra med vilka nyheter de väljer att placera högst upp 

på sidan. 

En sak som vi tog upp i resultat- och analysavsnittet var att det var större andel 

gemensamma nyheter bland utrikesnyheter än det var bland inrikesnyheter. Vår teori 

bakom detta är att mycket av utrikesnyheterna är reproducerade från nyhetsbyråer som 

t.ex. TT. Detta är något som mycket väl skulle kunna mynna ut i en intressant 

frågeställning och studie där man grundligt går in och undersöker hur mycket av 

utrikesnyheterna som är från nyhetsbyråer och hur lika texterna som hamnar i tidningen 

är nyhetsbyråns texter. Ser de direkt avskrivna ut eller ändras de om för att tidningen 

ska få dem att bli mer ”egna”? 
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En annan slutsats som vi kunde dra var att det fanns fler gemensamma nyheter med 

offentlig angelägenhet än med icke-offentlig angelägenhet. Här vore det intressant att 

studera närmare vilka typer av offentliga angelägenheter som är oftare gemensamma än 

andra. Handlar den mindre mångfalden främst om politik eller ekonomi? Om vi som 

exempel tar nyheter om politik, är det nyheter om enskilda politikers handlande, 

politiska konflikter eller om allmänna politiska frågor som har minskat mest i 

mångfald? Här skulle man dock behöva göra ett större nedslag än vad vi har gjort för att

få ett mer tillförlitligt resultat. Man skulle även likt Jönssons studie kunna dela upp 

händelse och presentation istället för att som vi slå ihop det. Detta för att ge en ännu 

vidare bild av mångfalden inom tryckt press. 

Man kan ifrågasätta om det går att tala om en allmän minskning av mångfalden bland 

offentliga angelägenheter när det endast handlar om tre veckor sammanlagt som vi har 

studerat? Och nej, det går inte att dra slutsatser eller argumentera för vårt resultat mer än

för just dem tre veckor som är ett faktum. Men man kan ändå spekulera kring om vad 

resultatet ur ett större perspektiv kan innebära, vilket vi har gjort både i analysen och 

diskussionen.

 Avslutningsvis, om man tittar på Sverige och hela västvärlden så är det i stort sett bara 

Tv-mediet som sedan tidigare varit utsatt för studier av mångfald och homogenisering, 

därför är det närmast nödvändigt att bygga vidare på vår studie som egentligen skapar 

mer frågor än svar. För det är ett intressant ämne som är värd djupare granskning.
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9.0 Bilaga – Kodmanual

V1: Id-nr 001-999

V2: År                                                                   1993-2013

V3: Månad 01-12

V4: Dag                                                                                               01-31

V5: Tidning 1. Aftonbladet

2. Expressen

V6: Unik nyhet?                             1. Ja

                                                                                                             2. Nej

V7: Unik puff på förstasidan?                                                        0. Ingen puff            

                                                                                                         1. Ja

                                                                                                             2. Nej

V8: Unik huvudnyhet? 0. Ingen huvudnyhet

                                                                                                             1. Ja

                                                                                                             2. Nej

V9: Inrikes  1. Ja

                                                                                                             2. Nej

V10: Offentlig angelägenhet                                                            1. Ja

                                                                                      2. Nej
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