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The purpose of this study has been to find out what possibilities the journalists at the 

newspaper Aftonbladet have to live up to the proposed ideas and values that defines 

journalism, as well as how these values are presented to the readers. With this as a 

starting-point we have studied what kind of society Aftonbladet presents to its 

readers as well as how this society is supposed to work and also what it`s like. To be 

able to answer this question we have first researched through theories and earlier 

studies, literature about journalism, media science, semiotics, history and laws. With 

the help of the investigation we found fitting tools to perform the analysis. With the 

theory as groundwork we have, through the qualitative approach analyzed seven 

news articles from seven Aftonbladet newspapers during one week.  

 

Our study shows that the Afonbladet’s journalists have not been able to present 

occurrences in society in a correct and impartial manner - because they exaggerate 

insignificant details and neglect to show real attention to serious societal structures 

by using sensationalism, dramatization and a very superficial approach to the stories 

that they are conveying. We have also been able to establish that it is impossible for 

journalists to follow up and live up to the ideals of journalism. Not only that, it’s 

also impossible for them to live up to the ideals that the Aftonbladet as a newspaper 

has assigned for itself. A probable explanation for this is that the journalism field is 

characterized by high productivity and demands that the news are supposed to be 

easily understood and have a specific news value. All of this combined amounts to 

that a lot of times the journalism becomes accentuated, one sided and simplified, all 

to lure readers every day because Aftonbladet’s main income comes from single 

copy sales. 

 

Key words: Aftonbladet, objectivity, discourse, critical discourse analysis, 

newspaper articles, News journalism, ideology, journalistic ideals, Existing 

structural relationships.  
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1. INLEDNING OCH BAKGRUND 
Idag befinner vi oss i en tid när medierna blir allt fler och når ut till en allt större del av 

befolkningen. Visst kan vi välja att inte prenumerera på morgontidningen eller köpa 

kvällstidningen, att inte slå på radion eller Tv:n eller välja bort reklamen som kommer i 

brevlådan. Men vi kan inte välja bort medierna, detta då våra ögon dras till tidningarnas 

löpsedlar och reklampelare. I och med detta är mediernas makt att påverka större än någonsin. 

De är också medborgarnas främsta källa för information. Information och kunskaper som vi 

behöver för att vara aktiva medborgare i en demokrati. Den nyhetsjournalistik vi kommer i 

kontakt med dagligen påverkar oss i våra beslut och hur vi bildar uppfattningar om samhället 

omkring oss. Därför har nyhetsjournalistiken en viktig roll i hur vår omvärld formas. (Nord & 

Strömbäck, 2004:15). Utifrån detta är det viktigt att förstå hur medierna utformar vad som ses 

normalt och vilket synsätt de förmedlar av vårt samhälle genom text och bild. 

 

Vi blev intresserade av vilken bild tidningen Aftonbladet ger sina läsare av samhället. Valet 

av Aftonbladet för vår studie beror på att tidningen ingår i en av Sveriges ledande 

mediekoncerner Schibsted Sverige, ägd av norska Schibsted ASA. Aftonbladet använder flera 

olika nyhetskanaler och når varje vecka närmare fyra miljoner människor.  

Schibsted Sverige innefattar Aftonbladet, Svenska Dagbladet och Schibsted Tillväxtmedier, i 

vilket bland andra Hitta, E24, Minimedia, Mötesplatsen, Lendo och en rad andra 

internetbolag ingår. Koncernen har drygt 1 200 anställda i Sverige och omsätter cirka fyra 

miljarder kronor per år. Aftonbladet får allt fler läsare och befäster positionen som Sveriges 

största tidning – alla kategorier. Varje dag läser 2 512 000 svenskar Aftonbladet papper eller 

webbtidningen Aftonbladet.se. (www.blogg.aftonbladet.se/janhelin/2010/06/miljoner-laser-

aftonbladet-varje-dag).  

 

Det är av den anledningen vi menar att tidningen har stor makt att påverka, då Aftonbladets 

nyhetsjournalistik når ut till en stor del av befolkningen dagligen. Därför är tidningen den 

utgångspunkt vi behöver för att studera samhällsbilden i ett svenskt nyhetsmedium. 
 

 

1.1 Syfte 
Det primära syftet med arbetet var att ta reda på hur Aftonbladets nyhetsjournalistik lever upp 

till nyhetsjournalistiska idéer och ideal och vilka val av nyheter som görs och hur dessa 

presenteras för läsarna. Med detta som utgångspunkt har vi undersökt vilken bild Aftonbladet 

ger sina läsare om hur samhället är och bör vara.  

 

 

1.2 Problemformulering och frågeställningar 
Aftonbladet definierar sig numera som aktörer på en kommersiell mediemarknad och har 

därmed utvecklat egna partsintressen gentemot såväl staten som konkurrerande medieföretag.  

De högstämda kraven på ökat nyhetsjournalistiskt oberoende har i praktiken ofta visat sig 

vara påtryckningar för ökad kommersiell rörelsefrihet. Utifrån detta kan man ställa sig frågan 

vilka möjligheter Aftonbladets nyhetsjournalistik har att leva upp till sina egna ideal. Man kan 

också fundera över vilka möjligheter och förutsättningar tidningen har att leva upp till de 

pressetiska reglerna. Är det så att Aftonbladet och dess nyhetsjournalistik bidrar till att 

upprätthålla det dominerande tankesättet eller bjuder de på alternativa synsätt? Denna 

problemformulering har utmynnat i en övergripande frågeställning och som sedan har brutits 

ner i mer detaljerade frågeställningar: 

Vilken bild målar Aftonbladet upp om hur samhället är och bör vara?  
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 Hur ser artiklarna ut gällande källor, vinkling, dramalogi, objektivitet, spekulationer 

samt språkbruk och känsloladdade meningar? 

 Vilka möjligheter har ABs nyhetsjournalistik att fullfölja sitt uppdrag? 

 Vilka möjligheter har ABs nyhetsjournalistik att leva upp till idealet att vara opartiska 

och att ”spegla verkligheten” i sin nyhetsrapportering? 

 Vilka nyheter får mest och störst uppmärksamhet på tidningens första sida (ettan)? 

 

 

1.3 Avgränsningar 
Sanning och objektivitet är någonting som är svårt att definiera då dessa är någonting som är 

påverkat av varje individs förförståelse. Enligt Gilje & Grimen existerar det inte någon 

absolut sanning inom vetenskapen. Dock kan teorier innehålla sanning för tillfället. De är 

alltså sanna inom vad Tomas Kuhn skulle kalla ett paradigm, fram tills paradigmet skiftar. Ett 

paradigm innebär att det finns ett allmänt erkänt vetenskapligt resultat som under en tid ger 

forskare klart definierade problem och legitima problemlösningar (Gilje & Grimen 2007: 

105). Gilje & Grimen har också fastställt att det inte finns någon riktig objektivitet, utan att 

vetenskapliga aktiviteter utgår i stort sätt alltid ifrån filosofiska förutsättningar och 

förförståelse som vetenskapsmannen innehar. (Gilje & Grimen 2007:13) Vi anser att eftersom 

det inte går att fastställa någon objektivitet eller sanning måste det innebära att det inte heller 

finns någon verklighet i dess hårdragna innebörd. Utan att verkligheten är en subjektiv 

uppfattning.  

 

I vår studie kommer vi dock avgränsa oss till de krav som journalistförbundet, publicist- och 

de pressetiska reglerna har fastställt gällande objektivitet, sanning och verklighet. Alltså 

avgränsar vi oss till de krav som finns på Svenska journalister för att de ska kunna hävda att 

de skriver på tidigare nämnda sätt. Detta innebär att vi sätter oss in i en nyhetsjournalistisk 

diskurs gällande orden verklighet, sanning och objektivitet. Därigenom blir innebörden lite 

mer definierad och inte en filosofisk fråga utan en fråga om Aftonbladets nyhetsjournalistik 

följer det ”paradigm” som finns utsatt för dem. På grund av den begränsade tiden till studien 

har vi avgränsat oss till tidningar producerade under en veckas tid. Avgränsningen på en 

vecka har vi gjort så att vår kvalitativa ansats till materialet skulle bli möjlig att genomföra. 

Ytterligare avgränsningar av vår studie har vi lagt under kapitel 5.1 Urval.  
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2. AFTONBLADET 
 

2.1 Aftonbladet idag 
Idag (2010) äger Schibsted 91 % av aktierna och LO har kvar 9 %, men genom avtal med 

Schibsted har LO fortfarande rätt att bestämma vem som ska vara chefredaktör för ledar-, 

debatt- och kulturavdelningen och behåller därmed kontrollen över tidningens politiska 

inriktning. I och med Schibsteds övertagande av Aftonbladet fick tidningen en ägare med 

stora ekonomiska resurser och en ägare som har gedigen kunskap om medier. Jan Helin är 

chefredaktör och ansvarig utgivare för Aftonbladet.  

Aftonbladets publicistiska idé är att leverera nyheter, driva opinion och ge service - 24 timmar 

om dygnet.  

 

Aftonbladetkoncernen står publicistiskt på fyra ben - Nordens största och mest lästa tidning, 

Europas största nättidning, gratistidningen Punkt SE samt den digitala TV-kanalen 

Aftonbladet TV7. Därutöver har Aftonbladet en ledande position inom eftertext- och 

bilannonsering på internet med ägande i bland annat Blocket.se och Hitta.se. 

(www.aftonbladet.se/koncernen/article7115686.ab) 

 

Aftonbladetkoncernen når varje vecka närmare fyra miljoner människor. Aftonbladets.se är 

dessutom den mest besökta webbtidningen i Sverige. 

(http://www.alexa.com/topsites/countries/SE 2010-10-23;19:34). 

 

 

2.2 Aftonbladets koncerns målsättningar 
Enligt Aftonbladets koncernledning är kvällstidningen Aftonbladet en tidning som står på 

läsarnas sida. En tidning som vill överraska, underhålla och driva opinion i samspel med 

läsekretsen. De menar att:  

”vår journalistik ska vara kritiskt granskande, sann och saklig och ge röst åt 

vanligt folk.” (http://www.aftonbladet.se/koncernen/article7007292.ab 2011-01-

08, 10:03) 

Detta ska de leva upp till genom att Aftonbladets journalister och fotografer har en mängd 

regler och stilistiska krav att förhålla sig till – i varje reportage, varje text, varje bild och varje 

rubrik.  

 

Att Aftonbladet är en bred tidning som står på läsarnas sida innebär, enligt koncernledningen, 

en rad ställningstaganden för de som bestämmer vad som ska tas upp i Aftonbladet och ur 

vilket perspektiv. Bredden återfinns i urvalet och i uppbyggnaden av innehållet. Aftonbladets 

målsättning gällande innehållet är att det: 

”ska spegla svenska folkets intressen och varje dag ska läsarna erbjudas en 

kombination av hårda och mjuka nyheter, kultur och politiska kommentarer, 

sport och nöje, personliga kommentarer, debatt och 

läsaråsikter.”(http://www.aftonbladet.se/koncernen/article7007292.ab 2011-01-

08, 10:03) 

 

Aftonbladets koncernledning menar att ämnesvalen styrs av det som de själva uppfattar som 

flertalets intressen och behov på bekostnad av smalt innehåll. Vidare menar de, att stå på 

läsarnas sida innebär att journalistiken presenteras utifrån ett perspektiv som läsarna kan 

identifiera sig med och kan förklara komplicerade skeenden på ett begripligt sätt. 

 

”Aftonbladets journalistik ska vara kritiskt granskande, sann och saklig.” 
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Det betyder att Aftonbladets journalister ska ha ett kritiskt förhållningssätt till uppgifter och 

påståenden. Därför ska alla fakta noga granskas innan publicering. I rapportering om 

konflikter ska de olika åsikterna ges möjlighet att komma till tals. Om någon person kritiseras 

ska denne ges tillfälle till att bemöta kritiken. Så här skriver Aftonbladet gällande 

journalistiken och sanning i deras tidning: 

”Att allt som står i tidningen ska vara sant är naturligtvis en självklarhet, och för 

att leva upp till det krävs ofta hårt arbete i form av faktainsamling och 

källkontroll. Om vi misslyckas ska vi vara generösa med 

rättelser.”(http://www.aftonbladet.se/koncernen/article7007292.ab 2011-01-08, 

10:03) 

 

Aftonbladet anser att de är ett känslomedium som i sitt ämnesval och sin presentationsteknik 

talar direkt till läsarens hjärta och grundläggande mänskliga känslor. I Aftonbladet får läsaren 

inte bara veta vad maktens män och kvinnor, näringslivets toppar, idrottsmän och vanliga 

människor gör, utan också hur de mår, hur de känner och vad de tänker. Detta skapar en 

närhet som gör det enklare för läsaren att identifiera sig med människor i händelsernas 

centrum och leva sig in i de skeenden som 

beskrivs.(http://www.aftonbladet.se/koncernen/article7007292.ab 2011-01-08, 10:03) 

 

 

2.3 Lever på löpet 
Det går inte att prenumerera på Aftonbladet utan tidningen är helt lösnummerförsåld. Detta 

innebär att Aftonbladet varje dag måste övertyga läsarna om att tidningen är värd att betala 

för. Detta görs genom löpsedeln som är det viktigaste redskapet för att locka till köp och även 

tidningens första sida – Ettan. Enligt Aftonbladet själva är det inte nödvändigtvis det 

viktigaste budskapet som presenteras på löpsedeln, utan det som bedöms vara det mest 

säljande. (http://www.aftonbladet.se/koncernen/article7007292.ab 2011-01-08, 10:03) 

 

 

2.4 Den moderna tidningen 
Hadenius & Weibull (2008) beskriver i sin bok, Massmedier: press, radion och TV I den 

digitala tidsåldern, hur den moderna papperstidningen vuxit fram och hur den ser ut idag. 

Enligt författarna skapades det vi idag kallar kvällspress i Sverige i början av 1900-talet med 

influenser från USA. Den nya sortens tidning kallades tabloidpress och såldes som 

lösnummer. Dessa hade en nytt format där man använde bilder för att locka läsarna samt att 

tidningen var mer lättläst än morgontidningen. Tabloidpressen var mer sensationsinriktad med 

kriminalnyheter, underhållningsmaterial och vardagshistorier.  
 

 

2.5 Kommersialisering av offentligheten – medieindustrin idag 
Ingela Wadbring ställer i antologin Medierna och demokratin (2004) frågan om det går att 

kombinera god journalistik med en vinstdrivande verksamhet. Hon menar att detta inte är en 

lätt fråga att besvara. Detta eftersom vi har gått från att ha medier som drivs enbart av de 

journalistiska idealen, som det var i pressens barndom, till att de idag ofta fungerar som 

vinstdrivande affärsverksamheter. Man pratar ofta om att medierna har blivit 

kommersialiserade; de måste idag attrahera en publik som kan bli konsumenter till de 

produkter som annonsörerna vill sälja (Wadbring, 2004). 
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3. NORMATIV TEORI 
 

3.1 Journalistik vad är det? 
Journalistik brukar beskrivas som en del av offentliga samtal. I medieforskaren Lars Hulténs 

bok, Journalistikens villkor (1996:13), beskriver han att nyhetsjournalistik är det vi tar del av i 

nyhetsmedier. Han menar att det ställs krav på journalisterna att vara opartiska och att de ska 

spegla verkligheten. Nyhetsjournalistik beskrivs ofta som en industri eller fabrik, för att 

nyheter produceras på löpande band. Journalisten har blivit anställd för att skapa den produkt 

som människor frågar efter. Denna industri styrs således av marknadens behov. Dessa villkor 

påverkar hur journalisten utformar sina berättelser och hur de skildrar verkligheten.  

 

Många tror att en journalists huvuduppgift är att skriva, något som inte är konstigt då de flesta 

människor upplever journalistik som en färdig produkt. Journalistik är så mycket mer än att 

bara sätta ord på papper. Men journalistik kan även ses ur journalistens perspektiv och blir då 

ett yrke – att överföra ett budskap och en kunskap. För journalisten är inte en nyhetstext bara 

ett innehåll utan också konsten att behärska ett antal tekniker såväl ute på fältet som vid 

datorn. För journalisten blir journalistiken ett sätt att forma verkligheten och tolkar en 

ickefiktiv redogörelse utifrån ett aktualitetsperspektiv (Hultén 1996:8). Med andra ord kan 

man säga att nyhetsjournalistik förmedlar ”sanna” berättelser som har med aktualitet att göra. 

Journalistik presenteras i ett medium och ”färgas” av mediets villkor. (Hultén 1996:31-32) Då 

journalistiken är en del av det offentliga samtalet och ett bra samtal bör vara uppriktigt, 

ifrågasättande och förutsättningslöst ta upp idéer som går på tvärs och är obekväma, enligt 

Hultén (1996:13-14). 

 

För att journalistiken ska kunna informera och granska på ett sätt som gör det möjligt för 

människor att fritt och självständigt kunna ta ställning i samhällsfrågor, krävs det att 

journalistiken strävar efter att ge så allsidiga och sanningslika bilder av verkligheten som 

möjligt. Om inte denna strävan finns övergår informationen till att bli desinformation. 

Forskarna Bill Kovach och Tom Rosenstiel menar att journalistik bör ses som en 

”verifikationsdisciplin” och att i slutändan är det denna disciplin som skiljer journalistiken 

från nöje, propaganda, fiktion etc. Detta beror på att journalistiken är den enda av dessa som 

är fokuserad på att få ner det som har hänt rätt. (Nord & Strömbäck 2004:20) Publicistregler 

anger bland annat att nyhetsförmedlingen ska vara korrekt och allsidig:  

 

”Framhäv inte berörda personers etniska ursprung, kön, nationalitet, yrke, 

politiska tillhörighet, religiösa åskådning eller sexuella läggning om det saknar 

betydelse i sammanhanget och är missaktande.” 

Publicitet som kan kränka privatlivet ska också undvikas, om det inte har ett uppenbart 

allmänintresse. Yrkesreglerna är till för att öka journalistikens trovärdighet. Vi menar att den 

som granskar måste själv tåla att bli granskad. I det här sammanhanget är det viktigt att vi drar 

en klar skillnad mellan yrkena journalist, informatör och marknadsförare, något som 

Journalistförbundet fastställde 1992. Det som dessa tre yrkesgrupper har gemensamt är att de 

väljer ut och sammanställer material självständigt, men journalisten måste följa yrkesreglerna 

och tjänar allmänheten. Däremot informatörer agerar för att sprida ut arbetsgivarens tjänst, 

vara eller idé och marknadsföraren försöker sälja varor och tjänster för att tjäna pengar. 

(Engblom L-Å 2001:262). Med detta som utgångspunkt behövs några av de uttryck som anses 

viktiga beskrivas inom vad journalistiken ska göra. Grunden är att den information som 

nyhetsjournalistiken sänder ut ska vara sann, allsidig och relevant enligt Strömbäck 

(2004:81). Vissa av de etiska ideal som nyhetsjournalistiken har motsäger varandra och är 

dessutom oklara. Kravet på en saklig och allsidig nyhetsförmedling är ett exempel 
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motsägelser. Detta då journalistiken samtidigt ska vara lättbegriplig och relevant och på så 

sätt skapas förenklingar och hårt dragna vinklar (Ekström & Nohrstedt (1996:88). 

 

Nyhetsjournalistiken anses vara objektiv, opartisk och speglar verkligheten således berättar 

sanningen. Medan åsiktsjournalistiken anses vara subjektiv och ger uttryck för åsikter och 

tankar – partisk. (Hultén (1996:14). Objektiviteten som ska prägla nyhetsjournalistiken anses 

vara positiv eftersom den antas utgå ifrån sanningen. Det är objektet som beskrivs och är i 

fokus, medan journalisten träder tillbaka och försöker berätta om objektet i stället. Den 

objektiva journalistiken anses vara mer trovärdig, sanningsenlig, pålitlig, oberoende och ärlig. 

Nyhetsjournalistiken vill inte förknippas med subjektivitet.  

 

Det finns ytterligare tre begrepp som förknippas med de journalistiska idealen och som 

journalisterna vill förmedla. Tillsammans anses dessa utgöra objektiviteten – relevans, balans 

(opartiskhet) och sanning.  

 Relevans – att bara sådant som har betydelse ska publiceras. Det som publiceras ska 

också få det utrymme som det förtjänar. Då vad som är relevant varierar för olika 

personer måste det alltid göras en nyhetsvärdering. 

 Balans – syftar till att alla sidor i en konflikt ska få samma möjligheter att uttrycka sig 

och bevakningen ska vara opartisk och inte gynna någon sida. Som journalist får man 

inte använda värdeladdade ord för att ta ställning för en sida eller åsikt.(Hultén 

1996:67-71, Hadenius & Weibull (1999:367)  

 Sanningen – är ett nyckelbegrepp inom journalistiken. Journalistiken anses berätta 

något om verkligheten som är absolut sant och har ett allmänintresse. Sanningen 

handlar om att berätta om sådant som har hänt eller kommer att hända. Journalistiken 

utger sig aldrig för att vara påhittad utan tar alltid upp sådant som är sant om personer, 

händelser och saker. (Hultén 1996:20-23) 

 

Enligt de etiska reglerna är det som journalist ”förbjudet” att frångå sanningen genom att 

förfalska intervjuer och bilder (Spelregler för press tv och radio 2002:10) Detta om 

sanningskravet finns till av två anledningar. Den första är, som vi tidigare nämnt, att det är 

sanningen som skiljer journalistik från fiktion och att journalistikens trovärdighet hänger på 

att den är sann. Den andra är starkt kopplad till demokratin, att journalistiken har en viktig roll 

i just demokratin genom att berätta om sådant som händer i samhället. Därför måste det 

budskap som förs ut också gå att lita på. (Strömbäck 2004:78-82)  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att nyhetsjournalistiken utmärker sig genom en rad 

frivilliga regler, att arbeta utifrån mottagarens bästa genom att berätta det som är sant, 

relevant och objektivt. Detta görs genom att nyhetsjournalistiken berättar hur det är och gör 

det utan att ta ställning eller för att understödja ett visst syfte. Detta för att alla ska kunna lita 

på att nyhetsjournalistiken är sann och inte påverkas av andra faktorer. 

 

Journalistik innebär att välja ut händelser och förhållanden och göra dem intressanta för 

publiken. Medieforskaren Bob Franklin använder sig av journalisten Bernard Inghams teori i 

boken (1997) Newszak & News media. Ingham menar att det finns flera faktorer som ligger 

bakom förändringen inom journalistiken: 

 att reklam har en stor påverkan över journalistikens former, vilket har medfört att 

journalisterna måste försöka fånga och behålla publiken 

 att journalister har slutat att rapportera fakta och börjat överdriva händelserna, så 

att dessa allt oftare blir sensationella och de spekulerar ofta 
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 att medierna har vuxit och utbudet är oändligt och rapporteringar om nyheter finns 

dygnet runt i TV, på radio och på webben. Detta har lett till att det gäller att fort få 

fram nyheter och kommentarer om dem, något som innebär att journalisterna har 

bråttom och fakta försvinner på vägen 

 att journalister har blivit arroganta och gör mer skada 

 att journalister har en inställning att om de kan uppmärksamma någon och få den 

att framstå på ett dåligt sätt så ska de göra det  

(Franklin 1997: 33). 

 

Enligt Bourdieu (2000:27) såg författare och journalister förr i tiden med skepsis mot direkt 

marknadsframgång. Ju mer tiden går desto mer verkar det som att marknadsframgång är 

synonymt med legitimering.  

 

 

3.2 Nyhetsjournalistiken och hög produktivitet 
Ekström & Nohrstedt (1996:147) påpekar att det finns många faktorer som påverkar hur 

nyhetsjournalistiken utformas och en sådan är tidsfaktorn. Hög produktivitet är något som 

ofta präglar nyhetsjournalistik. Det är korta deadlines och ett fåtal journalister ska producera 

förhållandevis mycket på kort tid. Detta då det ligger mycket jobb bakom och samtidigt som 

journalistiken ska vara allsidig och saklig finns också förväntningar från läsaren på att den ska 

vara lättbegriplig och ha ett tydligt nyhetsvärde. Det här innebär många gånger att 

journalistiken blir ensidig och förenklad, kanske också tillspetsad. (Ekström & Nohrstedt 

1996:88-89) 

 

 

3.3 Journalistiska idealet 
Listan över hur den ideala journalisten bör vara kan göras lång utifrån journalistikens egna 

uppsatta ideal, såsom objektiv, opartisk, saklig, korrekt, allsidig, spegla verkligheten, och 

berätta sanningen. Ekström och Nohrstedt (1996:43-45) har plockat fram tre centrala ”myter” 

för det journalistiska yrkesidealet: 

 Myten om den säkra kunskapen och myten om neutraliteten. Pretentioner på 

objektivitet, opartiskhet, saklighet och korrekthet uttrycks tydligt, där journalistiken 

presenterar sanningen. 

 Myten om altruismen. Föreställningen om journalisten som inte arbetar primärt för sin 

egen skull utan för kollektivets, allmänhetens eller mänsklighetens bästa. 

 Myten om hjälten. Bilden av den kritiskt granskande journalisten som räddar 

allmänheten från maktmissbruk, korruption och andra orättfärdigheter. Det sker 

genom att journalisten utnyttjar särskilda arbetsmetoder, hemliga källor och 

faktakunskaper som är okända för allmänheten. 

 

Journalistiska idealen återfinns också i ”Spelregler för press, tv och radio”, under 

publicistreglerna och då i form av 17 punkter för hur journalister bör arbeta. (Spelregler för 

press, tv och radio 2002) 

 

 

3.4. Lagstiftning och etiska regler 
I Sveriges grundlagar regleras yttrande- och tryckfrihet, vilket innebär att alla medborgare har 

rätt att uttrycka sina åsikter fritt utan inblandning från någon myndighet eller något annat 

allmänt organ (1 kap 1§ YGL). Medierna har följaktligen en stor frihet i vad de väljer att 

publicera, men det är inte helt utan förpliktelser. Detta då vissa etiska regler styr den 
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publicistiska verksamheten. Reglerna kallas ”De pressetiska reglerna” och avser framförallt 

säkerställa att man publicerar korrekta och allsidiga nyheter samt att enskilda personer inte 

skadas genom kränkningar i medierna (sjf.se). De pressetiska reglerna har utvecklats under en 

mycket lång tid. Redan 1874 anlades grunden till det svenska pressetiska systemet genom 

bildandet av Publicistklubben, vilket samlade utgivare och redaktörer som var intresserade av 

att pressen skulle utmärkas av ”en god journalistik”. Idag finns reglerna nedskrivna i 

Spelregler för press, radio och tv (2002): 

Publicitetsreglerna: innehåller främst rekommendationer om att man ska värna om god 

publicistisk sed. Det här innebär att man ska ge korrekta nyheter, vara generös med 

bemötanden, respektera den personliga integriteten, vara försiktig med namn och bilder samt 

höra båda sidor av en historia (Pressens samarbetsnämnd, 2002).  

Yrkesetiska regler: handlar främst om journalisternas integritet i sin yrkesroll. Det är viktigt 

att journalisterna visar hänsyn och beter sig professionellt i sitt arbete, då tilltron till medierna 

bygger på att dessa regler följs. Yrkesreglerna innebär bland annat att inte ta emot uppdrag 

från personer utanför den redaktionella ledningen, ange källor i hög utsträckning samt inte ta 

emot något som kan ses som en muta (Pressens samarbetsnämnd, 2002).  

Riktlinjer mot textreklam: innebär att man ser till att ingen sammanblandning kan ske 

mellan redaktionellt material och reklambudskap (Pressens samarbetsnämnd, 2002).  

 

Jostein Gripsrud (2002), professor i medievetenskap menar att i och med att de pressetiska 

reglerna finns, så försvaras de traditionella mediernas funktion som en del i den offentliga 

opinionsbildningen. Lars Nord och Jesper Strömbäck (2004:20–21) har utifrån spelreglerna 

för press, radio och tv satt upp sju krav som de anser ska uppfyllas för att medborgarna själva, 

fritt och självständigt, ska kunna ta ställning i samhällsfrågor: 

1. Tillämpa principen om två av varandra oberoende källor 

2. Att i huvudsak vara beskrivande och i den mån tolkningar förekommer 

3. Att tydligt skilja mellan fakta å ena sidan och tolkningar och spekulationer å 

den andra 

4. Att alltid tydligt skilja mellan bekräftade och obekräftade uppgifter. 

5. Att vara tydlig med vilka källor som används 

6. Att inte dramatisera på ett sätt som suddar ut gränsen mellan fakta och fiktion 

7. Att inte anspela på allmänt hållna stereotyper och fördomar på ett sätt som 

bidrar till att de sprids och förstärks. 

 
 

3.5 Objektivitet 
Nationalencyklopedins definition av objektivitet lyder: ”saklighet, opartiskhet (motsats 

subjektivitet), term som i filosofi, samhällsvetenskap och allmän debatt används i ett flertal 

betydelser. Deras betydelser har ändrats under tidens gång” (http://www.ne.se/objektivitet.se). 

Denna förklaring visar på hur svårdefinierbar begreppet är. Det främsta skälet till att 

människor tar del av nyhetsjournalistik är att de vill veta vad som händer omkring dem. De 

söker tillförlitlig och opartisk information om verkligheten. Förtroendet för medier beror 

därför på i vilken utsträckning människor upplever nyhetsjournalistiken som tillförlitlig, 

trovärdig och opartisk. Den första punkten i De etiska spelreglerna för press, TV och radio 

slår fast att ”massmediernas roll i samhället och allmänhetens förtroende för dessa medier 

kräver korrekt och allsidig nyhetsförmedling” (Spelregler för press TV radio, 2002). Enligt 

Strömbäck (2009:187) är forskningen entydig – att journalistiken inte ger korrekt och allsidig 

nyhetsförmedling. 
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Strävan efter objektivitetsidealet kritiseras ofta. Några menar att objektivitet inte finns eller att 

objektivitet inte är möjlig. En annan åsikt är att objektiviteten inte är önskvärd (Sahlstrand, 

2000:41). Klart är, att objektivitetsidealet inom journalistiken varit ett betydande begrepp 

sedan 1960-talet (Hadenius, Weibull & Wadbring, 2008). Statsvetaren och medieforskaren 

Jörgen Westerståhl definierade objektivitetsbegreppet utifrån dåvarande Radiolagen 

(Sahlstrand, 2000:43). Westerståhl fastställer här att det inte finns någon absolut objektivitet 

men att objektivitet gällande för nyheter präglas framförallt av saklighet och opartiskhet 

består av två grundkrav där sanning och relevans ställs till saklighet och balans/icke 

partiskhet och neutralitet till opartiskhet. Sanningskravet är överordnat de övriga kraven och 

det svåraste att undersöka (Westerståhl 1972:11). 

 

 
Westerståhls modell för objektivitetsbegreppet (1972:12) 

 

 

Om det blir för svårt att mäta kriteriet för sanning, förskjuts fokus till frågan om relevans eller 

balans. Om det inte finns några enkla fakta men stridande uppfattningar, så gäller det att 

förmedla samtliga parters sida av saken. Med andra ord går balanskriteriet ut på att om det 

finns fler parter i en nyhet så ska de behandlas lika av journalisten och att de exempelvis ska 

få samma chans att komma till tals (Westerståhl 1972:73). Uppfyllandet av balanskravet i en 

nyhetstext förhåller sig i relation till hur mycket utrymme som står till förfogande inom 

mediets givna format. Modellens sista kriterium är neutralitet och hur nyheten framställs rent 

språkligt. Texten blir neutral om journalisten avhåller sig från värdeladdade ord och utryck 

(Westerståhl 1972:21). En viktig del av vinklingen är att medierna använder speciella ord. 

Genom starka eller värdeladdade ord kan medier förvränga nyheter utan att ljuga och 

samtidigt få dem att uppfattas på ett speciellt sätt. Nyheten har samma sakliga innehåll med de 

olika varianterna av orden, men för publiken spelar orden stor roll för hur en händelse 

uppfattas. Vissa ord uppfattas som negativa och dramatiska eller ger starka associationer till 

andra händelser. Medierna skulle kunna använda neutrala ord, men väljer istället de starka 

orden. Ord som attack och kris har förlorat sin ursprungliga koppling och används av medier i 

många olika sammanhang. Genom att välja ordet terrorister i stället för frihetskämpar lägger 

medier en negativ koppling i nyheten. (Hvitfelt 1989:140) 

 

Journalisterna kritiseras ofta för sin brist på objektivitet. Dock menar Hultén (1993:67) att 

kräva att journalisterna ska kunna förhålla sig helt objektiva är orimligt.  

Enligt Hemánus (1981) hamnar kommunikationsmediernas ekonomiska mål och 

nyhetsförmedlingens objektivitetsideal i konflikt. Detta sker när halvsanna eller direkt osanna 

och okontrollerade nyheter säljer bättre än nyheter som är sanna. Det visar på att 

sanningsenligheten är ett problem (Hemánus 1981: 69ff). 
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4. KRITISK TEORIBILDNING 
 

4.1 Sanningsbegreppet 
Är det som journalist möjligt att berätta ”sanningen” och vad syftar egentligen 

sanningsbegreppet på? Enligt Mats Ekström och Stig Nohrstedt (1996) har idag två eller 

möjligen tre institutioner tilldelats sanningsprivilegier – vetenskapssamhället och medierna 

som båda gör anspråk på att förse medborgare och makthavare med sanna verklighetsbilder. 

Den tredje är statliga utredningsapparaten i nära samarbete med vetenskapen. Ekström och 

Nohrstedt menar att som maktresurs har sanningsprivilegiet strategisk betydelse för 

legitimiteten och den symboliska makten. (Ekström & Nohrstedt 1996:256).  

 

Inom journalistiken uttrycks sanningsanspråket i termer som saklighet, korrekthet och 

allsidighet. Ekström & Nohrstedt poängterar att rent begreppsligt och abstrakt innebär kravet 

på sanning att nyheterna ska överensstämma med verkligheten. Metaforen spegling lever kvar 

inom journalistiken än idag, menar Ekström och Nohrstedt (1996:27). Detta trots att den 

knappast stämmer överens med nutidens journalisters erfarenheter. Dagens journalister 

speglar inte utan de skapar. Men varför lever metaforen om speglingen kvar än idag? Ett svar 

på detta kan vara att denna så inflytelserika samhällsinstitution är beroende av denna metafor 

för sin legitimitet, då journalistiken anses vara både objektiv och gör anspråk på att 

tillhandahålla sanningen. (Ekström & Nohrstedt 1996:26-27) 

 

 

4.2 Synsätt/paradigm 
Enligt massmedieforskaren Denis McQuail (2000) finns det två paradigm inom medie- och 

kommunikationsforskningen – dominanta paradigmet och alternativa (kritiska) paradigmet. 

Dominanta paradigmet har som utgångspunkt ett positivt synsätt på medierna. Medierna är 

självständiga ifrån maktpåtryckningar såsom exempelvis politik och ekonomi och ger läsarna, 

lyssnarna och tittarna vad de vill ha. Förhållandet mellan medier och makt är oproblematiskt 

och medierna är objektiva, opartiska och gynnar inga speciella intressen. Det dominanta 

paradigmet innebär att publiken styr helt och hållet innehållet utifrån vad de vill ha och 

förhållandet mellan publiken och medierna innebär inga problem. Helt enkelt är det så att om 

publiken inte vill ta del av innehållet så är det bara att bläddra vidare i tidningen, byta kanal 

på tv:n eller surfa vidare på webben. Mediernas makt är alltså begränsad. (McQuail, 2000:45-

48) 

 

Det andra synsättet på medierna som McQuail (2000) beskriver är det alternativa kritiska 

paradigmet och den kritiska forskningen anser att massmedierna har stor betydelse för 

utövandet av makt i samhället. Detta genom att massmedierna ägs av en liten grupp 

människor som då också har den ekonomiska och politiska makten. En makt som de utnyttjar 

för att sprida ut sina tankar och idéer i samhället via medierna. Baktanken är att förhindra 

social förändring och att få egna företrädesrätter. Dessutom för att framstå som helt självklara 

och på så sätt hindra opponeringar och genom detta behålla sin position i samhället. Utifrån 

det här synsättet ses massmedierna som ett maktmedel att påverka skeenden i samhället. 

 

Objektiviteten som det dominanta paradigmet pratar om finns egentligen inte, utan utgår från 

den diskurs som medierna sprider, för att ägarna ska behålla sina positioner. Kapitalägarna 

äger massmedierna och förmedlar sina ideologier via dessa. Detta kan de göra eftersom inget 

alternativt tänkande än det rådande kommer till tals då kan folket heller inte gör uppror. 
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(McQuail, 2000:48–51, 76). Inom det kritiska paradigmet förkastas synen på det jämlika 

förhållandet mellan publik och massmedier. Det är privata intressen som styr istället för de 

offentliga, vilket leder till att allt färre röster kommer till tals. Någon mångfald finns därför 

inte, allt som sänds ut är mer eller mindre likadant. (McQuail, 2000:48–51) 

 

 

4.3. Kritiska perspektivet 
Det kritiska paradigmet är det som vi utgår ifrån när vi undersöker Aftonbladets 

nyhetsartiklar, då dettas synsätt problematiserar det rådande förhållandet mellan medier, 

politiken och samhället. Journalister för ut ideologi, och oftast en ideologi som legitimerar 

makten och reproducerar rådande strukturella förhållanden. Detta är något som oftast sker 

omedvetet. John Thompson (1992:61-66) har en teori om hur just ideologin arbetar inom 

journalistiken och medierna. Han anser att den journalistiska texten i sig själv inte är 

ideologisk, utan det är tydningen som gör att texten stadfäster dominerande förhållanden. Hur 

ideologin arbetar inom journalistiken definierar Thompson utifrån fem olika sätt:  

Legitimering – de rådande förhållandena görs legitima och självklara. 

Maskering – negativa aspekter av maktrelationerna döljs och förnekas. 

Enhetliggörande – sociala skillnader tonas ner. 

Fragmentisering – att ta bort eller splittra motståndsgrupper och rikta missnöjet 

mot andra förhållanden. 

Reifikation – den nuvarande maktsituationen ska framstå som naturlig och 

självklar. 

 

André Jansson (2002), professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads 

universitet, anser att medierna har en viktig roll för att sprida ideologi. Det är en viktig åsikt 

inom den kritiska teorin och det är framförallt den dominerande ideologin som förs fram. Det 

bästa sättet att förklara den dominerande ideologin är genom Althusser (Strinati 2004) som 

menade att samhället är uppbyggt kring tre sociala formationer – den ekonomiska, den 

politiska och den ideologiska. Det avgörande i varje kultur är vilken av dessa sociala 

formationer som är dominerande. Genom ideologi relaterar människan till sin existens och 

ideologi är ett system av representationer där verkligheten existerar på två nivåer: 

 Den objektiva/verkliga 

 Den upplevda verkligheten 

 

Ideolog är ett slutet system och inget får hota ideologin, alltså, endast sådant som gagnar (den 

dominerande) ideologin får existera inom dess ramar. Althusser utökade ideologibegreppet 

från ett system av idéer till att representera nästan all form av kommunikation såsom 

exempelvis ritualer, traditioner och beteenden. Althusser hade tre sätt att se på ideologi som 

går att applicera på medierna, då dessa har en föreställning om världen – en ideologisk syn: 

 Ideologi handlar om hur man ser på världen och inte om hur världen är. Det är en 

föreställning 

 Ideologi handlar om hur man praktiskt agerar utifrån ideologin och alltså inte bara om 

tankar och mentala föreställningar. 

 Ideologi är att samhället socialiserar in medborgarna i den rådande ideologin.  

(Strinati Dominic 2004:136-137) 

 

Jansson (2002) menar att de som har den ekonomiska makten påverkar medierna, som i sin 

tur påverkar människors tankesätt och värderingar. Vilket innebär att i slutändan styr ekonomi 

allt i samhället och därmed också medierna och dess innehåll. Det är på det här sättet som ett 
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falskt medvetande skapas och som gör att den verklighet vi lever i ses som naturlig och 

omöjlig att förändra. (Jansson, 2002:92–95).  

 

Frankfurtskolans version av kritisk teori är en kritisk samhällsteori som utgår ifrån Karl Marx. 

Inom denna skola är begreppen reifikation och alienation centrala. Frankfurtskolans kritiska 

teori definieras i opposition mot den traditionella teorin och marknadslagar framställs lika 

omöjliga att bryta som naturlagar. Den kritiska teorin enligt Frankfurtskolan är teleologisk 

och står i den revolutionära praxisens tjänst. Enligt Frankfurtskolan leder falska medvetandet 

till falska behov som i sin tur skapas av kapitalisterna. När kapitalisterna sedan uppfyller de 

falska behoven passiviseras befolkningen då de tror att det fått det de vill ha. Således kommer 

inga alternativa synsätt till tals och genom detta ges det inte plats för alternativ ideologi. De 

sanna behoven som trängs undan handlar om att människan vill känna sig fri, oberoende och 

känna kontroll över sitt liv. Olika former av underhållning hör till de falska behoven. 

Kulturindustrin såsom tidningar upprätthåller det kapitalistiska systemets stabilitet och 

ifrågasätter det inte. Det här innebär att en tidning producerar texter som säljer bra istället för 

texter som är informativa, då ekonomin och vinstintresset har tagit överhanden som styrande 

faktor över hur tidningen ser ut. Mångfald existerar inte längre då det har blivit en 

standardisering av innehållet, på grund av att man använder sig av sådant som tidigare 

fungerat gång på gång.(Strinati, 2004:52–57).  

 

 

4.4 Nyhetsvärdering 
Medieforskaren Einar Östgaard (1968:34ff,43ff,63ff) menar att det finns tre grundläggande 

drag hos nyheter: förståelse, identifikation och sensation. Ju mer mottagarna kan förstå en 

nyhet desto större nyhetsvärde har den. Problemet med detta blir att nyheter förenklas så de 

inte stämmer överens med vad som faktiskt hänt. Meddelanden som mottagarna har 

kännedom om eller kan identifiera sig med får deras uppmärksamhet och nyheten får då ett 

nyhetsvärde. Exempel på detta är geografisk närhet och personifiering. Sensation ger också en 

nyhet ett värde eftersom sensationer intresserar mottagarna. Ovanliga händelser som är 

oväntade eller med ett ovisst slut är sensationella.  
 

 

4.5 Nyhetsurvalet 
Begreppet gatekeeper används vid analyser av nyhetsurvalet och den enskilde journalisten 

bedöms ha en avgörande roll då dennes egenskaper samt uppfattningar påverkar urvalet av 

nyheter. Nyhetsurvalet är bland annat beroende av journalistens subjektiva och personliga 

erfarenheter, inställningar och förväntningar. Det påverkas också av redaktionens tekniska 

och organisatoriska förutsättningar, exempelvis utrymme i tidningen. Enligt den svenske 

journalistikprofessorn Håkan Hvitfelt (2003) har nyhetsurvalet tre huvuddelar:  

 rena händelser  

 abstrakta händelseförlopp, förhållanden och spekulationer 

 tolkningar och kommentarer i nyheterna  

 

En enkel formel som försöker sammanfatta vad som blir en nyhet har definierats av Hvitfelt. 

Han menar att sannolikheten för att en nyhetsartikel ska produceras, presenteras och placeras 

på förstasidan och där bli huvudartikel ökar: 

 om det behandlar politik, ekonomi, brott eller olyckor 

 om det är kort geografisk eller kulturellt avstånd till händelser 

 om det är sensationella och överraskande  

 om det handlar om enskilda elitpersoner 
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 om det beskrivs tillräckligt enkelt men är viktiga och relevanta  

 om det utspelas under kort tid men som del av ett tema,  

 om det har negativa inslag och har elitpersoner som källor  

 

Det är ovanligt att en nyhet har samtliga av dessa egenskaper. (Hvitfelt 2003:20) 

 

 

4.6 Vinkling 
Hvitfelt (1989) menar att för att öka intresset hos publiken försöker ofta journalister hitta 

infallsvinklar för att uppnå denna effekt. Utgångspunkten för vinklingsprincipen är att 

nyhetsförmedling inte rapporterar helheten av en händelse utan bara skildrar specifika 

egenskaper hos händelsen. Händelser och skeenden beskrivs sällan utifrån ett 

helhetsperspektiv, då vissa egenskaper framhålls och betonas mer än andra. 

Nyhetsförmedlingens angreppsvinklar innebär ofta att en aspekt av händelsen förstoras medan 

andra viktiga eller mindre viktiga delar av händelsen inte skildras, då det gäller att intressera 

och locka publiken till läsning (Hvitfelt 1989: 103).  

 

Medierna väljer hur de vinklar sina nyheter genom val av händelser, förhållanden och 

personer. Det som framhävs är det sensationella, dramatiska och konfliktladdade. För att 

förstärka dessa egenskaper bearbetas rubriker och ordval genom mediernas arbetslogik. 

(Hvitfelt 2000: 46). Enligt Hvitfelt är uppförstorade vinklingar vanliga, men tydligast i 

tabloidpressen. Vinklingar är viktiga ur informationssynpunkt även om vinklingarna inte 

stämmer överens med verkligheten för att ovanliga och abstrakta händelser då kan intressera 

läsarna. Vidare anser Hvitfelt att problemet ligger i var gränsen ska dras mellan att skapa ett 

intresse och att förvränga vad som verkligen hänt. Personifiering är den vanligaste 

vinklingstypen och anses ha ett högre läsvärde än de nyheter som inte gör det. Det innebär att 

uppmärksamheten riktas mot en eller några få personer i en uppmärksammad händelse och i 

och med detta ökar läsvärdet och tidningar säljer fler lösnummer (Hvitfelt 1989: 104ff). 

 

Händelsen är många gånger dramatisk och negativ vilket ofta medför en negativ behandling 

av medierna och kan förvrängas när händelser går genom nyhetsprocessen (Hvitfelt 1989: 

111f). I till exempel kvällstidningar med en stor publik är personifieringsprincipen extra 

framträdande. Ytterligare nyhetsvärde nås om personen är känd för allmänheten eller har 

någon form av makt. En egentligen inte så spektakulär händelse kan uppmärksammas endast 

för att personen i fråga är känd.(Hvitfelt 2000: 31). Om det inte finns några likheter mellan 

verkligheten och nyhetsbilden har artikeln en så kallad hårdvinkling (Hvitfelt 1989: 52ff).  
 

 

4.7 Källor 
Det är olika källors information som journalister använder till sina artiklar. Hvitfelt (1998:24) 

menar att vid nyhetsförmedling är källor användbara samt nödvändiga och journalisterna är 

mycket beroende av dem. Graden av tillförlitlighet och tillgänglighet är olika hos olika källor. 

Detta kan ha stor betydelse för hur en nyhet framställs. De mest förekommande 

nyhetskällorna är personer ur samhällets elit och dessa personer har en stor påverkan på 

nyhetsförmedlingen. Ibland kan valet av källor vara tveksamt med hänsyn till källornas och 

intervjupersoners sakkunskap, deras insyn och trovärdighet. Den information de förmedlar är 

ofta partisk (Hvitfelt 1989: 52). I universitetslektor Marina Ghersettis avhandling, 

Sensationella berättelser (2000), menar hon att den verklighet som beskrivs i medierna ofta är 

återberättad efter olika källors perspektiv och utgångspunkter och därför inte alltid neutral. 

Det kan bero på att händelser och förhållanden upplevs på olika sätt beroende på vem som 
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observerar händelsen. Medvetet eller omedvetet kan samma händelse tolkas på olika sätt. 

Ghersetti (2000) anser att det därför är viktigt att kontrollera källorna samt låta alla berörda ge 

sin version, för att få en opartisk och så sanningsenlig bild som möjligt.  

 

När man granskar källorna i en nyhetsartikel innebär det att vinklar och perspektiv också 

studeras i artikeln. En avgörande betydelse för en nyhets vinkling, sanningshalt och 

trovärdighet är vilka källor som uttalat sig (Ghersetti 2000: 65). I den västerländska 

journalistiken finns det regler om källkritik. Det innebär att källor ska kontrolleras noga av 

journalisten innan publicering. Vilket inte alltid är lätt, för om journalisten väntar med att 

publicera för att kontrollera källan noggrant riskerar de att någon av konkurrenterna 

publicerar nyheten före. Att vara källkritisk är viktigt och spekulationer och rykten bör inte 

vidarebefordras. Det som är viktigt är att informera allmänheten (Hadenius 2003: 378f). 

 

 

4.8 Gestaltningsteorin 
Gestaltningsteorin handlar om hur budskap ramas in, exempelvis hur medierna skildrar och 

gestaltar händelser i verkligheten. Dessutom handlar den om relationen mellan mediernas 

innehåll och människors tankar, och om mediernas effekter och makt över tanken. 

Gestaltningar är en sorts sammansättning av verkligheten. Med gestaltningar kan journalister 

framkalla mening och sammanhang åt en nyhet vilket gör det möjligt för publiken att förstå 

den. Genom gestaltningar kan journalister påverka publikens åsikter eller hur de ska tolka 

nyheterna genom att framhäva utvalda delar i ett meddelande. Hebert Simons hänvisar i sin 

bok, Persuasion in Society, till medieforskaren Robert Entman som anser att gestalta är att 

välja några synpunkter av en uppfattad verklighet och göra dem mer framträdande i en 

kommunikativ text på sådant sätt att man till exempel upphöjer ett speciellt problem (Simons 

2001: 120).  

 

Journalisten tolkar och bestämmer hur en nyhet ska se ut, till exempel i en tidning. 

Journalisten vill att publiken ska uppfatta nyheten, men vill även påverka deras tankar och 

åsikter. Men en gestaltning i en nyhet behöver inte vara medvetet utformad av journalisten 

och läsaren behöver inte märka den. Man kan säga att journalistiska gestaltningar är specifika 

sätt att beskriva verkligheten eller delar av den genom speciella val av kännetecken såsom 

vinkel, fokus, ordval och tema. Forskning har visat att medierna ibland arbetar med liknande, 

återkommande gestaltningar i sina nyheter. Det har också visat sig att gestaltningarna 

påverkar publikens uppfattningar om verkligheten (Strömbäck 2001:178ff). 

 

 

4.9 Ideologi 
En hel del forskning finns om de ideal som journalister anser sig ha och det finns många 

perspektiv på vad idealen egentligen innefattar. Såväl den svenska som den internationella 

forskningslitteraturen beskriver journalistiken som ett uppdrag att granska händelser och 

makthavare. Att ge maktlösa en röst och att ge publiken möjlighet att ta ställning i viktiga 

samhällsfrågor. Annars är ord som saklighet, objektivitet och sanning vanligt förekommande i 

litteraturen om journalistiska ideal. Professorn i journalistik och nya medier vid universitetet i 

Leiden, Nederländerna, Mark Deuze (2005), beskriver de journalistiska idealen enligt 

följande:  

”Journalister tillhandahåller public service och jobbar först och främst för 

publiken och de slår vakt om den ”lilla människans” intressen i det stora 

samhället. Lojaliteten bör alltså ligga hos publiken. Journalister ska vara 

neutrala, objektiva, rättvisa och (således) trovärdiga.”  
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Enligt Deuze är objektiviteten ett nyckelelement i journalisters självuppfattning om sin 

yrkesidentitet. Trots att man är medveten om att det inte är möjligt att uppnå full objektivitet, 

är det ändå något man ständigt har i åtanke och strävar efter för att uppnå en så hög 

trovärdighet hos publiken som möjligt. Journalister måste åtnjuta redaktionell självständighet, 

frihet och oberoende. Enligt de journalistiska idealen, såsom Deuze framställer dem, har 

journalister en känsla för omedelbarhet och deras jobb är att rapportera nyheter. Nyheternas 

karaktär kräver snabbt handlande och snabba beslutsprocesser och den idealiska journalisten 

har känsla för vad som är etiskt och berättigat.  

 

Med ideologi menas ett system av övertygelser som används för att skapa mening kring något 

(journalistiken) och som karaktäriserar en viss grupp (journalisterna). Genom att som 

journalist utöva och beakta dessa ideal så skapas mening och konsensus kring vad som 

kännetecknar yrket, vilket får journalisterna att känna mening med det de gör och även känna 

en gemenskap som yrkesgrupp. Deuze (2005) tror att det just är dessa ideal eller ideologier 

som gör att journalisterna upplever någon slags legitimitet i sitt yrke. 

 

Även Jenny Wiik har i sin avhandling, Journalism in Transition (2010), kommit till en 

liknande slutsats. Hon menar att i och med att journalistiken är en semiprofession, där vem 

som helst kan tillämpa yrket får de journalistiska idealen en viktig funktion i att 

professionalisera yrkesidentiteten. Yrkets medlemmar ges en känsla av tillhörighet och 

mening i det dagliga arbetet. Hon visar i sin studie att den svenska journalistkåren blir allt mer 

enhetlig i sin uppfattning av de journalistiska yrkesidealen, något som visar på att den 

journalistiska yrkesidentiteten på senare år har stärkts (Wiik, 2010). 

 

Ideologi kan beskrivas på flera olika sätt, men ofta när man i litteraturen beskriver vad 

ideologi är börjar man med vad ideologi inte är. Inte för att det råder missförstånd om saken, 

utan därför att "missförstånden" ingår i ideologiernas sätt att fungera. Framför allt gäller detta 

det okritiska eller naiva misskännandet. Där ideologi är individuellt tillägnat synsätt, det vill 

säga sätt att se verkligheten som individen valt att följa. Kritiska men också underskattade 

uppfattningar är framför allt av två slag, ideologin som myter eller "vackra lögner" som 

makthavarna sprider för att dölja sakernas tillstånd. Ideologi kan även vara en social position 

automatiskt genererar ett visst tänkande hos den som befinner sig i den. För de kritiska är 

ideologisk kamp att byta ett falskt medvetande mot ett sant, vilket framstår som en svårare 

uppgift i det sistnämnda fallet. Det allvarliga med dessa misskännanden är att "kampen" 

ifråga blir verkningslös eftersom den spelar med i de mekanismer som skulle angripas.  

 

Althussers menar att ideologi inte handlar om hur världen är, utan om hur man ser på världen 

- det är en föreställning. Vidare handlar ideologi inte bara om tankar och mentala 

föreställningar utan också om hur man praktiskt agerar utifrån ideologin. (Strinati, 2004:136–

137) Det är det här vi har tagit fasta på då det går att applicera på medierna, då dessa har en 

föreställning om världen – en ideologisk syn – som påverkar innehåll och utformning av 

mediet. Medierna sprider också ideologier som består av flera sammanhängande åsikter och 

tankar. I medierna ges förklaringar, beskrivningar och bilder av hur världen ser ut, men det är 

egentligen ideologi som produceras och överförs.  
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4.10 Semiotik 
Journalistiska texter/artiklar förmedlar och skapar mer än bara ord. Det förmedlar också 

gemensamma meningar och betydelser inom en kultur samt påverkar läsarnas tolkning av vad 

som skrivs. 

 

Semiotik betyder teckenlära och är undersökningen av teckens betydelse. Enligt semiotiken är 

all kommunikation uppbyggd på avsändare – budskap – mottagare. (Gripsrud2002:137–141).  

Inom semiotiken delar man upp betydelser i två delar: denotation och konnotation. 

Denotation är den observerbara betydelsen och konnotation är den latenta betydelsen. 

Tecknens koder och kommunikationens betydelse varierar med tiden och vilken kultur man 

befinner sig i. Gripsrud förklarar kultur som ”en gemenskap baserad på gemensamma 

(delade) koder”. Att få full vetskap om koder kan kräva att man har en del faktakunskaper om 

samhället som tecknet framkommer i. Detta då innehållet i ett tecken är kulturellt betingat. 

(Gripsrud2002:141–145)  

 

Enligt Charles Peirce, som betraktas som pragmatismens grundläggare, innefattar tecken allt 

som står för någonting annat. Tecknens betydelse varierar så pass mycket att det skiljer sig 

individuellt mellan människor. Han delar upp förståelsen i tre delar tecken, objekt och 

interpretens. Objekt är saken som tecknet står för, tecknet är texten och interpretens är 

innebörden som tecknet har för en människa. Medierna har en stor inverkan i vilken innebörd 

människor ger till tecken. (Gripsrud2002:148–150) 

 

En viktig del i semiotiken är att tecken inte är självklara utan beror på om den som utför 

tecknet och den som ska tolka tillhör samma kultur, eller har en förståelse för varandras 

kultur. Det är med hjälp av tecken som gemensamma meningar kännetecknar en kultur, sprids 

i samhället (Jansson, 2002:55). Journalisten påverkar den uppfattning av verkligheten 

mottagaren får genom att göra ett litet urval av en stor händelse – metonymi – som kan leda 

till en ensidig och ofullständig bild.(Fiske 2004:130). Metonymi förekommer i medierna 

därför att alla berättelser måste ha en början och ett slut. 

 

För att testa skillnader och drag inom ett paradigm och definiera textens meningsfullhet är ett 

sätt en så kallad kommutationstest. Tillvägagångssättet går ut på att byta ut ett ord i en text 

mot ett annat ord och på så sätt upptäcka betydelsen genom vad det inte är, då hela meningen 

påverkas av att det ursprungliga ordet bytts ut och så ändras tolkningen. Ett annat begrepp 

som hör ihop med journalistiken är gynnad tolkning. Det innebär bildtexten anpassas efter den 

aktuella bilden på ett sätt att tolkningen av bilden styrs i en riktning som journalisten 

bestämmer och andra tolkningar av bilden utesluts.(Fiske 2004:130–148) 
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5. METOD 
 

5.1 Urval 
I vår analys har vi valt att undersöka sju nyhetsartiklar ur en veckas utgivning av Aftonbladet. 

Vi valde vecka 47 med startdatum söndagen den 21 november 2010 och veckans alla dagar 

fram till och med lördagen den 27 november 2010 (se tabell 1). Avgränsningen på en vecka 

har vi gjort så att vår kvalitativa ansats till materialet skulle bli möjlig att genomföra. Att vi 

ville studera en tidsperiod över en vecka beror också på att vi inte ville gå miste om att 

upptäcka intressanta skillnader i rapporteringen över tid. En annan tidsperiod än den vi valt 

hade kunnat ge ett annat resultat. Valet av just den tidsperioden var ett bekvämlighetsurval. Vi 

ringde till Aftonbladet och beställde tidningarna för denna tidsperiod.  

 

Utgivnings datum Nyhetsartikel Sidor Journalist 

Söndag 2010-11-21 Lurar sina nät dejter 6-8 Richard Aschberg 

Esbjörn Sandin 

Zendry Svärdkrona 

Måndag 2010-11-22 Brändes av dödsmanet 6-7 David Levin 

AndersMunck    

Johan Nordström 

Tisdag 2010-11-23 339 dog i kaoset 6-7 Erik Nises 

Victor Stenquist 

Camilla Sundell 

Onsdag 2010-11-24 Kaos på vägarna 6-8 Erik Nises 

Anders Munck 

Victor Stenquist 

Torsdag 2010-11-25 Tvingas ge upp – I stad efter stad  6-7 Martin Ekelund 

Fredag 2010-11-26 Han ser lite väl lugn ut 6-7 Karin Östman 

Richard Aschberg 

Linda Hjertén 

Lördag 2010-11-27 Erkänner 9 överfall 6-9 Josefin Sköld 

Tabell 1: De utvalda av Aftonbladets tidningar och nyhetsartiklarna utifrån utgivningsdatum, rubrik, sidor och 

journalist. 

 

Utifrån de tidningar vi fick tillskickade oss, valde vi ut de nyhetsartiklar som var renodlade 

nyhetstexter och som var publicerade på sidorna 6-9, det första nyhetsuppslaget. Normalt sett 

presenteras de största nyheterna på dessa första nyhetssidor vilket indikerar att redaktionen 

har prioriterat nyheten som en av de viktigaste i tidningen den dagen. Vi studerade det som 

fanns med på ”ettan” och de nyheter som tidningen Aftonbladet toppar med. Således har inte 

ledare- eller debattmaterial analyserats, då vi valt bort åsiktsjournalistik och fokuserat oss på 

den traditionella nyhetsjournalistiken. Det är den sistnämnda som många journalister 

förknippar med de pressetiska reglerna. Såväl journalister som läsare förknippar 

nyhetsjournalistiken med vissa ideal. Vi har också bedömt att vår undersökning blir 

intressantare om vi analyserar Aftonbladets nyhetsjournalistik som utger sig för att leva upp 

till de journalistiska idealen. Kultur, sport eller eventuella bilagor kommer enbart att 

undersökas om det är något som toppar ”ettan” och då som en del av första sidan och artikeln 

inne i tidningen kommer inte att analyseras. Eventuella andra bilagor har vi valt bort och 

koncentrerar oss på huvudtidningen då den utgör ursprungsprodukten som distribueras varje 

dag och som har flest läsare. Dessutom kommer vi inte att mäta utrymme genom 

spaltcentimeter för analyserade artiklar.  
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Med våra urvalskriterier fick vi fram sammanlagt sju nyhetsartiklar. Dessa sju nyhetsartiklar 

från Aftonbladets papperstidning analyserades första sidan (ettan) och de nyhetsartiklar 

utifrån komposition, placering och intertextualitet. Intertextualitet är en litteraturteoretisk term 

som innebär att ingen text står isolerad utan ingår i ett nät av relationer till andra texter. Det 

enskilda verket omskapas och omtolkas i en medveten eller omedveten dialog med andra 

texter. Vi har i uppsatsen använt oss av intertextualitet för att analysera helheten i 

Aftonbladets nyhetsartiklar, eftersom alla artiklar i regel är uppbyggda av flera texter. 

 

Vi gjorde bedömningen att nyhetsartiklarna som gick i tryck är en säker källa för att se hur 

rapporteringen faktiskt såg ut.  

 

 

5.2 Kvalitativ kritisk diskursanalys 
Som analysmetod har vi valt att använda oss av en kvalitativ kritisk diskursanalys. En metod 

som ofta används för att bearbeta texter av olika slag. Det kan till exempel röra sig om 

tidningsartiklar som i vår studie, men också andra typer av dokument, vars art skiljer sig åt 

beroende på inom vilket ämne man verkar som forskare. Genom att studera texter kvalitativt 

söker forskaren förståelse för samhälleliga strukturella förhållanden utifrån givna 

frågeställningar (Fejes & Thornberg 2009:136–138). Studierna bygger på systematiska 

tolkningar av texterna vilket ger ett resultat som blir beroende av oss som uppsatsförfattare, 

eftersom vi gör tolkningarna. För att analysen ska vara legitim kräver den tolkande analysen 

en stark koppling till teori och resonemang (Jarlbro2000:79–80).  

 

Enligt Van Dijk Teun (2000) handlar en diskursanalys om att blottlägga underliggande 

strukturer i ett visst historiskt, politiskt och socialt sammanhang. Man analyserar vilka 

begrepp som hänger ihop med varandra och hur deras innebörder påverkar varandra. Med 

andra ord kan man med hjälp av en diskursanalys avslöja personers åsikter, tankar, normer, 

attityder, kunskaper och värderingar (Van Dijk 2000:35). 

 

Ordet diskurs har blivit något av ett modeord inom den samhällsorienterade forskningsvärlden 

och används ofta utan närmare definition inom vetenskapens olika discipliner. Vi finner 

därför det viktigt att definiera diskursbegreppet som vi kommer att förhålla oss till i 

uppsatsen. Enligt Van Dijk Teuns framställning finns det fyra olika sätt att göra en 

diskursanalys på: 

Dekonstruktion syftar till att montera ner texten i mindre delar för att försöka hitta de 

betydelser som inte syns vid en första anblick av texten. På så sätt kan sådant som exempelvis 

paradoxer, motsättningar och ambivalenser tydliggöras – så kallade maktkonstruktioner och 

kulturella konstruktioner. 

Exnominering innebär att vissa saker som ses som självklara och naturliga – därmed inte 

behöver nämnas. Det som avviker från det underförstådda och outtalade och som inte anses 

vara normalt nämns istället – nominering. 

Vaccinering är ett begrepp som hänvisar till att visst motstånd tillåts komma fram för att 

ifrågasätta diskursen. Detta är ett sätt att stärka den aktuella diskursen då den ger sken av att 

tåla kritik. 

Metaforer är ett begrepp som används i diskussioner om diskurs. Metafor är att en liknelse 

görs mellan något bekant - obekant och på så sätt förklaras saken och innebörden överförs. 

Van Dijk (2000:36) menar att diskurser har stor betydelse då den diskurs som är mest 

förekommande i medier formar folkets åsikter, attityder och ideologier – såväl makteliten och 

övriga befolkningen. 
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5.3 Tillvägagångssätt 
Vi har använt oss av både en deduktiv och en induktiv process i förhållande till materialet. 

Anledningen till detta är att med en ren deduktiv strategi finns risken att vi enbart anpassar 

teorin till materialet, och vi framställer resultatet utifrån vår förförståelse. Med enbart induktiv 

strategi skulle problemet bli tvärtom, då man inte kan ha samma krav på verifiering inom 

denna strategi (Berg, 2004:272f). Vi har därför kombinerat dessa båda strategier och 

förhoppningsvis på så sätt uppnått att teori och material möts halvvägs. Vi har därefter försökt 

hitta generella mönster i materialet (Berg, 2004:276). Det här är en metod som ofta används 

för att bearbeta texter av olika slag. Det kan exempelvis röra sig om tidningsartiklar, som i vår 

studie, men också andra typer av dokument, vars art skiljer sig beroende på inom vilket ämne 

man verkar som forskare. Vi ville använda oss av den del av ideologiforskningen som har 

starkast koppling till marxismen, nämligen kritisk ideologianalys. Denna typ av metod syftar 

till att avslöja den dominerande eller hegemoniska ideologin. Denna textanalytiska inriktning 

menar att texten inte kan reduceras till sin manifesta nivå utan att den underliggande dolda 

nivån ska göras tillgänglig för forskaren. Ett viktigt element i metoden är att det dras en skarp 

gräns mellan texten och den kontext i vilken texten framkommit, samtidigt som texten hela 

tiden relateras till den sociala och materiella omgivningen (Bergström & Boréus, 2000:155f, 

165).  

 

Anledningen till att vi har använt oss av det hermeneutiska tillvägagångssättet är att vi främst 

är ute efter att studera hur nyhetsbevakningen har sett ut gällande urval, vinkling och vilka 

källor som har varit framträdande på olika sätt.  

 

Efter att ha sorterat in de valda tidningarna och nyhetsartiklarna i datumordning började vi 

med att läsa igenom samtliga artiklar för att få en överblick av, och större kunskap kring 

materialet. Vad det är som är huvudnyheten, textens vinkling och vilka olika delar som finns 

med – foton, faktarutor, grafik, mm.  

 

Därefter tittade vi på den tematiska strukturen – vad i texten som lyfts fram och som ses som 

viktig, men även det som inte tas upp. Detta görs bäst genom att titta rubrik och ingress. 

Därefter analyserade vi hur journalistiken styrs av vissa konventioner, såsom 

historiebeskrivning där journalisten berättar vad som tidigare hänt och hur olika personer får 

komma till tals för att berätta om orsak och verkan utan journalistens ståndpunkter kommer 

med (Berglez2000:202–203).  

 

Nästa steg i vår analys var mer detaljinriktad. Vi har undersökt det underförstådda - vad som 

inte sägs utan tas för givet av journalisten att läsarna är insatta i det aktuella sammanhanget. 

Vi har också tittat på vilka ordval som används i texten, samt mängden av överflödig och 

onödig information, då det kan vara styrt av en viss ideologi. Till sist tittade vi på om texten 

kunde ha beskrivits ur ett annat perspektiv, alltså politiska och historiska kontextualiseringar. 

(Berglez2000:204–208) För att kunna arbeta konkret med vårt material har vi använt oss av 

en öppen kodning. Berg (2004) beskriver strategin i fyra olika steg: 

1. Fråga materialet specifika frågor genomgående, som är i linje med studiens 

syfte. 

2. Analysera materialet mycket noggrant. 

3. Avbryt ofta kodningen för att göra teoretiska anteckningar, för att inte 

glömma och för att kunna få idéer och kategorier grundade i materialet. 
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4. Anta inte analytiska kategorier i förväg, särskilt inte traditionella sådana. Var 

beredd på och öppen för att materialet kan visa en annan inriktning än vad som 

var väntat (Berg, 2004:278ff). 

 

I linje med den öppna kodningen har vi använt ett arbetsschema gentemot materialet som 

återfinns i bilaga 11.1. Genom att studera texter kvalitativt söker forskaren förståelse för 

samhälleliga strukturella förhållanden utifrån givna frågeställningar (Fejes & Thornberg 

2009:136–138.) 

 

 

5.4 Intersubjektivitet och generalisering 
Då den mänskliga interaktionen är en så väsentlig del av den kvalitativa forskningen har det 

ofta påståtts att den saknar objektivitet och därmed också reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet. Denna kritik gör hypoteser om att det finns en polaritet mellan sann och 

falsk kunskap liksom att det finns en verklighet, oberoende av observatören, som det är 

forskarens uppgift att på ett metodiskt kontrollerat och verifierat sätt visa på (Kvale 1997:11). 

Dessa föreställningar är inte sällan grundade i positivistiskt tänkande med rötter i 

naturvetenskaperna, som innebär att vetenskapliga fakta skall vara objektiva och 

kvantifierbara. Data skall enligt denna syn också vara otvetydiga och intra- och intersubjektivt 

reproducerbara, vilket betyder att undersökningar skall kunna upprepas på nytt med 

uppnående av samma resultat. Eftersom det finns en föreställning att den mänskliga faktorn i 

möjligaste mån bör elimineras från forskningen (Kvale 1997:62) är det inte förvånande att 

den kvalitativa forskningen har ifrågasatts utifrån ett sådant förhållningsätt. Hur reliabilitet 

och validitet uppnås vid kvalitativ forskning kommer emellertid att handla om något annat än 

vid kvantitativ forskning. Vilket innebär att här är det väsentliga med vilken noggrannhet de 

olika stadierna i forskningsprocessen genomförs, vilket till sist kommer att vara beroende av 

forskarnas hantverksskicklighet. Med ett postmodernt och socialkonstruktivistiskt synsätt är 

forskarnas trovärdighet viktig (Kvale 1997:218). Ett ord som bättre kan beskriva kvalitativ 

forsknings reliabilitet och validitet är därför pålitlighet.  

”Att vara pålitlig som forskare innebär allra minst att forskningsprocessen utförs 

korrekt, att resultaten i största möjliga mån stämmer överens med de studerade 

personernas upplevelser. Hela företaget måste grundas i etiska principer om hur 

fakta samlas in och analyseras, hur ens egna antaganden och slutsatser 

kontrolleras, hur deltagarna engageras, och hur resultaten förmedlas.” (Ely 

1993:104) 

 

Ytterligare en fråga är forskningsresultatens generaliserbarhet som brukar aktualiseras vid 

kvalitativ forskning. Generaliserbarheten handlar om i vilken mån resultaten är representativa 

och går att överföra på andra liknande fall. För att på ett explicit sätt kunna generalisera 

resultat anses det krävas att undersökningen haft informanter som valts ut slumpmässigt från 

en population och att intervjuresultaten kunnat kvantifieras. Med ett sådant förfaringssätt är 

det möjligt att genomföra statistisk generalisering. I kvalitativ forskning har 

undersökningsobjekten sällan valts ut slumpmässigt utan snarare utifrån andra kriterier. De 

intressantaste resultaten i en kvalitativ undersökning är sällan heller möjliga att kvantifiera. 

Därför krävs andra förhållningssätt till generalisering. Kvale (1997:211) behandlar vad han 

kallar forskarens och läsarens generalisering. Han menar att det inom vetenskapen ofta varit 

forskaren som bygger upp och argumenterar för det generella i sina resultat. Enligt Kvale kan 

frågan ställas hur mycket som ska lämnas till läsaren och användaren att själv genom 

analytisk generalisering kunna göra en välöverlagd bedömning av i vad mån resultaten från en 

undersökning kan ge vägledning för vad som kommer att hända i en annan situation. 
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5.5 Metodkritik 
Att vi har valt en kvalitativ ansats gentemot materialet har krävt stor förståelse för de 

metodologiska faror som kommer med valet av att tolka nyhetstexter. Forskarens subjektiva 

bedömningar i kvalitativa undersökningar kan ha större inverkan på resultaten än i andra 

metodologiska förhållningssätt. På så sätt måste vi vara medvetna om att tolkningarnas 

resultat till stor del beror på oss som studenter. Här får metodens struktur och ett kritiskt 

förhållningssätt under arbetets gång verka som en garant för den vetenskapliga analysens 

giltighet.  

 

Vi är medvetna om att det finns begränsningar i denna typ analys som inte minst när det är 

fråga om att studera källors påverkan och medverkan i texterna. Vi som analyserar materialet 

har endast möjlighet att se de källor och den information som journalisten gjort synlig för 

läsaren. Detta problem lyfts upp av bland annat Sahlstrand (2000) som menar att denna typ av 

analys till viss del lämnar mer att önska och som egentligen bara är möjligt att åstadkomma 

genom intervjuer med journalisten bakom nyhetsartikeln (Sahlstrand 2000:236) Studiens 

omfattning hade inte rymt ett sådant tillvägagångssätt kombinerat med analysen av texterna 

av rent utrymmesmässiga skäl men det öppnar för vidare studier. 
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6. GRANSKNING AV AFTONBLADET 
 

6.1 AFTONBLADET SÖNDAG 21 NOVEMBER 
ETTAN: Ettan toppar med Christer Sandelins mardröm och att han talar ut om rattfyllan, 

skilsmässan och missbruket. Högst upp till vänster ovanför Aftonbladets logga puffar man 

med rubriken ”Vi vann 103 miljoner. Drömvinnarna berättar”. En liten puff nederst till höger 

finns rubriken ”Så lurar Carl, 41 sina nätdejter” och en bild på Carl. Bredvid med röd text står 

”JAN GUILLOU” med underrubriken” Ditt badkar är betydligt farligare än islamistisk 

terrorism” och en liten bild på Guillou. 

 

ARTIKEL SIDAN 6-8: Fyra kvinnor träder fram med namn och bild och berättar för att 

varna andra. Artikeln har som vinjett ”AFTONBLADET GRANSKAR 

NÄTBEDRAGAREN” på en svart tjock linje. Uppslaget 6 och 7 har en huvudrubrik som 

sträcker sig över båda sidorna i feta bokstäver ”Lurar sina nät dejter” och i underrubriken 

står ”Carl ”Carlitto” Eriksson, 41, lockar kvinnorna med evig kärlek och tar deras pengar – 

här är alla han bedragit”.  

Sidan 8 har rubriken ”Kristina, 37: Jag var blind”. Huvudrubriken på sidan 6 och 7 är skriven 

i aktiv form och Aftonbladet påstår genom den att Carl Eriksson lurat även den här gången, 

trots att han ännu inte är dömd. Genom att använda ordet ”granskar” nominerar Aftonbladet 

Carl Erikssons påstådda nya handlande som något som avviker från det normala i samhället 

och därmed exnomineras att det finns lagar som förbjuder det han anklagas för. Genom att 

använda ord som ”granskar” signalerar artikeln att det är sanningen som presenteras. 

 

Ingressen inleds ”Therése, Kristina, Therese och Åsa är alla lurade av Carl ”Carlitto” 

Eriksson, 41. Nu vill de varna andra. Hans specialitet är ensamma mammor – Han kan charma 

vem som helst och vet vad kvinnor vill höra, säger Kristina som har polisanmält mannen.” I 

Ingressen använder Aftonbladet vad Charles Pierce kallar symboler. Detta görs genom att 

använda orden ”ensamma mammor” som kulturellt symboliserar, sårbarhet, ekonomiskt svaga 

och låg status. Genom att använda dessa ord i ingressen påvisar journalisten att det är något 

centralt och viktigt i sammanhanget, och att de ser Erikssons agerande som ännu värre då det 

handlar om just ”ensamma mammor” och att det då finns barn inblandade. Att det i såväl 

ingressen som i huvudrubriken använder ordet” lurade” respektive ”lurar” är symboler och ett 

sätt att döma honom. Ordet ”varna” är ett uttryck som gör att journalisten antyder att Eriksson 

är en farlig brottsling, för en vanlig medborgare behöver man inte ”varna andra för”.  

Vi gjorde en kommutationstest och bytte ut orden ”är alla lurade” mot ”känner sig lurade”, 

”Nu vill de varna andra” mot ”Nu vill de berätta för andra” och ”hans specialitet är ensamma 

mammor” mot ”han söker kvinnor på nätet”, och genom detta får artikeln inte samma tyngd.  

 

Brödtexten: I brödtexten används flera gånger ord som syftar på Erikssons bedräglighet och 

kvinnorna som lättlurade. Redan inledningsvis i brödtexten nämns att Carl ”Carlitto” Eriksson 

har lämnat bedragna kvinnor efter sig i många städer runt om i landet. Journalisten beskriver 

händelseförloppet i varje relation som att det börjar med ”eldig kärleksaffär” och slutar oftast 

med ”besvikelse och tusentals kronor som är borta”. När man gör en jämförelse mellan det 

som står brödtexten att ”kvinnorna blev av med allt ifrån några tusenlappar till tiotusentals 

kronor” med underrubriken ”snabbfakta” över de tidigare offren, så handlar det om att två av 

kvinnorna blivit av med under tusenlappen, femton kvinnor har blivit lurade på under fem 

tusen kronor och tre blivit av med mellan 6000 och 7500 kronor. Två av Erikssons offer har 

blivit av med 11000 kronor respektive 22500 kronor. Brödtexten gör gällande att dessa 

bedrägerier som Eriksson är dömd för är mer omfattande än vad det var genom att i 

brödtexten överdriva bedrägeriet. 
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Journalisten berättar:  

”Therése Eriksson är fortfarande är gift med Carlitto. Hon har försökt ta ut 

skilsmässa men har inte velat skriva under ansökningen.” 

Här undanhåller journalisten historiska fakta av vikt. Enligt Hvitfelt (1989) får inte en 

nyhetstext innehålla falska påståenden som gör att läsarna får en felaktig bild av verkligheten. 

Det andra är att en nyhet inte får innehålla underförstådda falska påståenden som gör att 

läsarna får en felaktig bild av verkligheten. Om en nyhet har en väsentlig beskrivning av en 

händelse eller ett ämne, får läsarna en uppfattning av händelsen som i huvudsak stämmer med 

verkligheten. Ingen betydande information får utelämnas för att skapa en nyhet med 

väsentliga beskrivningar av en händelse (Hvitfelt, 1989: 42ff). Texten innehåller 

underförstådda falska påståenden genom att göra gällande att det Therése inte kan ansöka om 

skilsmässa för att Eriksson vägrar skriva på. Åter igen framstår Therése som ett offer och nu 

även för det svenska rättsystemet. Enligt svensk familjerätt så är huvudprincipen beträffande 

äktenskapsskillnad, även om inte båda parterna är ense om att äktenskapet ska upplösas har 

den ene rätt till äktenskapsskillnad och kan således ansöka om detta – med andra ord kan 

Eriksson inte hindra Therése från att ansöka om skilsmässa. Dessutom har deras äktenskap 

pågått i över två år och det står ingenstans i texten hur länge de bodde ihop och hur deras 

relation var under den tiden. Symboliska uttryck som ”han har tagit mina barns sparpengar” 

och ”tog våra bröllopspengar som vi fick när vi gifte oss”. För att ytterligare måla upp vilken 

skurk Eriksson är berättar journalisten om en relation med en annan kvinna som skulle ha ägt 

rum precis innan bröllopet med Therése. Eriksson och denna kvinna skulle ha träffats när han 

hade fängelsepermission. Som hastigast berättar journalisten att denna kvinna blev gravid, 

och att denna kvinna och även Therése Eriksson har polisanmält Eriksson för grov 

kvinnofridskränkning och stölder (grov kvinnofridskränkning, kvinnofridsbrott, brott mot 

frihet och frid). Grov kvinnofridskränkning innebär att en kvinna utsätts för upprepade 

övergrepp av en man som hon är eller har varit gift med eller som hon bor eller har bott 

tillsammans med under äktenskapsliknande förhållanden, t.ex. sexualbrott. Gärningarna ska 

också vara ett led i en upprepad kränkning av kvinnans integritet och vara ägnade att allvarligt 

skada hennes självkänsla. 

 

För att ytterligare understryka Eriksson som en person som man måste varna för så skriver 

journalisten att kvinnorna uppger att han har visat våldsamma tendenser – vilket inte 

ytterligare beskrivs utan lämnas ut i tomma luften. Ingen av offren har nämnt något om fysiskt 

misshandel och ingen av dem har heller anmält Eriksson för just misshandel. Orden 

våldsamma tendenser nominerar en samhällsfara och exnominerar samtidigt att det finns en 

samhällelig överenskommelse att våldsamma tendenser är ett allvarligt hot mot det samhälle 

som ses normalt. Vinklingen av hela artikeln är utifrån kvinnorna och Eriksson kommer aldrig 

till tals för att även belysa den från hans syn och ge honom möjlighet att berätta om sina 

eventuella avsikter eller uppsåt, även om journalisten menar att de förgäves sökt honom. 

 

Layout och faktarutor: Ovanför och under uppslaget finns snabbfakta om ”Carlittos” nya 

offer och hans tidigare offer presenterade som skuggfigurer och figurera som, kvinna, ålder, 

bostadsort och summan de blivit lurade på. Det som skiljer åt är att journalisten skrivit yrke 

på några som exempelvis ”polis, södra Sverige”, ”frisörska, Skåne”, ”Mentalsköterska, 

Stockholmsförort”. På uppslagets vänstra sida är det en stor bröllopsbild på Eriksson och ett 

av hans offer. På högersidan är det två mindre bilder på två av hans tidigare offer. Fyra 

kvinnor träder fram med namn och bild och berättar för att varna andra. Högst upp till höger 

finns en faktaruta med vad som tidigare hänt i det här ärendet, först genom rubriken ”Dömd 

för flera brott”. Sedan vilka brott och när detta skedde. Ord som dömd, brott och straff är 

aktiva val som baseras på samhället normer om rätt och fel. Detta visar att journalisten har 
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valt att använda sig av ord som relaterar till olagligheter för att måla upp en bild av en 

brottsling. Journalisten hade kunnat ha ett annat ordval som inte skapar konnotationer mellan 

Carl Eriksson och undre världen.   

Fortsättningen på sidan 8 är en stor centrerad bild på Kristina (ett av de nya offren) och även 

underst på denna sida fortsätter skuggbilderna av hans tidigare offer.  

Högerspalten är vikt för experten Anders Ahlqvist, IT-brottsexpert på Rikskriminalpolisen 

med rubriken ”Experten: så undviker du bedragare.” Här lyfter journalisten fram Ahlqvists 

varning om att man inte ska lita på personer man får kontakt med på nätet. 

 

Ideologikritisk analys: Det finns framför allt två saker som gör anspråk på att vara det 

viktigaste i artikeln om man utgår ifrån Berglez tematiska struktur – Det första lyfts fram i 

rubriker, underrubriker, ingress, bildtexter och brödtexter att Eriksson är skyldig till brott. Det 

andra är att hans offer är nätdejtande, lättlurade ensamstående mammor. Till synes fördömer 

Aftonbladet nätdejtandet vilket har gjort det möjligt för Eriksson att bete sig dåligt genom att 

ljuga och bedra massor av kvinnor. På så sätt får artikeln det att verka som om nätdejting är 

något negativt eftersom den kopplar ihop nätdejtning med bedrägeri och icke acceptabelt 

beteende. Det nomineras att Eriksson charmar och har ihop det med massor av ensamstående 

mammor samtidigt, vilket inte är något som samhället stöder.  

 

Slutsats: Den här artikeln går inte in på djupet om vad som ligger bakom och hur det 

egentligen förhåller sig när det gäller Erikssons som så kallad nätbedragare. Detta 

överensstämmer med teorin om att nyhetsjournalister har tidsbrist vilket får till följd att de 

skriver ytliga och korta artiklar. Det här är ett exempel på sensationsjournalistik som troligen 

grundar sig i kravet på ett krav att producera på kort tid till en låg kostnad och ger brist på 

analyserande journalistik. 

 

Hela artikeln är hårt vinklad utifrån de så kallade offren (kvinnorna) som träder fram och vi 

får fragmenterat veta hur Eriksson lurat dem både känslomässigt och på pengar. Artikeln om 

nätbedragaren bryter mot flera av kriterierna för att människor ska kunna ta ställning och 

bilda sig egna uppfattningar. Den har inte två oberoende källor utan journalistens uppgifter 

kommer i huvudsak från kvinnorna. Eriksson eller någon som representerar honom har inte 

fått uttala sig. Detta ger kvinnorna tolkningsföreträde då enbart de har fått vidarebefordrat hur 

Eriksson har handlat, sagt och gjort. Journalisten bryter även mot att vara objektiv redan i 

rubriken då denne uttalar att Eriksson medvetet lurar sina nätdejter och även fast Eriksson inte 

nu är dömd för dessa brott så har journalisten dömt honom då han tidigare är dömd för 

liknande brott. Vilket gör att Aftonbladet sprider förutfattade meningar om att ”en gång 

brottsling, alltid brottsling”. Tidningen går även ut med såväl namn och bild på ”bedragaren” 

och fyra av hans offer. Därmed frångår Aftonbladet de journalistiska ideal som både de själva 

och resten av journalistsverige har satt upp, nämligen att man ska respektera den personliga 

integriteten, vara försiktig med namn och bilder, samt höra båda sidor av en historia. 

Det vi ser i artikeln är att det inte finns någon balans och journalisten ifrågasätter aldrig 

samhällssystemet utan det är enbart Eriksson som målas upp som en bedragare och som gjort 

fel. Som vi ser det hela är detta ett exempel på en myt i vårt svenska samhälle som går ut på 

att män som söker kvinnor via nätet är bedragare och att kvinnor ska akta sig för att nätdejta. 

Dessutom undanhåller journalisten viktiga fakta såsom vad gäller vid skilsmässor, även detta 

med att journalisten pratar om ”solochvårare” vilket inte går ihop med att Eriksson faktiskt 

ingått äktenskap med och hur kan det bli barn vid nätdejting? Den här artikeln bryter mot flera 

av kriterierna för journalistiska ideal. Som vi ser det hela anspelar artikeln på fördomar om att 

män som söker kontakt via webben är bedragare och oärliga. Kvinnorna framställs som offer, 

sårbara och omdömeslösa individer som inte har något ansvar för sitt handlande. 
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6.2 AFTONBLADET MÅNDAG 22 NOVEMBER 
Ettan toppar med ”Glädjekaoset” två av 11 kvinnors första dygn efter att ha vunnit 103 

miljoner kronor. Till vänster i spalten finns tre mindre rubriker. ”Spelade in nakenfilm – i 

skolan” med en tillhörande bild på ungdomar som springer nakna ut ur baksidan på en bil. 

”Perrelli blev ratad av SVT” med bild på Perrelli, bildtexten: ”får inte vara med i schlagern”. 

Längst ner till vänster i spalten finner vi ”Sänk ditt elpris snabbt & enkelt” 

 

ARTIKEL SIDAN 6-7: Artikeln har som vinjett ”Extra” på båda sidorna med stora vita 

bokstäver mot en svart bakgrund. Uppslaget 6 och 7 har en huvudrubrik som sträcker sig 

över båda sidorna i feta vita bokstäver mot svart bakgrund ”Brändes av dödsmanet”. Den vita 

färgen på texten symboliserar godhet, neutralitet och säkerhet därigenom konnoteras att 

innehållet i texten är sant. Huvudrubriken efterföljs av två underrubriker: ”Sebastian: 

Sjukaste smärtan jag känt” och ”Camilla: Mamma kan ha dött av maneten”. Huvudrubriken är 

skriven i passiv form och Aftonbladet påstår genom den att Ulla Sundqvist kan ha dött av 

maneten, även fast läkare utger annan information. Enligt Stig Hadenius, professor i 

journalistik, finns det regler inom den västerländska journalistiken som säger att man ska vara 

källkritisk och inte vidarebefordra spekulationer utan vara saklig samt skilja mellan fakta och 

värderingar. I det här fallet är det journalistens värdering, att Ulla kan ha dött av maneten, 

som syns i samtliga rubriker och underrubriker. Dessa regler frångår Aftonbladets journalist 

ifrån i denna artikel då de tar dotterns misstankar för givet som sanning. Tidningen använder 

sig av överdrifter och tar till rubriker av sensationell karaktär. Det här är ett exempel på 

modalitet eftersom journalisten skriver ”Brändes av dödsmanet” och ”Mamma kan ha dött av 

maneten” vilket inte är bevisat. Det här leder till att Ulla Sundqvist död framstår vara orsakat 

av maneten trots att läkarna säger något annat. 

 

På högra sidan av uppslaget finns det en fortsättning på artikeln med underrubrik 

”Resebyråerna varnar turister – efter dödsfallen”. Genom att använda orden ”varnar” och 

”dödsfallen” nominerar Aftonbladet att resebyråerna har delaktighet i att människor blivit 

dödade av magneterna. Därmed exnomineras att resebyråerna har ansvar att informera och allt 

tänkbart som kan hända när man reser med dem. Här vinklar man uppgifterna till att 

resebyråerna inte var tillräckligt snabba med sin information. De borde ha varnat innan 

dödsfallen skedde verkar det som.  

 

Ingressen inleds ”Ulla Sundqvist, 70, dog under mystiska omständigheter i vattnet utanför 

Monkey Island i Thailand. Hjärtstillestånd, skrev läkaren. Men Camilla Kasbah misstänker att 

en manet låg bakom hennes mammas död. Nu vittnar flera svenskar om hur de skadats.” Här 

använder sig journalisten sig av ordet ”mystiskt” vilket har konnotationer till någonting man 

inte riktigt kan svara på. Därigenom ses läkares direkta svar som mindre värdefullt då Ullas 

dödsorsaker var oförklarliga. Mystik är någonting som sker i deckare, därigenom skapar 

journalisten en konnotation till att det finns ett mysterium som bör lösas. Journalisten får 

läkaren att framstå som inte speciellt engagerad i dödsfallet. När vi gör ett kommutationstest 

och bytte ut ordet ”skrev läkaren” till ”anser läkaren” verkar läkares åsikt mer genomtänkt 

och inte någonting han bara hafsat ur sig. Ordet ”vittna” konnoteras till rättegång och att 

någon har vittnat ett brott, med hjälp av vittnesmål löser man brottsfall. Därigenom verkar det 

som att svenskarna uttalar sig om det specifika fallet med Ulla. När vi gör samma test på 

”vittnar flera svenskar” till ”berättar flera svenskar” sammankopplas inte de tidigare 

brännmanetsfallen till Ullas situation och läkarens diagnostiska bedömning verkar mer valid.  
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Ingressen på sidan sju inleds med ”Nu varnas svenska turister i Thailand för kubmaneterna. 

Efter Aftonbladets rapportering tar Fritidsresor och Apollo manethotet på största allvar”. 

Journalisterna har undvikit att ta fram hotellens ansvar i en sådan här situation eller de lokala 

myndigheternas. Det kanske finns information på stränderna och på hotellen som resenärerna 

helt enkelt missat att ta del av. Detta blir således en vinklad nyhet, där resebyråerna verkar få 

ansvaret för olyckor som sker.  

 

Brödtexten: Aftonbladet tar upp händelserna ifrån offrens perspektiv och inte läkarnas eller 

de inhemskas perspektiv om händelserna. Nu får läkarna inte komma till tals om situationen 

och om hur svåra skadorna egentligen har varit på offren. De inhemska får inte komma till 

tals om hur svårt manetproblemet anses vara på dessa orter. Läkarna i utlandet blir uppmålade 

som okänsliga eller okunniga. När vi gör ett kommutationstest på ”gav honom 

allergimedicin” till ”gav honom behandling” blir innebörden att läkaren gjorde det han kunde. 

 

Layout och faktarutor: Under uppslaget till vänster finner vi en faktaruta med rubrik 

”Experten Dan-Erik Nilsson om dödsmaneten” med en vit text mot en svart bakgrund. Som 

sedan efterfölja av frågor ifrån läsare och svar ifrån experten. Varje fråga punkteras med ett 

gult frågetecken mot Svart bakgrund. Svart text till gul bakgrund vid en olycka är en symbol 

för polisavspärrningar. I USA har polisen svart och gul avskärmningstejp och det är detta som 

syns i till exempel serier och/eller filmer. Detta ger en konnotation av större fara och allvar. 

Till vänster om rubriken ser vi en bild på Dan-Erik Nilsson med helt svarta solglasögon och 

han tittar ner i marken. Med bildtext där man förklarar att han är professor i zoologi. Hans 

svarta solglasögon och att han tittar ner i marken konnoterar begravning och död.  Det visar 

på att magneten ligger bakom dödsfallen och att den kommer att fortsätta döda turister.  

Med hjälp av rubrik, underrubriker, mellanrubriker och fetstilt bildtext målar Aftonbladet upp 

en bild av en smärtsam död som följer manetens framfart samt att resebyråerna inte riktigt har 

utfört sitt arbete på rätt sätt. På höger sida har journalisterna valt ut tre dödsfall och lagt ut 

bilder på dessa. Det är tre olika åldersgrupper, ett barn, en medelålder och en pensionär alla av 

kvinnligt kön. Detta konnoterar att alla kan utsättas och dö av maneten oavsett ålder. 

 

Ideologikritisk analys: Enligt Berglez tematiska struktur finns två saker som gör anspråk på 

att var det viktigaste i artikeln och det är att maneter skördar dödsoffer. Det andra är att de 

utländska läkarna vill undanhålla att dödsfall som skett beror på maneten vilket ger artikeln 

ett stort nyhets- och informationsvärde. Till synes klandrar Aftonbladets journalist såväl 

utländska läkare som resebyråerna för att de undanhåller viktig information och alltså agerar 

på ett dåligt sätt. På så sätt får artikeln det att verka som att den enskilda människan inte ska 

behöva vara ansvarig för sin egen hälsa eller handlingar, utan det är svenska institutioner som 

ska ha detta ansvar och i detta fall faller ansvaret på resebyråerna. Det nomineras att 

utländska läkare och resebyråerna beter sig på ett sätt som samhället inte stöder. Samtidigt 

exnomineras att det är en mänsklig rättighet och något helt naturligt och att få bada i tropiska 

vatten är något självklart. Det här är exempel på ideologi och till synes verkar journalisten ta 

parti mot kommersialism och värna om den lilla oskyldiga människan som inte förstår bättre 

än att bli lurad av rika resebyråer. Men i själva verket är förhållandet omvänt. För en 

uppmärksam läsare blir hela artikeln en överdrift. 

 

Den här artikeln är ett exempel på att Aftonbladet skapar falska behov. Artikeln är inte viktig 

för att läsarna i Sverige ska ha nytta av den ur något demokratiskt perspektiv. Att få veta hur 

människor har råd att åka och snorkla, dyka och bada i tropiska länder utan att behöva ta 

ansvar för sitt handlande och kalkylera med eventuella risker är exempel på legitimering 
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vilket innebär att rådande förhållanden görs legitima. Dessutom handlar det om reifikation – 

att den nuvarande situationen framstår som naturlig och självklar. 

 

Slutsats: Den här artikeln går inte in på djupet på vad som har hänt med Ulla Sundqvist och 

hur hon egentligen dog. Det överensstämmer med teorin om att nyhetsjournalister har tidsbrist 

vilket får till följd att de skriver ytliga och korta artiklar. Det här är även ett exempel på 

sensationsjournalistik som troligen grundar sig i kravet på att producera på kort tid till en låg 

kostnad. Det märks i att journalisterna inte har tagit sig tid eller spenderat pengar på att ta reda 

på lokalbefolkningens, myndigheternas eller läkarens åsikter om Sundqvist död i regionen där 

hon befann sig vid dödstillfället. Det märks att artikeln är sensations baserad på att den i det 

stora hela bygger på ett påstående ifrån dottern, en känslomässigt involverad källa. Resterande 

källor är Svenska turister som blivit brända av maneterna. Detta ger en partisk presentation av 

manetsituationen i sydöst vi får bara se konsekvenserna av enstaka fall. Detta är en artikel 

som passar in under Entmans gestaltningsteori där gestaltningen menas påverka 

verklighetssynen hos publiken. Enligt de pressetiska reglerna ska man som journalist låta alla 

berörda få ge sin version av en händelse för att framställa en så pass sanningsenlig och 

opartisk bild som möjligt, vilket bevisligen inte har skett i denna artikel. Därför kan vi således 

fastställa att denna artikel inte är opartisk och objektiv. Journalisten har således frånsagt sig 

de journalistiska idealen om aftonbladet själva satt upp om att vara ”sann och saklig”. Enligt 

de journalistiska idealen som Asp tar upp: att medierna ska ge publiken en möjlighet att ta 

ställning till viktiga samhällsfrågor och att medierna ska granska händelser samt makthavare. 

I detta fall kan man se att journalisterna är ute efter att granska makthavarna inom resor, det 

vill säga resebyråerna. Eftersom journalisterna fokuserar på resebyråernas ansvar att 

informera till dessa dödsmaneter och inte de lokala myndigheternas. Men journalisten gör det 

på felaktiga grunder, då huvudhändelsen inte är baserad på opartisk och därigenom inte sann 

information. Således kan det skapas dålig publicitet för resebyråerna på felaktiga grunder och 

en felaktig verklighetsbild har skapats.  

 

Om vi hänvisar till Althussers teori om ideologi så framhäver artikeln strukturer där den 

enskilda individen ska bli omhändertagen av systemet och inte behöva vara ansvarig för sin 

egen säkerhet. Det kan man avläsa i den kritiska presentationen av resebyråernas 

varningssystem av maneterna. Det skulle kunna uppfattas som att journalisten framhäver 

socialdemokratiska strukturer. Därigenom kan man säga att journalisten i det här fallet följer 

den ideologi som LO har bestämt för Aftonbladet. Därigenom sker legitimering av 

socialdemokraternas synsätt att befolkningen ska tas hand om av staten.  

 

 

6.3 AFTONBLADET TISDAG 23 NOVEMBER 
ETTAN toppar med att SMHI varnar för att en snökanon kommer slå till under dagen och hur 

medborgaren drabbas. Högst upp till vänster ovanför Aftonbladets logga puffar man med 

rubriken ”339 Döda i natt på festival” med stora bokstäver. Till denna rubrik medföljer en 

bild på en folkmassa som trängs ihop. Längst upp till höger finner man rubriken ”TV4:s HÅN 

mot deltagarna i BIGGEST LOSER” med en bild på en av deltagarna. Till höger i en spalt 

puffar man för bilagan ”Sofis mode” med rubriken ” Stor guide, Vinterns sköna under!” och 

en frilagd bild på Sofi. 

 

ARTIKEL SIDAN 6-7: Sidorna 6 och 7 har en huvudrubrik som sträcker sig över båda 

sidorna i feta bokstäver ”339 dog i kaoset”. Ovanför huvudrubriken finns en vinjett med 

”Extra” på båda sidorna i vit text mot svart bakgrund. Rubriken är skriven i fet stil och svart 

text mot vit bakgrund. Svart färg är en symbol för död och sorg.  I underrubriken står det 
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”Ministern i natt: Det värsta som hänt landet sedan Pol Pot”. Med underrubriken syftar 

journalisterna på en diktator som utförde folkmord i landet. Det var dåligt styre under denna 

tid, därför drar journalisterna referenser ifrån det dåliga styret under Pol Pots tid till att det är 

dåligt styre som har skapat även denna tragedi.  

 

Ingressen inleds ”Människor kämpade i panik för sina liv i kaoset. Minst 339 miste livet 

under festivalen i Kambodjas huvudstad Phnom Penh. De trampades till döds, kvävdes och 

drunknade.” Journalisten använder här många känsloladdade ord som ”kämpade”, ”panik”, 

”miste livet”, ”kaos”,” trampades till döds”, ”kvävdes” och ”drunknade”. 

 

Brödtexten: I brödtexten kan vi antyda en kritik mot den kambodjanska staten. Journalisterna 

som skrev denna artikel är vinklande i sin rapportering om hur läget hanterades av 

myndigheterna. De är vaga med källorna som påstår att polisens agerande skapade mer panik 

samt att de inte låter den kambodjanska polismyndigheten komma till tals angående detta 

påstående. När vi gör kommutationstest på ”rapporter gör även gällande” till ”rapporter 

påstår” då blir inte källornas uppgifter uppfattade som lika stabila.  

 

Journalisterna använder sig av känsloladdade ord som ”avfyrade vattenkanoner” och 

”vattenbombardemanget” (författarens fetstil). Avfyra och bombardera är någonting man 

gör i krig mot sin motståndare. På så sätt antyds det att staten är motståndare till befolkningen 

precis som på Pol Pots tid och att situationen konnoteras till en krigssituation. Därigenom 

framstår dödsfallen som krigsoffer och inte människor i en olycka. När vi gör ett 

kommutationstest på ordet ”avfyrade vattenkanoner” till ”använde sig av vattenkanoner” och 

”vattenbombardemanget” till vattennedslaget” får inte artikeln samma tyngd. 

Premiärministern framställs som okänslig då journalisterna väljer att ta upp att hans uttalande 

skedde via ”videolänk”. Vilket enbart fungerar som en detalj som visar på okänslighet att han 

inte vill visa sig i egen hög person framför befolkningen.  

 

Layout och faktarutor: Den röda tråden som man kan avläsa i rubrikerna är att 

myndigheterna kunde ha undvikt denna tragedi och att de även kan ha gjort något fel. ”Ska 

utreda tragedin”, ”utreda” är en symbol för att lösa brott. I samband med mellanrubriken 

”Bron svajade” konnoteras att det har skett ett nästan brottsligt fel av myndigheterna, då det 

är myndigheterna som har ansvar över bron. Med hjälp av underrubrikerna och 

mellanrubrikerna skapas en känsla av att myndigheterna kunde ha undvikit denna tragedi. 

”Ska utreda tragedin”. Utredning är en symbol för att lösa ett brott. Under uppslaget finns det 

en svart faktaruta med rubrik ”14 MILJONER BOR I LANDET” med gul text.  Artikeln har 

en spalt med två rubriker i gul text mot en svart bakgrund till höger om uppslaget: 

”FESTIVALEN HÅLLS MITT PÅ EN Ö” och ”21 DÖDADES I TYSKLAND I 

SOMMRAS”. Svart text till gul bakgrund vid en olycka är en symbol för polisavspärrningar. 

Då i Amerika har polisen svart gul avskärmningstejp och det är detta som syns i till exempel 

serier och/eller filmer. Detta ger en konnotation av större fara och allvar. Det syns speciellt i 

detta fall då texten kommer i samband med dödsfall.  

 

Ideologikritisk analys: Igenom texten kan man antyda en kritik emot Kambodjas 

myndigheter. Journalisten har med hjälp av rubrikerna ”14 miljoner bor i landet” och 

”festivalen hålls mitt på en Ö” skapat uppfattningen om att det var myndigheternas fel att 

paniken utbröt då man med en sådan stor befolkning har valt att ha en festival på en ö. Det 

exnomineras att myndigheterna är ansvariga för att denna katastrof. Det exnomineras även att 

myndigheterna är någonting som är motståndare till befolkningen precis som under Pol Pots 

tid.  Alltså skapar journalisterna en metafor ifrån tiden som det var en diktatur i Kambodja till 



 

  33 (62) 
 

nutiden och den nya ministern. Metaforen förstärks med hjälp av att de har en kort förklaring 

om Kambodjas historia och om Pol Pots styre i artikeln men inte om hur landet styrs idag. 

Därmed stannar läsarens uppfattning om styret i landet på en diktatur med folkmord.  

Journalisterna skapar en uppfattning om att olyckan var ett brott emot befolkningen av 

Kambodjas stat då staten borde ha kunnat förbereda sig bättre eftersom det var en årlig 

folkfest. Det exnomineras i texten att Svenskar är smartare än Kambodjaner då en 

ambassadtjänsteman inte tror att svenskar skulle röra sig i en sådan folksamling.  

 

Slutsats: Den här artikeln går inte in på djupet av händelserna, den är mest uppbyggd på 

andra nyhetskanalers åsikter över händelserna. Detta överensstämmer med teorin om att 

nyhetsjournalister har tidsbrist vilket får till följd att de skriver ytliga och korta artiklar och 

använder sig av andrahandskällor. Det här är ett exempel på sensationsjournalistik som 

troligen grundar sig i kravet på att producera på kort tid till en låg kostnad och detta ger brist 

på analyserande journalistik. Det märks då journalisterna inte har tagit sig tid och resurser för 

att tala närmare med myndigheter eller poliser. Enligt de pressetiska reglerna är det viktigt att 

man ska låta alla berörda i en historia få ge sin version för skapa en så opartisk och 

sanningsenlig bild som det är möjligt. Journalisterna som skrev denna artikel har således 

frångått de etiska regler som gäller för en sann och opartisk presentation av en historia. Om 

man följer Entmans gestaltningsteori kan man se att journalisten har valt att upphöja offrens 

synvinkel och målat upp en verklighet med en hård och känslokall regering med likheter till 

en tidigare diktatur. En sådan gestaltning påverkar enligt Entman läsarens bild om 

verkligheten. Eftersom journalisterna har en ensidig presentation av händelserna och 

bristfällig information om den nuvarande regeringen har journalisterna således inte 

presenterat hela sanningen. Därigenom kan man heller inte säga att de har presenterat 

verkligheten. Således har journalisterna frångått de etiska reglerna och Aftonbladets egna 

regler om att man ska presentera verkligheten och sann samt saklig information. 

 

 

6.4 AFTONBLADET ONSDAG 24 NOVEMBER 
ETTAN: Ettan toppar med att det är trafikolyckor på grund av snöoväder. 

”TRAFIKHELVETET” lyder rubriken med underrubriken ”Hundratals olyckor i kaoset” och 

”Idag fortsätter det”. Högst upp till vänster ovanför Aftonbladets logga visar man rubriken 

”MÄNNEN FILMADE varandra när de PLÅGADE DJUR”. I vänsterspalten puffar 

Aftonbladet denna dag för att tidningen innehåller ”9 bilagor på köpet” och en bild av tv-

bilagan som pryds med ett foto av Ebba von Sydow. Under den puffar man för ”Zlatan hjälte 

igen och bild på sportbilagan som har just Zlatan på förstasidan. 

 

ARTIKEL SIDAN 6-8: Artikeln har som huvudrubrik ”Kaos på vägarna”. Underrubrik är 

”Snön lamslog trafiken” och ”Flera allvarliga olyckor”. Rubrikerna är väldigt värdeladdade 

och målar upp en bild av total kalabalik i trafiken. När vi gör ett kommutationstest på ”kaos” 

till ”oreda” och ”lamslog” till ”stoppade”, blir hela situationen mindre allvarlig. När man 

närmare läser i artikeln ser man att det enbart har hänt en allvarlig olycka. Ovanför 

huvudrubriken på båda sidorna av uppslaget finns det sex bilder ifrån olyckor i olika städer. 

Under huvudrubriken finns en stor bild på en olycka med bildtext ”Åkte i diket”. På bilderna 

finns namnet på staden tryckt på en gul målarfärgsliknande bakgrund. Svart text till gul 

bakgrund vid en olycka är en symbol för polisavspärrningar. Då i Amerika har polisen svart 

gul avskärmningstejp och det är detta som syns i till exempel serier och/eller filmer. Detta ger 

en konnotation av större fara och allvar. På sidan åtta fortsätter artikeln med rubriken 

”Snökanonen slår till med full kraft” med ytligare tre bilder men med denna gång fokus på 

utryckningspersonal. Den största bilden är på en räddningspersonal med en röd lyckta som går 
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på motorvägen i ett nattsvart mörker. Rött är en symbol för fara och svart står för ondska och 

död. Detta i samband underrubriken ”Aftonbladets team fast i mardrömmen på vägarna” med 

hjälp av ordet ”mardröm” inger journalisterna en apokalyptisk känsla över situationen. Om 

man gör en kommutationstest på ordet ”mardröm” till ”trafikstoppet” känns det mer som en 

vardaglig situation.  

 

Ingressen inleds med ”Snökaoset håller Sverige i ett järngrepp. I går blåste lastbilar omkull 

och bilar körde i diket”.  Ordet ”järngrepp” symboliserar att Sverige som med andra ord 

innebär staten, den står hjälplös mot snöovädret. Enligt Deuzeine fattar de journalistiska 

idealen att man ska värna om den ”lilla människans” intressen i samhället. När vi gör ett 

kommutationstest på ordet ”körde” och lägger in ”hamnade” istället verkar det inte längre ut 

som att privatpersoner gjorde misstag utan att de också var utsatta för naturens villkor precis 

som lastbilschaufförerna. Ingressen på sida 8 inleds med ”Kvart över fyra kör vi rakt in i 

snökanonen. Den blåser med full kraft mot bilen och sikten är noll. I backarna norr om 

Jönköping blir det tvärstopp. – Vi lär bli sittande tills man bärgat de bilar framför oss som 

sitter fast, säger lastbilschauffören John Appelqvist.”  

 

Brödtexten: Det antyds av journalistens formuleringar att olyckorna är till viss del orsakade 

av felaktigheter av personer som inte brytt sig om varningar ifrån SMHI. För att få vädret att 

verka farligare och olyckorna mer dramatiska har de tagit upp detaljen att en person fördes till 

sjukhus i helikopter. Helikopter konnoteras till nödvändighet och allvar då den vanligaste 

synen av helikoptrar i Sverige är polishelikoptrar som flyger över städer. Journalisterna tar 

upp att en ”Polsk” lastbil har blankslita sommardäck och låter inte föraren komma till tals 

angående detta. Det konnoterar att polacker är ansvarslösa. Svenska lastbilsförare blir i detta 

sammanhang en interpretens för ansvar och normen av anställda Svenskar som ansvarsfulla 

förstärks. Speciellt då en Svensk får komma till tals om hur viktigt det är med rätt däck. 

Journalisterna undviker att ta fram specifika misstag gjorda av Svenskar i trafiken.  

 

Layout och faktarutor: Upplägget med rubriken, underrubrikerna och ingressen ger 

intrycket av att hela Sverige är i snöovädrets händer. I ingressen kan man antyda att 

privatpersoner är själva ansvariga för sina olyckor medans lastbilschaufförerna har råkat ut för 

naturens missdåd (om de är Svenskar). I en av mellanrubrikerna står det ”Ha rätt däck”. Detta 

kan antydas som en tillsägelse ifrån en institution till privatpersoner. I största bilden finns en 

fakta ruta där journalisterna kort går igenom de värsta olyckorna. Även här presenteras 

rubriken i en blandning av gul och svart färg. Till höger om bilden finner man en spalt där 

journalisten påstår att olyckorna kommer bli fler och att ”Ovädret stannar” med stora 

bokstäver. 

 

Ideologikritisk analys: Det underliggande som syns igenom texten är att befolkningen har 

blivit varnad av institutioner som SMHI för faran som vädret skulle innebära och av 

Trafikverket som ”uppmanade man folk att låta bilen vara” (författarens fetstil). 

Journalisterna visar tydligt att institutioner i samhället har varnat befolkningen om att röra sig 

i trafiken vid dessa vädertillstånd. Om sedan olyckor sker så ligger ansvaret hos den enskilda 

privatpersonen. I texten kan man avläsa att staten och anställda av institutioner anses vara mer 

kunniga och säkra i trafiken vid dessa vädertillstånd. Detta syns speciellt då Trafikverket 

måste påminna folk att ”Ha rätt däck” om man ändå måste köra bil. En lastbilschaufför som 

intervjuas säger att de som kör utan rätt däck är ”chanslösa”. Här drar man alltså paralleller 

med att en person i sin yrkesroll i Sverige har tillgång till samma information som 

Trafikverket och är således mer ansvarsfull. Medans utländska och privatpersoner presenteras 

i samband med att de har varit med om olyckor. Dock får de inte komma till tals i frågan om 



 

  35 (62) 
 

hur de hanterar dessa vädertillstånd. Vilket i sin tur leder till att dessa två grupper verkar 

okunniga och att det är dessa som orsakar onödiga olyckor och således trafikstopp. 

Aftonbladets journalister hjälper alltså till att skydda den statliga institutionen mot 

medborgarens reaktioner inom denna ”kris” då det är medborgarens eget ”fel” om någonting 

händer.  

 

Slutsats: Den här artikeln är ett exempel på sensationsjournalistik i Inghams synvinkel. 

Eftersom journalisterna med hjälp av färgkombinationer och rubriker har överdrivit dessa 

händelser för att skapa intresse. I artikeln har journalisterna valt att förbereda människor på att 

denna snöstorm är utanför någons inverkan. Institutioner har varnat befolkningen om naturens 

faror och om någon ger sig ut är det deras eget fel om någonting händer. Det som 

reproduceras i artikeln är att befolkningen ska omhändertas av staten, detta är vad Althusser 

kallar strukturer. Journalisten har därigenom medvetet eller omedvetet infogat den ideologi 

som LO bestämt ska gälla för Aftonbladet. Systemet verkar som den gode samariten och 

hjälper den enfaldiga medborgaren ur dessa situationer. De journalistiska idealen som Asp 

och Deuze tar upp om att granska makthavare och slå vakt om den ”lilla människans” 

intressen har inte uppfyllts i artikeln då de gestaltar situationen till att det är den enskilda 

individens fel om olyckor händer i detta väder. Det blir ingen granskning av makthavare i 

denna artikel utan mer en granskning av den enskilda individen. Alla berörda har inte fått sin 

talan hörd i denna artikel. Enligt Ghersetti ska man låta alla berörda ge sin version av en 

händelse för att skapa en så sanningsenlig och opartisk bild som möjligt. Det som lyser med 

sin frånvaro i artikeln är privatpersoner och utländska lastbilschaufförers åsikter om hur man 

hanterar ett snöoväder. Det är endast de som arbetar inom det Svenska systemet som får 

komma till tals om deras kunskaper om hur man hanterar vädret. Därigenom förstärks myten i 

att medborgaren och den utländske arbetaren är mindre kunnig än de som arbetar inifrån det 

Svenska systemet. Slutsatsen är att journalisterna har frånsagt sig de idealen som innefattar 

opartiskhet. Därmed blir även verklighetssynen om kunskapen som innefattas av de 

människorna utanför det svenska systemet förvrängt. Enligt Hivtfelt ska inte nyheter innehålla 

underförstådda flaska påståenden som skapar möjligheten för en felaktig bild av 

verkligheten. Denna ”regel” har journalisterna frångått och därför kan man inte säga att de 

speglar verkligheten till fullo i denna artikel.  

 

 

6.5 AFTONBLADET TORSDAG 25 NOVEMBER 
ETTAN: Ettan toppar med hur polisen krossade gangstergänget Black Cobra. Till vänster om 

detta puffas för väderprognos från SMHI och om att det blir extremkyla hela december. 

Under den puffar man för att Aftonbladets avslöjar att 21-åring dog efter polisinsats i 

Karlstad. Högst upp på röd botten berättar Aftonbladet om ”Ny härlig jultidning med pyntet, 

pusslet, maten, godiset och blommorna” och så finns det en bild på framsidan av Aftonbladets 

jultidning. 

 

ARTIKEL SIDAN 6-7: Artikeln har som överrubrik ”EXTRA EXTRA” på en svart tjock 

linje. Uppslaget 6 och 7 har en huvudrubrik som sträcker sig bredden över hela sidan sex 

och halva satsytan med feta bokstäver ”TVINGAS GE UPP – I STAD EFTER STAD” och i 

underrubriken står ”Polisens hårdsatsning har knäckt Black Cobra”. Om man lägger till den 

rubrik som man puffar med på ettan där ordet gangstergänget står före Black Cobra då alla 

rubrikerna tillsammans är skrivna i aktiv form och tidningen påstår att alla som tillhör Black 

Cobra är gangsters och kriminella. Genom att använda ordet ”gangstergänget” och ”tvingas 

ge upp” nominerar Aftonbladet MC-klubben Black Cobras handlande som något som avviker 

från det normala i samhället och därmed exnomineras att det finns lagar som förbjuder det 
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som klubbmedlemmarna gör. Genom att använda ord som ”polisens hårdsatsning har knäckt 

Black Cobra” signalerar att det är sanningen som presenteras. 

 

Ingressen lyder: ”Black Cobra är krossat – det visar en kartläggning av TV3:s ”Efterlyst”. 

Polisens hårdsatsning har tvingat dem att ge upp flera städer och en stor del av medlemmarna 

sitter inlåsta. – De har ingen framträdande roll längre, säger Fredrik Gårdare som ingick i 

polisens operation Serum.” Här tillmäter Aftonbladet TV3 och programmet ”Efterlyst” ett 

stort värde som trovärdig källa och även polisen Fredrik Gårdare som ingick i operation 

Serum. Att de använder ordet som ”krossat” är ett sätt att döma alla som är medlemmar i 

Black Cobra. ”Polisens hårdsatsning” och ”kartläggning” är andra uttryck som gör att 

Aftonbladet antyder att alla som är medlemmar i Black Cobra är brottslingar, hos en vanlig 

medborgare behöver polisen inte göra någon ”hårdsatsning” eller ”kartlägga” eller ”krossa”. 

När man gör ett kommutationstest och byter ut ”Black Cobra är krossat” till ”Black Cobra är 

på reträtt”, ”polisen hårdsatsar” till ”polisen beskådar” och ”kartlägga” till ”utforska”, får 

artikeln inte samma tyngd. Orden som byts ut konnoterar att personerna i Black Cobra är av 

stor kriminell betydelse. När orden byts blir Black Cobra och medlemmarna inte lika 

intressanta.  

 

Brödtexten: I brödtexten används flera gånger ord som syftar på kriminalitet och brottslighet. 

Journalisten nämner ord som ”Black Cobra var betydligt aggressivare…”, ”sköt antalet 

anmälda utpressningsbrott i höjden”, ”Black Cobra spred sig snabbt”, ”flera kunde låsas in”. 

Det är symboler för deras brottslighet och betydelser som betonas i hela brödtexten. Att 

använda dessa ord är att döma alla som tillhör Black Cobra och dessutom utmåla dem som en 

aggressiv farsot som är farliga för allmänheten, för vanliga föreningar, klubbar etc. behöver 

inte låsas in eller är inte aggressiva. Journalisten berättar om den bakomliggande historiken, 

men för att kunna göra den hårda vinklingen så undanhålls fakta av vikt och källorna är TV3:s 

”Efterlyst” och polismannen Fredrik Gårdare. Exempelvis står det att ”Drygt hälften av de 

medlemmar som ”Efterlyst” har granskat avtjänar för närvarande straff eller utreds för brott.” 

Hur många har man granskat? Antalet är i det här fallet av vikt. Detta om det visar sig vara 10 

personer som granskats och hälften av dessa avtjänar straff eller utreds, tappar hela artikeln 

tyngd.   

 

Artikeln är hårt vinklad utifrån polisen och ger sken av att polisen lyckats utrota Black Cobra 

genom operation Serum och journalisten radar upp stad efter stad där klubben fått lägga ner 

eller ge upp. Efter att polismannen Fredrik Gårdare fått berätta och hylla den lyckade 

operationen Serum, så gör Tommy Hydfors, biträdande chef på Rikskriminalens operativa 

råd, uttalande om varför man valde att fokusera på gänget. Men här kommer motsägelserna 

från det tidigare så lyckade operationen att gänget givit upp eller lagt ner. Detta då han menar 

att han nu ser att ”De byter namn och kallar sig för något annat. Summan av de kriminella är 

densamma”. Artikeln är vinklad utifrån att polisens operation Serum har lyckats med sitt 

arbete, trots att det visar sig att egentligen har det kriminella gänget bara bytt skepnad eller 

som den anonyma medlemmen uttalar sig ”vi har legat lågt och stärkt oss”.  

 

Layout och faktarutor: Högst upp på nyhetsuppslaget finns information om fem av Black 

Cobras medlemmar med rubriken ”De är centralfigurer i Black Cobra” och så är det fyra 

skuggbilder och ett foto. Under bilderna står fullständiga namn och ålder och som brödtext 

vilken roll de har i organisationen och sedan deras ”brottsliga” bakgrund och eventuella 

domar. Bredvid dessa ”centralfigurer” finns en faktaruta med rubriken ”Medlemmarna bär 

speciella tröjor”. Under bilderna och i faktarutan finns många ord som visar att det här är en 

organisation som brutit mot regler i den aktuella diskursen. För att understryka trovärdigheten 



 

  37 (62) 
 

i faktarutan så har man uppgivit en dom i Nacka tingsrätt som källa. Hela nyhetsartikeln är 

full med ord som gangstergäng, brottslingar, misshandel, utpressning, fängelse, narkotika etc. 

från rubrik till bildtexter och visar att objektivitet är omöjligt eftersom orden utgör ett 

ställningstagande. Ingen av dessa ord är värdeneutrala utan är aktiva val som baseras på 

samhällets normer.  

 

Ideologikritisk analys: Det finns saker som gör anspråk på att vara det viktigaste i artikeln 

om man utgår ifrån Berglez tematiska struktur – Det första lyfts fram i rubriker, 

underrubriker, ingress, bildtexter och brödtexter att polisen har lyckats knäcka ett brottsligt 

gäng. Till synes fördömer Aftonbladet alla som tillhör Black Cobra och att beter sig illa och 

är kriminella och på så sätt kopplas ihop med icke acceptabelt beteende. Det nomineras att 

alla i Black Cobra är kriminella och beter sig därför åt på ett sätt som samhället inte stöder, 

och samtidigt exnomineras polisens lyckade hårdsatsning är en viktig orsak till att artikeln 

skrivs.  

 

Slutsats: Som framgår av analysen så har vi upptäckt att artikeln om Black Cobra bryter på 

flera punkter gällande hur läsare ska kunna ta ställning och bilda sig egna uppfattningar 

utifrån artikeln. Exempelvis så har man inte två oberoende källor då journalistens uppgifter 

kommer från poliskällor. Ingen av de utpekade ledarfigurerna har fått uttala sig trots att de 

lämnats ut med fullständigt namn, inte heller har någon som företräder dem fått komma till 

tals. I och med de ord som används i rubrik, ingress och brödtext dömer Aftonbladet alla som 

är medlemmar av Black Cobra som farliga och kriminella. Polisen som ingick i ”operation 

Serum” som hjältar som har räddad och befriat Sverige från denna farsot. Journalisten frångår 

det journalistiska kraven på balans.  

 

Även den här artikeln passar in under Entmans gestaltningsteori där gestaltningen av den 

texten påverkar verklighetssynen hos läsarna. Enligt Ghersettis ska journalisten försöka 

framställa en sanningsenlig och opartisk bild som bara är möjligt. Detta är inte gjort i den här 

artikeln och på så sätt har journalisten frångått sig de journalistiska idealen som Aftonbladet 

själva har satt upp och att vara ”sann och saklig”. 

 

Här kan vi se att de grundläggande krav som också Hadenius & Weibull (2008) hänvisar till, 

något intressant för läsekretsen och pågående i närheten, är till råge uppfyllt. Nyheten är även 

både viktig och relevant då det rör missförhållanden hos en landsomfattande organisation, 

vilket i sin tur berör en större del av befolkningen trygghet. 

 

 

6.6 AFTONBLADET FREDAG 26 NOVEMBER 
ETTAN toppar med ”Tiger Woods älskarinnor – så lever de idag” och bild på fem kvinnor 

och en bild på Wodd och under den feta rubriken finns en underrubrik ”Stjärnan om sin svåra 

tid: Det har varit tungt.”. Till vänster med vinjetten EXTRA och rubriken ”Två döda i natt – 

påkörda av tåget”. Under den puffar man för återigen för ”härlig tidning om julen”. Ovanför 

Aftonbladet logga puffas det för ”Ensam mamma-Emma om Final-Dramat du inte får se”  

 

ARTIKEL SIDAN 6-7:Artikeln har som vinjett ”EXTRA EXTRA” på en svart tjock linje. 

Uppslaget 6 och 7 har en huvudrubrik som sträcker sig bredden över hela sidan sex och 

halva satsytan med feta bokstäver ”Han ser lite väl lugn ut” och i underrubriken står 

”Poliser i förhör – Thomas, 21, fick hjärtstillestånd vid ingripandet”. Med dessa två rubriker 

förutsätter Journalisten att läsarna har satt sig in i historien och läst artikeln i tidningen dagen 

innan med rubriken ”21-åring dog i polisinsats”, vilket gör att journalisten påverkar den 
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uppfattning av verkligheten som mottagaren får genom en ofullständig bild av händelsen - 

metonymi. Underrubriken ”Poliser i förhör – Thomas, 21, fick hjärtstillestånd vid ingripandet” 

är skriven i aktiv form och tidningen påstår att poliser har gjort något olagligt och att de bär 

skulden till att Thomas fick hjärtstillestånd och dog. Genom att använda orden ”förhör” och 

”hjärtstillestånd vid ingripandet” nominerar Aftonbladet att poliserna som var med vid 

ingripandet agerade som något som avviker från det normala i samhället och därmed 

exnomineras att poliserna har handlat fel och är således ansvariga för Thomas död. Genom 

underrubriken signalerar journalisten att det är sanningen som presenteras. 

 

Ingressen lyder: ”Poliserna tyckte att Thomas, 21, äntligen lugnat sig när de väntade på en 

läkare i garaget på akuten. De släppte sina grepp och lät Thomas ligga i handklovar på 

polisbussens golv. Men hans hjärta slog inte. – Någon sa att ”han ser lite väl lugn ut, hur står 

det till med honom egentligen?” Då kollade de på honom och han var helt livlös, säger en 

polisstudent som var med i förhör.” Här tillmäter Aftonbladet en polisstudent som var med ett 

stort värde som trovärdig källa. Att de använder ord som ”släppte sina grepp”, ” i garaget på 

akuten” ”ligga i handklovar på polisbussens golv” är ett sätt att döma polisernas agerande på 

förhand och att poliserna var utan empati och att deras handlande var nonchalant.  

När man gör ett kommutationstest och byter ut ”De släppte sina grepp” till ”De lugnade ner”, 

”ligga i handklovar på polisbussens golv” till ”ligga kvar i polisbussen” och ”i garaget på 

akuten” till ”i akutens ambulansintag”, får artikeln inte samma tyngd. Orden som byts ut 

konnoterar att poliserna som var med vid akutmottagningen har medvetet använt övervåld. 

När orden byts blir nyhetsvärdet inte lika intressant.  

 

Brödtexten: I brödtexten beskrivs polisens agerande och vilka effekter det får. I texten 

används flera gånger ord som syftar på övervåld från omhändertagandet i Thomas bostad till 

akutmottagningen. Journalisten nämner ord som ”hårdhänta”, ”knä i ryggen”, ”två manliga 

poliser brottades med honom…”, ”aspiranten höll ner huvudet…”. Det är symboler för 

polisens övervåld och betydelser som betonas i hela brödtexten. Att använda dessa ord är att 

döma poliserna på förhand för tjänstefel och dessutom utmåla dem som aggressiv och som är 

nonchalanta vid omhändertagande. Att polisen utövar sin makt mot den ”lilla” människan. 

 

Journalisten berättar om den bakomliggande historiken, men för att kunna göra den hårda 

vinklingen så undanhålls fakta av vikt och källorna är en granne som blev vittne till 

polisinsatsen, en kvinnlig polisstudent och läkaren som tog emot på akuten. Journalisten har 

vinklat och redogör händelsen i stort sätt utifrån den kvinnliga polisstudenten. Med denna 

vinkling framstår polismännen och aspiranten som våldsamma, empatilösa och nonchalanta, 

medan polisstudenten är den som varit rådig och reagerat från början till slut. För att 

ytterligare betona polisstudentens rådighet så beskriver journalisten att det var denne som 

sprang in till akuten för att hämta hjälp. Artikeln ger ingen som helst förklaring till varför och 

hur poliserna agerade. Tidningen problematiserar inte varför det hände utan beskriver bara 

effekterna. Det finns egentligen ingen koppling mellan orsak och verkan då artikeln är en 

ytlig beskrivning av händelseförloppet.   

 

Den kvinnliga polisstudenten representerar det offentliga samhället och berättar 

händelseförloppet och hon står fakta som får utgöra sanningen. Ett ögonvittne (granne med 

Thomas) får stå för känslor och upplevelser. Det implicita budskapet i texten är att vi inte ska 

lita på polisen då de tillförskaffar sig makt genom övervåld och begår tjänstefel. Genom att 

skriva ”två poliser och en aspirant” lägger journalisten skulden på tre individer och därmed 

inte på samhällssystemet i stort. Då man inte tar upp den verkliga problematiken i stort utan 

gör en maskering, så legitimerar man det rådande förhållandet i vårt samhälle. Då man döljer 
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detta och gör en ytlig beskrivning av hur poliserna agerade med övervåld mot en ”sjuk” 

medborgare sätts fokus på att problemet är att polisen behandlar medborgare illa. På detta sätt 

fragmentiserar journalisten att skulden ligger hos polismännen personligen.  

 

Layout och faktarutor: Högst upp på nyhetsuppslaget finns information om tidigare 

anmälningar mot polisen med rubriken ”Fler anmäls – få fällda”. Här gör Aftonbladet 

gällande att antalet tjänstefel bland svenska poliser ökar dramatiskt, men att de flesta 

utredningarna skrivs av direkt och poliserna utreder sig själva och på så sätt är poliskåren 

korrupt. Här återfinns många ord som visar att poliskåren är en organisation som bryter mot 

regler i den aktuella diskursen.  

 

Till höger på sidan 7 finns en artikel där Thomas syster intervjuas. Artikeln toppas med en 

bild från artikeln föregående dag. Här finns ord som ”söker sanningen” ”Vi vill veta vad som 

hände i polisbussen” ”snabbtest på sjukhuset visade att han inte var påverkad av något 

narkotiskt preparat”. Konnotationen här är att Thomas var en helt vanlig ung man som fallit 

offer för polisen våld och att dessa enskilda polismän utgör ett hot mot vårt samhälle eftersom 

de beskrivs med symboler som ger associationer till opålitlighet och våldsbenägna.  

Hela nyhetsuppslaget är full med ord som ”anmälningar”, ”knä i ryggen”, ”hårdhänta”, ”höll 

ner huvudet”, ”brottades”, ”hängde över med sin kropp” ”förhör” etc., från rubrik till 

bildtexter och objektivitet är omöjligt då orden utgör ett ställningstagande. Ingen av dessa ord 

är värdeneutrala utan är aktiva val som baseras på samhällets normer.  

 

Ideologikritisk analys: Det finns saker som gör anspråk på att vara det viktigaste i artikeln 

om man utgår ifrån Berglez tematiska struktur – Det första lyfts fram i rubriker, 

underrubriker, ingress, bildtexter och brödtexter att polisen har begått tjänstefel, använt 

övervåld och dödat en medborgare. Till synes fördömer Aftonbladet alla polisingripande då 

det man gör underförstått menar att poliser beter sig illa och på så sätt kopplas ihop med icke 

acceptabelt beteende. Det nomineras att alla poliser beter sig därför på ett sätt som samhället 

inte stöder och samtidigt exnomineras polisens påstådda övervåld och brist på empati som en 

viktig orsak till att artikeln skrivs.  

 

Om man ser på denna artikel ur ett kritiskt perspektiv presenterar journalisten inget alternativt 

tänkande till det i vårt samhälle rådande system. Journalisten har genom denna artikel 

förenklat verkligheten och läsarna kan inte ge kritik då de saknar alternativa betydelsesystem 

och det skapas ett falskt medvetande där det verkar naturligt att vi har ett fungerande 

samhällssystem och där poliserna ska ta hand om ”buset”, psykiskt sjuka och våldsbenägna 

personer utan att använda någon som helst våld.   

 

Slutsats: Den här artikeln går inte in på djupet om vad som verkligen orsakade Thomas död 

utan Aftonbladets journalist gör sig själv till både åklagare och domare genom sitt sätt att 

berätta händelsen och den hårda vinklingen. Det här överensstämmer med teorin om 

nyhetsjournalistikens tidsbrist som leder till ytlighet. Vi ifrågasätter främst att källor som 

används i första hand är hämtat från andrahandskälla, men också citatens relevans och det 

känns som lätt överflödigt och finns där för att ge artikeln ett sensationellt högre värde. 

Dessutom ser vi en obalans i källorna då polismännen och aspiranten som var med vid 

omhändertagandet av Thomas inte har fått kommit till tals eller någon företrädare för dem 

heller. Som vi i teoriavsnittet har beskrivit så är en oberoende journalistik uppbyggd på vissa 

grundvariabler. En av de viktigaste är balanseringen av röster. 
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När vi tittade på transiviteten som beskrev hur händelser förbinds med subjekt och objekt, kan 

den enligt Bergström och Boréus delas in i tre grundstenar – processer, deltagare och 

omständigheter. Samtliga tre delar har stor betydelse för hur en text tolkas. Det vi vill 

fokusera på här är deltagare som delas in agenter som är de som handlar och de som påverkas 

av en process enligt Bergström och Boréus (2000:198-199). Fokuseringen på deltagare är av 

intresse då det kan ge en djupare förståelse för hur journalisten väljer att framställa vem som 

ges möjlighet att agera i texten. I den här texten är det en hög transivitet då det finns tydliga 

agenter synliga i såväl rubriker, ingress som brödtext – två polismän och aspiranten. I en av 

rubrikerna ”Poliser i förhör – Thomas, 21, fick hjärtstillestånd vid ingripandet” finns tre 

tydliga agenter som utför handlingen, vilka också kan ta ansvaret för handlingen. 

 

 

6.7 AFTONBLADET LÖRDAG 27 NOVEMBER 
ETTAN toppar med ”Serievåldtäkterna” ”Niklas, 24, i Örebro har erkänt nio sexöverfall”. En 

bild och fullständigt namn och med en underrubrik ”Kan vara värre än Hagamannen”. I 

vänsterspalten puffar man för EXTRA ”Sköts till döds bland kroggäster” och under den en 

bild på Jamie Oliver med rubriken ”Ny unik kokbok av Jamie Oliver”. Ovanför Aftonbladets 

logga puffas för IDOL-EXTRA ”Laila Bagges attack mot Peter Jihde” och bild på Laila. 

Bredvid så puffas det för bilagan Härligt Hemma med rubriken ”JULBAKA” 

 

ARTIKEL SIDAN 6-9:Artikeln presenteras på sidorna 6-9, tidningens första nyhetsuppslag 

och som också toppar ettan. Att artikeln sträcker sig över fyra sidor indikerar att redaktionen 

har prioriterat nyheten som den viktigaste i tidningen den dagen. Artikeln handlar om den 

gripne Niklas Eliasson, svensk kille som sedan tidigare är helt ostraffad men har haft psykiska 

och sociala problem under uppväxten. Artikeln handlar om att han nu erkänt 9 av överfallen 

och att han är Sveriges värste serievåldtäktsman. Eliasson var vid det här tillfället inte dömd 

men satt häktad i väntan på rättegång. 

 

Artikeln har som vinjett ”Aftonbladet GRANSKAR ÖREBROMANNEN” på en svart tjock 

linje. Uppslaget 6 och 7 har en huvudrubrik som sträcker sig bredden över hela uppslagets 

tolv spalter med feta bokstäver ”Erkänner 9 överfall” och i underrubriken står ”Niklas 

Eliasson, 24, cyklade ikapp kvinnorna för att våldta dem – Har attackerat fler än 

Hagamannen”. Dessa rubriker är skrivna i aktiv form och Aftonbladet påstår genom dessa att 

det verkligen är Eliasson som har begått alla överfallen. Det antyds också att han är en större 

brottsling än den dömda Hagamannen som dömdes till 14 års fängelse. Därmed frångår 

journalisten och Aftonbladet de journalistiska ideal som både de själva och resten av den 

svenska journalistkåren har satt upp, nämligen att vara sakliga och skilja mellan fakta och 

värderingar. Tidningens värdering syns i det här fallet både i rubriken och i underrubriker. 

Journalisten har använt sig av överdrifter och tar till rubriker av sensationell karaktär. Det här 

är exempel på modalitet då journalisten skriver att ” Niklas Eliasson, 24, cyklade ikapp 

kvinnorna för att våldta dem” vilket ju ännu inte bevisat. Detta leder till att Eliasson framstår 

som skyldig till alla överfall och våldtäkter begångna i Örebro sedan 2005 trots att han inte är 

dömd. Underrubriken innehåller ord som ”våldta” och ”attackerat”, genom att använda dessa 

ord nominerar Aftonbladets journalist Eliasson förmodade handlande som något som avviker 

från det normala i vårt samhälle och därmed exnomineras att det finns lagar som förbjuder det 

han anklagas för. Ord som ”erkänner” ger signaler att det är sanningen som presenteras, vilket 

vi konstaterar är en konstruktion och att Aftonbladet lurar sina läsare att tro att sanningen är 

den som de presentera genom att använda detta ord i rubriken.  
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Ingressen lyder: ”Han beskrivs som Sveriges värsta serievåldtäktsman genom tiderna. Niklas 

Eliasson har erkänt nio våldtäkter och överfall på kvinnor i Örebro – och misstänks ligga 

bakom ännu fler. – Han hade aldrig slutat om han inte blivit gripen, säger Martin Grann, 

forskningschef inom Kriminalvården”. Journalisten tillskriver Niklas Eliasson ett historiskt 

värde när de utnämner honom till ”Sveriges värste serievåldtäktsman genom tiderna” som 

betonas i ingressen och att de använder ord som ”han erkänner nio våldtäkter och överfall” är 

ett sätt att döma honom. Han har inte bara våldtagit han är den ”värsta serievåldtäktsmannen 

misstänks ligga bakom ännu fler” ”Han hade aldrig slutat om han inte blivit gripen” är andra 

uttryck som gör att Aftonbladet antyder att Eliasson är en brottsling och elak människa, en 

vanlig medborgare gör inte så här.  

 

När man gör ett kommutationstest och byter ut ”Sveriges värste serievåldtäktsman genom 

tiderna” till ”En tidigare ostraffad medborgare”, får artikeln inte samma tyngd. Orden som 

byts ut konnoterar att Eliasson är av stor betydelse ur ett kriminalhistoriskt perspektiv, vilket 

ännu inte är bevisat då han ännu inte är dömd. När orden byts ut blir personen inte lika 

intressant och anledningen till att artikeln om Eliasson skrivs är alltså hans kriminalhistoriska 

status. 

 

Brödtexten börjar berättelsen med det första överfallet som skedde den 11 augusti 2005 där 

en kvinna i 20-årsåldern blev överfallen av den då 18-åriga Niklas Eliasson. Aftonbladets 

journalist beskriver händelsen och slutar med att offret (kvinnan) lyckades slita sig loss och 

att Eliasson idag har erkänt detta överfall. I brödtexten beskrivs polisutredningens förfarande 

för att få fast Eliasson och varför han erkänt nio brott då han ”endast var misstänkt för fyra 

våldtäkter och våldtäktsförsök”. I texten används flera gånger ord som syftar på att samhället 

förr eller senare griper in och försvarar sig mot det som är fel. Det framstår som en 

självklarhet att våldtäktsmannen är gripen, vilket vi anser är ett exempel på transivitet och 

modalitet. Hela artikeln är intressant diskursivt, speciellt med diskursanalytiska verktyg som 

transivitet och modalitet (kort kan man säga att transivitet undersöker hur händelser och 

processer förbinds (eller inte förbinds) med subjekt och objekt. Modalitet handlar om att 

identifiera journalistens grad av instämmande i en sats.)  

 

Journalisten berättar om den bakomliggande historiken, men för att kunna göra den hårda 

vinklingen så berättas om det massiva utredningsarbetet som ligger bakom för att kunna gripa 

Eliasson. Det nämns om ”500 topsade män”, ”säkrat teknisk bevisning”, 

”fotokonfrontationer” och ”unika uppgifter”. För att berätta om vem Eliasson är har 

journalisten använt grannar, anonym nära vän, en klasskamrat och även en 

Kriminalvårdsrapport. I brödtexten beskrivs Eliassons agerande och vilka effekter det får. Det 

är ju så att vi inte ställer oss bakom Eliassons agerande, men artikeln ger ingen tydlig 

förklaring till varför människor våldtar och överfaller kvinnor. Aftonbladet problematiserar 

inte varför det händer utan det är mest spekulationer och lösryckta fraser som inte ger någon 

logisk förklaring och kopplingen mellan orsak och verkan skärs av – artikeln blir en ytlig 

beskrivning av vad som hänt.  

 

Layout och faktarutor: I artikeln finns flera grafiska element som påverkar läsarens 

uppfattning om artikeln. Den feta rubriken som går över hela uppslaget. Under rubriken på 

den vänstra sidan finns en stor bild på Eliasson med bildtexten ”ÖREBROMANNEN Niklas 

Eliasson har erkänt att han attackerat nio kvinnor från 2005 till 2010. Han beskrivs som 

Sveriges värste serievåldtäktsman.”. På den högra sidan finns en bild på Hagamannen med 

bildtexten ”HAGAMANNEN Niklas Lindgren dömdes till 14 års fängelse efter en rad 

överfall. Experterna hävdar att ingen av de båda skulle ha slutat om de inte gripits av polis.” 
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Mitt emellan bilderna finns stor vit text på svart botten som jämför de båda männen. Varje 

likhet som journalisten radar upp börjar med en röd jättebock för att förtydliga och 

symbolisera att något är väldigt fel. Hela artikeln är inramad av en fet linje. Det finns många 

värdeladdade ord i såväl rubriker, ingresser, bildtexter och brödtexter. Ord som visar att 

objektivitet är omöjlig då orden utgör ett ställningstagande.    

 

Ideologikritisk analys: Det finns saker som gör anspråk på att vara det viktigaste i artikeln 

om man utgår ifrån Berglez tematiska struktur – Det lyfts fram i rubriker, underrubriker, 

ingress, bildtexter och brödtexter att Eliasson är skyldig till ett brott men att han också är 

Sveriges värsta serievåldtäktsman genom tiderna. Till synes dömer Aftonbladets journalist 

Eliasson för alla våldtäktsbrott som begåtts i Örebro sedan 2005 då man menar att han erkänt 

nio och Eliasson har ju då utfört dessa och på så sätt kopplas han ihop med de andra brotten. 

Det nomineras att Eliasson beter sig därför på ett sätt som samhället inte stöder och har därför 

också begått de andra brotten och samtidigt exnomineras hans påstådda handlande och att han 

är ”Sveriges värste serievåldtäktsman genom tiderna” som en viktig orsak till att artikeln 

skrivs.  

 

Journalisten har genom denna artikel förenklat verkligheten och det skapas ett falskt 

medvetande där det verkar naturligt att vi har ett fungerande samhällssystem. Genom att 

Aftonbladet visar upp såväl likheterna med Hagamannen och gör sken av att Eliasson har ett 

brottsligt förflutet, blir det en metonymi för hela hans liv. Killen är ännu inte dömd och är 

tidigare ostraffad, men att han nu erkänt brottsliga handlingar under en del av hans liv, ger 

läsarna uppfattningen om att hela hans liv består av brottsliga handlingar.  

 

Slutsats: Artikeln om Örebromannen har enligt vår mening brustit i de journalistiska idealen 

genom att peka ut Eliasson som ”Sveriges värste serievåldtäktsman genom tiderna”, innan 

han är dömd och dessutom publicera bild och namn. Journalisten fokuserar sig på 

sensationsjournalistik i stället för analyserande journalistik och frångår således de 

journalistiska idealen om att vara ”sann och saklig”, detta då man till vilket pris som helst vill 

utmåla Eliasson som tidernas värste serievåldtäktsman och jämföra honom med den redan 

dömda Hagamannen. Artikeln bryter även mot regeln att ha egna tolkningar i texten, då 

Eliasson erkänt 9 övergrepp och detta tolkar journalisten att han är skyldig till alla 

ouppklarade våldsbrott i Örebro sedan 2005. Dessutom sprider Aftonbladet fördomar då man 

beskriver Eliassons uppväxt och bakgrund – där någon talat om hans intresse för våldsfilmer, 

kampsport, dåliga betyg som skulle vara anledningen till hans handlande. Aftonbladet 

problematiserar inte varför det händer utan det är mest spekulationer och lösryckta fraser som 

inte ger läsarna någon logisk förklaring och kopplingen mellan orsak och verkan skärs av – 

artikeln blir en ytlig beskrivning av vad som hänt. Detta understryker ytterligare det som vi 

skrivit om i teorin att nyhetsjournalistiken har korta deadlines och har kravet på sig att 

producera ”säljande” nyheter på kort tid. Även här ser vi obalans i källorna och att använda en 

ung kvinna som ”tror sig varit utsatt för mannen” tillför inte nyheten något utan för oss känns 

det som en utfyllnad.  

 

När Aftonbladet i vinjetten skriver med versaler ”GRANSKAR ÖREBROMANNEN” får vi 

känslan av att de kavlat upp ärmarna för att hjältemodigt gräva i annans skit, allt för att visa 

läsarna hur allt ”egentligen förhåller sig” och att det är sanningen och hela sanningen som 

presenteras. Artikeln anspelar på fördomar om att allt är våldsmannens fel och samhället 

undkommer därmed ansvar. 
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6.8 Sammanfattande analys 
Efter att ha analyserat de sju nyhetsartiklarna kan vi konstatera att Aftonbladet genomgående 

använder sig av både retoriska och genrebetonade knep för att framställa utsagor som 

sanningar. Risken med detta är att det blir svårt att ifrågasätta sanningshalten i utsagorna. Det 

här överensstämmer med vad medieforskaren Einar Östgaard menar att det grundläggande 

dragen för att en nyhet ska få ett större värde - förståelse, identifikation och sensation. Det 

skapar problemet när nyheter förenklas så att de inte stämmer överens med verkligheten. 

Aftonbladets samtliga sju nyhetsartiklar har dessa tre grundläggande drag. En annan sak som 

vi genomgående ser hos artiklarna är att proportionerna hos händelserna har förändrats genom 

att till exempel detaljer har förstoras och huvuduppgifter nedtonas. Nyheterna innehåller mer 

eller mindre osäkra spekulationer och journalisterna har sällan en helhetsbild av de händelser 

de rapporterar utan delar av information från källor. Om någon del saknas i rapporten lägger 

journalisten ofta till egna spekulationer. Hvitfelt (1982:52) menar att spekulationer kan både 

göra att man kommer närmare verkligheten, men också att man skiljer sig ännu mer från den. 

Genom att Aftonbladet omformar händelserna ges en förvrängd bild av vad som hänt och 

objektivet saknas.  

 

I teoridelen har vi nämnt Lars Nord och Jesper Strömbäcks (2004:20-21) sju kriterier som de 

satt upp med utgångspunkt från spelreglerna för press, radio och tv och som de anser ska 

uppfyllas, för att medborgarna själva fritt och självständigt, ska kunna ta ställning i 

samhällsfrågor. Efter en genomgång av de sju artiklarna har vi funnit att Aftonbladets 

journalister inte i ett enda av fallen följer alla dessa principer. De som oftast brutits mot var 

nummer 2, 3 och 4 som handlar om att nyhetsartiklar i huvudsak ska vara beskrivande och 

journalisten ska tydligt skilja mellan fakta och spekulationer. Dessutom dramatiserar ofta 

journalisterna nyheten på ett sätt som suddar ut gränsen mellan fakta och fiktion. 

 

Det vi också ser genomgående i artiklarna är avsaknaden av problematisering när det gäller 

orsak och verkan. Artiklarna framställs som att det är enskilda personer som har gjort något 

fel. Däremot nämns aldrig samhällssystemets ansvar i händelserna. Vår analys visar att ingen 

av artiklarna går på djupet för att förklara varför det ser ut som det gör och om det kan se ut 

på något annat sätt. Det här visar att Aftonbladet tar upp saker som är sensationella, 

hårdvinklar dessa och den grundläggande frågan varför ställs sällan. Då Aftonbladets 

journalistik enbart ger läsarna ytliga beskrivningar av händelser och skeenden ger de inte 

medborgarna möjlighet att förstå den djupare strukturen i samhället och gör det därför svårt 

att ta ställning i olika samhällsfrågor. Detta då nyhetsjournalistiken anses vara medborgarnas 

främsta källa för information. 

 

 

6.9 Ettan - viktigt för lösnummerförsäljning 
Vi valde också att titta på vad Aftonbladet ser som viktig nyhet att puffa för på – ettan – 

alltså tidningens första sida. Håkan Hvitfelt är professor i journalistik och i skriften ”Nyheter 

vid kriser”, studeras nyhetsförmedlingens villkor. I skriften diskuteras vad som kännetecknar 

en nyhet, vilka egenskaper den bör ha. Han konstaterar att den enskilda personen har ett högt 

nyhetsvärde vilket ger den en central roll inom nyhetsrapportering. Ytterligare nyhetsvärde 

nås om personen är känd för allmänheten eller har någon form av makt. En egentligen inte så 

spektakulär händelse kan uppmärksammas endast för att personen i fråga är känd. Det här är 

något som verkligen överensstämmer med vad Aftonbladet ”puffar” för på förstasidan och 

väljer att presentera som högt nyhetsvärde i tidningen. Alla dagar utom en finns någon mer 

eller mindre känd person med på förstasidan. Det börjar med 21 november där sångaren 

”Christer Sandelins mardröm” toppar ettan och han pratar ut om rattfylla, skilsmässa och 
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missbruk. För att ytterligare öka nyhetsvärdet står det att han åkte in på behandlingshem efter 

tv-serien ”Så mycket bättre”. Skulle någon av oss tas in på behandlingshem skulle det med 

största sannolikhet inte stå i tidningen. Eftersom Sandelin är en relativt känd sångare värderas 

händelsen ha så pass stort intresse hos läsarna att den toppar ettan och den ges också mycket 

utrymme i bilagan Nöjesbladet. Samma sak gäller puffen för Charlott Perrelli som det puffas 

för den 22 november med rubriken ”Perrelli blev ratad av SVT” och den 27 november där 

man puffar för ”Laila Bagges attack mot Peter Jihde”. Alla tre artiklarnas ”puffrubriker” 

använder väldigt värdeladdade ord – ”mardröm”, ”ratad”, och ”attack”. 
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7. SAMMANFATTANDE DISKUSSION 
Vi inleder diskussionsavsnittet med att återknyta till uppsatsens syfte och frågeställningar som 

vi avsett att besvara. Det primära syftet med arbetet var att ta reda på hur Aftonbladets 

nyhetsjournalistik lever upp till nyhetsjournalistiska idéer och ideal och vilka val av nyheter 

som görs och hur dessa presenteras för läsarna. Med detta som utgångspunkt har vi undersökt 

vilken bild Aftonbladet ger sina läsare om hur samhället är och bör vara.  

Frågeställningarna började med en huvudfråga om vilken bild Aftonbladet målar upp om hur 

samhället är och bör vara? Denna frågeställning har vi sedan brutit ner i följande 

frågeställningar: 

 Hur ser artiklarna ut gällande källor, vinkling, dramalogi, objektivitet, spekulationer 

samt språkbruk och känsloladdade meningar? 

 Vilka möjligheter har AB nyhetsjournalistik att fullfölja sitt uppdrag? 

 Vilka möjligheter har ABs nyhetsjournalist att leva upp till idealet att vara opartiska 

och att ”spegla verkligheten” i sin nyhetsrapportering? 

 

 Vilka nyheter får mest och störst uppmärksamhet på tidningens första sida (ettan)? 

 
 

7.1 Vilken bild målar Aftonbladet upp om hur samhället är och bör vara? 
Något som vi frågar oss, efter att ha analyserat sju av Aftonbladets nyhetsartiklar under en 

vecka, är varför försöker inte Aftonbladets nyhetsjournalistik nominera de rådande 

strukturella förhållandena och den dolda makten? Eller är det så att de försöker och 

misslyckas? Kan en av anledningarna till detta vara att nyhetsjournalistiken fått stämpeln av 

att den ska med dramatiska stilgrepp och genom att chockera nominera maktmissbruket i 

samhället. Visst är det så att Aftonbladets nyhetsjournalistik faktiskt berättar om 

maktmissbruket i samhället men då enbart om de synliga förhållandena, men de sociala 

förhållandena framstår som naturliga. 

 

Enligt Althussers teori gällande ideologibegreppet, som går att applicera på medierna, innebär 

ideologi bland annat att samhället socialiserar in medborgarna i den rådande ideologin.  

Det finns alltså strukturer som styr individens liv utanför dennes medvetande och det är 

ideologierna som reproducerar dessa. Det framstår som fullt normalt att en person är under 

beskyddet av exempelvis en resebyrå när de åker utomlands och det är resebyråns ansvar om 

någonting händer. Individen har inte själv ansvar för att ta reda på omgivande faktorer som 

kan påverka denne.  

 

För källor som tillför kognitiv meningsfull kunskap i fall där både privat personer och statligt 

anställda kan (bör) bli representerade, väljer Aftonbladet kontinuerligt att ta källor som är 

statligt anställda eller andra som är anställda av samhällssystemet. I samband med detta 

nämns även deras yrke fast det inte tillför artikeln någonting. Detta visar på att Aftonbladets 

journalistik målar upp bilden av att en privatpersons kunskap inte är lika valid som en som 

arbetar inifrån systemet. Som till exempel en polis och mentalsköterska i artikeln om 

”nätbedragaren”, där det egentligen var oviktigt om vilket yrke som kvinnorna hade. I artikeln 

om snökaoset den 24 november, fick en svensk lastbilschaufför samt en anställd på 

trafikverket komma till tals om hur man ska hantera vädret. Rubrikerna pekade på att 

privatpersoner kört i diket. Strukturerna man kan skönja i artiklarna är att den enskilda 

individen är under beskydd av olika samhällsinstitutioner och oförmögen till att ta ansvar över 

sig själv, samt är i behov av samhällssystemets hjälp. Vi kan se att Aftonbladet målar upp en 

bild av ett socialistiskt samhälle där man är under statens kontroll och eventuellt beskydd. 

Den enskilda individen har mindre kunskap än statligt anställda.  
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7.2 Vilka möjligheter har nyhetsjournalistiken att fullfölja sitt uppdrag? 
Som vi inledningsvis skrev befinner vi oss i en tid när medieutbudet blir allt större och når ut 

till en allt större del av befolkningen. Som journalist har man alltså all möjlighet i världen att 

få publicera sina artiklar och inslag, men är det lika enkelt att kunna uppfylla sitt 

journalistiska uppdrag och journalistikens ideal? Utifrån det vi har analyserat i sju av 

Aftonbladets nyhetsartiklar är vårt svar nej, tyvärr inte. Det vi kan konstatera är att 

nyhetsjournalistiken har tagit på sig ett uppdrag som inte är genomförbart i praktiken. Detta 

då det journalistiska idealet med dess objektivitetsideal - att spegla verkligheten samt att 

berätta hur saker och ting verkligen förhåller sig, är något som inte är genomförbart i 

praktiken. Såväl journalistiken i praktiken som kritisk teoribildning talar emot det normativa 

synsättet och idealet, och då i synnerhet att spegla verkligheten. Kanske det är dags att se över 

de pressetiska reglerna och journalistikens ideal så att de kan vara fullt möjliga att följa och 

leva upp till som journalist. Vi menar att de publicistiska idéerna får ge avkall för 

medieföretagets vinstintressen att sälja lösnummer. Dessutom framkom det vid vår analys att 

Aftonbladets journalistik till stor del reproducerar den kultur och ideologi de lever i. Trots 

detta lever idealet kvar genom spegelmetaforen, vilket kan bero på att den behövs för 

legitimitet åt en så inflytelserik samhällsinstitution. Det som är förvånande är hur Aftonbladet 

lyckas behålla sin status som nyhetsmedium, trots att Aftonbladet inte lever upp till vad de 

utger sig för att vara och detta har vi egentligen inget bra svar på. 
 

Hur medvetna är läsarna om den process som leder fram till det nyhetsmaterial som 

presenteras i Aftonbladet? Som vi skrev inledningsvis så är det nyhetsjournalisterna som ger 

oss information och kunskaper som vi behöver för att vara aktiva medborgare i en demokrati. 

Den nyhetsjournalistik vi kommer i kontakt med dagligen påverkar oss i våra beslut och hur 

vi bildar uppfattningar om samhället omkring oss. Därför har nyhetsjournalistiken en viktig 

roll i hur vår omvärld formas. (Nord & Strömbäck, 2004:15). Utifrån detta är det viktigt att 

förstå hur journalisterna utformar vad som ses normalt och vilket synsätt de förmedlar av vårt 

samhälle genom text och bild. Därför anser vi att medborgarna i vårt demokratiska samhälle 

ska ha rätt till kunskap och inblick i skillnaden mellan de journalistiska idealen och vad som 

sker i praktiken. Allt detta så att människor själva kan bedöma och värdera den 

nyhetsjournalistik de tar del av dagligen. Om nu inte journalistiken skulle kunna legitimera 

sin verksamhet med de journalistiska idealen vad skulle detta då resultera i gentemot 

medborgarna. Med andra ord hur skulle misstron visa sig, skulle Aftonbladet få färre läsare?  

 

En annan fråga som vi ställer oss är vems ansvar är det att informera och upplysa 

medborgarna hur den dolda makten arbetar i vårt samhälle – ”strukturella förhållanden”. Är 

det enbart journalisternas uppgift eller är det vår regering/riksdags skyldighet? Om 

medborgarna blev medvetna om de strukturer som finns i vårt samhälle och reproduktionen 

av den härskande ideologin som äger rum i nyhetsmedierna skulle det intressera dem och 

skulle de ha tid och lust att förstå sig på reproduktionen av strukturella förhållanden i 

tidningen. Troligen skulle denna medvetenhet inte leda någonstans eller med ett mer positivt 

tänkande skulle medborgarnas medvetenhet öka och på så sätt förändra allt? 

 

 

7.3 Nyhetsartiklarnas uppbyggnad 
Precis som Thompson (1992:61) menar, presenterar Aftonbladets journalistik en ideologi som 

legitimerar makten och reproducerar rådande strukturella förhållanden i vårt samhälle. Den 

journalistiska texten i sig själv är inte ideologisk, utan det är tydningen som gör att texten 
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stadfäster dominerande förhållanden. Detta menar vi att Aftonbladets nyhetsjournalistik gör 

genom hur deras ideologi arbetar inom nyhetsförmedlingen. Genom legitimering, maskering, 

fragmentisering och reifikation, enligt Thompson (1992:61-66) definition.  

 

Vi kunde i vår undersökning konstatera att det i hög grad används formgrepp, som 

tillspetsning, polarisering, förenkling, intensifiering, konkretisering och personifiering. 

Aftonbladets nyhetsjournalistik använder ofta ord som att de ”avslöjar”, ”granskar”, 

”blottlägger” och ”tränger igenom” händelser och skeenden. Genom detta låter man läsarna 

tro att Aftonbladets nyhetsjournalistik verkligen belyser världen ”precis som den är”, vilket 

hindrar andra tolkningar av verkligheten. Dessutom undanhåller journalisterna också vissa 

fakta som inte upprätthåller den tes man har. Aftonbladets nyhetsjournalister driver sina teser 

rakt igenom för att få en så intressant vinkel och så mycket dramatik som möjligt. 

 

Vid val av källor är det viktigt att ta hänsyn till källornas sakkunskap, insyn och trovärdighet, 

som ibland var tveksamt i de nyhetsartiklar vi analyserat. Exempel på källtyper som förekom 

ofta var anonyma, polis, nära anhöriga och vänner. I artiklarna fanns även andra källor än de 

vi angivit i vår undersökning och de infaller under källtypen – andra. Exempel på andra källor 

vi hittat är vittnen, grannar och gamla lärare från skoltiden. I några av artiklarna använde 

tidningen andra medier som källa.  

 

Att låta alla berörda komma till tals angående händelsen är viktigt för att nyheten ska bli 

sanningsenlig och opartisk. För att nyheten ska bli opartisk ska båda parter få komma till tals 

och båda sidor uttala sig. Gällande detta såg vi en obalans i de undersökta nyhetsartiklarna. 

Valet av källor i de olika nyhetsartiklarna har troligen gjorts utifrån hur journalisten ville att 

händelsen skulle uppfattas av läsarna. 

 

Flera av våra undersökta nyhetsartiklar handlade om utredning och bevis samt det som är 

väsentligast i händelsen ska beskrivas. Då nyhetsjournalisterna övervägande har använt sig av 

vinkling som framhåller vissa egenskaper, eller betonar vissa saker mer än andra, gör att 

andra viktiga saker kommer i skymundan. Detta skulle kunnat undvikas om journalisten 

försökt att rapportera helheten av en händelse eller skeenden, i stället för att enbart skildra 

specifika egenskaper hos händelsen. Hvitfelt (1989:103)  

 

De flesta av artiklarna var som helhet negativt vinklade. Personifiering var den vanligaste 

vinklingstypen vi fann. Analysen visade att det spekulerades mycket kring olika företeelser i 

flera av nyhetsartiklarna. Ingham menar att journalister ofta spekulerar och har börjat 

överdriva händelser, något som vi såg i flera av nyhetsartiklarna. Troligen beror detta på att 

journalisterna saknar eller har dålig information om händelsen, men vill trots detta få 

nyhetsartikeln mer intressant för läsarna. 

 

 

7.4 Aftonbladets journalister, ideal, opartiskhet och att ”spegla verkligheten” 
Som Sveriges största tidning har Aftonbladet en viktig roll i hur vår omvärld formas. (Nord & 

Strömbäck, 2004:15). Det är således viktigt att ta reda på vilket sätt tidningen skildrar 

händelser runt om i vårt land och ute i världen. Om Aftonbladet är partisk i sin presentation av 

händelser är det intressant att veta på vilket sätt. Aftonbladet påstår sig leverera opartiska, 

sanna och sakliga nyheter. När man påstår sådant är det lätt för läsarna att uppfatta det som 

skrivs i tidningen som sanning utan kritiska ögon. Det är således viktigt att ta reda på om 

Aftonbladet följer vad de lovar så att befolkningen inte förs bakom ljuset.  
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Medieforskaren Lars Hulten menar att det ställs krav på nyhetsjournalister att de ska vara 

opartiska. Det vi har sett i de analyserade artiklarna är att merparten av dessa är vinklade till 

sådan grad att man i det flesta kan ifrågasätta sanningshalten i händelserna. Journalisterna 

väljer ut de källor som får en händelse att se mest intressant ut och struntar i andra synvinklar 

som skulle kunna få historien att tappa sin glöd. De tar spekulationer ifrån partiska och 

känslomässigt involverade källor för att sedan bygga upp till en artikel med påstått 

nyhetsvärde. Medieforskaren Bernard Inghams teori om att journalister inte längre rapportera 

fakta utan levererar överdrivna sensationsnyheter som är byggda på spekulationer, förstärks i 

vår undersökning om Aftonbladet. Detta märks inte bara i artiklarna i sig utan även på vilka 

nyheter som presenteras på ettan. Där visas det extrema våldshändelser, brott, olyckor eller 

miljonvinster.  

 

Det vi har kommit fram till är att Aftonbladet är väldigt partiska i sin framställning av 

nyheter. Dock är de inte partiska mot någon specifik person eller grupp utan det handlar om 

att vara partisk till storyn för att sälja tidningar. De tar med de källor som förstärker 

nyhetsvärdet för en händelse. Om en händelse inte är speciellt nyhetsvärdig använder sig 

journalisterna av ett känsloladdat språk och av en berättarkonst som får även en obetydlig 

händelse att verka viktig. Enligt Hvitfelt skapar den enskilda personen nyhetsvärde. Detta 

märks då journalisterna inte drar sig för att visa upp bilder och namn på individer när det 

gäller individer misstänkta för brott eller kändisar. Vi vill påstå att Aftonbladet inte följer 

publicitetsreglerna som handlar om att man ska publicera korrekta nyheter samt att man ska 

vara försiktig med namn och bilder för att skydda den personliga integriteten. Vi kan likväl 

konstatera att medieforskaren Gunnar Nygrens åsikt stämmer, om att de ekonomiska 

drivkrafterna har en större inverkan idag och att de ideologiska och publicistiska drivkrafterna 

blivit svagare. Denna slutsats drar vi utifrån Aftonbladets koncernlednings egna ord ”att 

ämnesvalen styrs av det som de uppfattar som flertalets intressen och behov på bekostnad av 

smalt innehåll” och hur nyheterna framställs i själva tidningen.  

 

I de pressetiska reglerna och journalistikens ideal ställs det krav på journalister att de ska 

spegla verkligheten. Hvitfelt går i samma spår då han menar att om det saknas en koppling till 

verkligheten blir begreppen journalistik innehållslöst. Från vad vi har kommit fram till, 

speglar Aftonbladet inte alltid händelser på ett korrekt och opartiskt sätt. De undanhåller 

exempelvis viktig information genom att inte låta alla parter komma till tals. Aftonbladet 

målar istället upp en alternativ verklighet, som ofta liknar mer en såpopera fylld med 

melodrama. Den värld som Aftonbladet spelar är oftast motsägelsefull. Ena dagen kan 

poliserna vara korrupta och andra dagen lyckats knäcka ett gäng kriminella som är etablerade 

i hela Sverige. När det i artikeln i slutändan framkom att polisen inte slagit ner gänget utan att 

gänget bara hade bytt namn. Alltså är Aftonbladet inte ute efter att granska, utan efter att 

förstora en händelse för att sälja fler tidningar. Detta är ytterligare ett bevis på att 

nyhetsskildringen inte längre har någon fast grund i ideologi.  

 

Dock kan man antyda en nationalism mellan raderna. Det märktes speciellt när vi jämförde 

artikeln den 23 och den 24 november. I Sverige så skylldes olyckor på den enskilda individen 

och dennes enfaldighet. Gällande artikeln om händelsen i Kambodja skyllde Aftonbladets 

journalister på den kambodjansastaten och myndigheten samt drog paralleller med tidigare 

diktatorstyre. Svenska institutionen i jämförelse med utlandet är en stabil och bra institution. 

Det antyds alltså att vi ska vara glada att vi bor i Sverige och ingen annanstans. Det antyds att 

den enskilda individen är en enfaldig varelse som inte ska behöva vara ansvarig för sitt eget 

handlande och inte heller kan ta detta ansvar.  
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Denna undersökning är gjort på sju artiklar en för varje dag i veckan. Det är för liten mängd 

artiklar för att kunna generalisera dessa resultat till hela Aftonbladets journalistik under ett 

helt år. Vi kan dock fastställa att detta är oroväckande resultat som man som läsare bör vara 

medveten om när man läser Aftonbladet. 

 

 

7.5 Nyheter som uppmärksammas på tidningens första sida 
En enkel formel som försöker sammanfatta vad som blir en nyhet har definierats av den 

svenske journalistikprofessorn Håkan Hvitfelt. Han menar att sannolikheten för att en 

nyhetsartikel ska produceras, presenteras och placeras på förstasidan och där bli huvudartikel 

ökar ju mer den behandlar politik, ekonomi, brott eller olyckor och om det är kort geografisk 

eller kulturellt avstånd till händelser och förhållanden som är sensationella eller överraskande. 

Handlar nyheten om enskild elitperson, beskrivs tillräckligt enkelt, är viktig och relevant, 

utspelas under kort tid, är en del av ett tema, har negativa inslag och/eller har elitpersoner som 

källor. (Hvitfelt 2003:20) Ju fler av dessa egenskaper en nyhet har desto större nyhetsvärde 

får den och därmed också en möjlighet att bli en stor nyhet.  

 

Analysen av Aftonbladets förstasidor visade att sex av sju dagar fanns kända personer på 

förstasidan med både namn och bild. Övervägande av dessa ”nyheter” var kraftigt överdrivna 

gällande rubriker och puffar. Trots att Aftonbladet själva menar att deras nyheter ska vara 

relevanta, så anser vi att de var kraftigt överdrivna och med värdeladdade ord som indikerar 

att det är viktigt för medborgarna att köpa tidningen och läsa om den här kända personens 

”mardröm”, ”ratad” eller ”attack”. Som vi ser det hela så får viktiga nyheter lämna plats för 

”kändisskvaller” på Ettan för att Aftonbladet ska sälja lösnummer och för att de tror att det är 

detta som medborgarna vill läsa. Vi menar att genom symbolkonstruktioner hjälper 

Aftonbladets förstasida till att maskera de rådande strukturella förhållandena. Kanske är det så 

att de strukturella förhållandena anses vara för tråkiga och lockar för få läsare för att kunna 

behandlas. Detta då det är ett faktum att Aftonbladet är beroende av folk köper tidningen och i 

kampen mot andra medium måste Aftonbladet ta hjälp av vissa medel för att kunna 

konkurrera. Det vi frågar oss är om tidningen istället skulle lyfta fram mer ”viktiga” och 

relevanta nyheter på första sidan – skulle tidningen då bli intressantare för fler människor. 

Detta istället för att som nu försöka härma skvallerpressen. 
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8. SLUTSATS 
Slutsatsen vi har kommit fram till genom denna analys av Aftonbladets nyhetspubliceringar 

under en vecka är att Aftonbladets nyhetsjournalistik inte lyckas ”spegla verkligheten” av 

händelser då de blåser upp obetydliga saker och försummar att uppmärksamma allvarliga 

samhällsstrukturer. Det vi här kan framhålla som typiska kännetecken för Aftonbladets 

nyhetsjournalistik är sensationalism, dramatisering och allt för ytliga förhållningssätt till det 

som de ska berätta. 

 

Vi har också kunnat konstatera att det är omöjligt för Aftonbladets nyhetsjournalistik att följa 

och leva upp till flera av journalistikens ideal, men också de ideal som Aftonbladet själva satt 

upp. Vi får inte glömma att skapandet av en text är en i grunden mänsklig aktivitet. Det är 

därför inte särskilt anmärkningsvärt att hävda att ideologi blir en del utav texten. Detta är 

ingen ny tanke och heller inte särskilt kontroversiell, då vi kan konstatera att de teorier vi 

använt i vår undersökning håller. Det verkar dock ha uppmärksammats på det viset att 

tidningar som Aftonbladet, åtminstone utåt, drar en skarp gräns mellan ledarsidan och det 

redaktionella materialet, samtidigt som de menar sig ha de pressetiska reglerna som en 

självklar ledstjärna. För många verkar det vara slutet på idén om ideologi i dagstidningar. 

Frågan är om så verkligen är fallet? 

 

Det vi ser som sannolik förklaring till detta är att hög produktivitet präglar nyhetsjournalistik 

med korta deadlines och krav på att nyheterna ska vara lättbegripliga och ha ett tydligt 

nyhetsvärde. Detta tillsammans innebär många gånger att journalistiken blir tillspetsad, 

ensidig och förenklad. Allt detta för att locka nya läsare varje dag då Aftonbladet lever på 

lösnummerförsäljning. 
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9. FÖRSLAG PÅ FORTSATT FORSKNING 
Efter vår egen undersökning har vi funnit att för vidare forskning skulle det vara intressant att 

genom en kvalitativ forskning göra djupintervjuer med nyhetsjournalister. Detta för att se hur 

de ser på sina möjligheter att bedriva nyhetsjournalistik utifrån uppsatta ideal, etiska regler 

och lagstiftning.  

 

En annan intressant studie skulle vara att exempelvis jämföra de två största kvällstidningarna 

Aftonbladet och Expressen utifrån samma syfte, frågeställningar och metod som vi har använt 

i den här undersökningen. Detta för att hitta likheter och skillnader i nyhetsförmedlingen.  

 

En tredje intressant studie skulle vara att göra en kvantitativ studie och ge artiklarna som vi 

undersökt till läsare och sedan göra en enkätundersökning bland dem. Alltså göra en 

receptionsforskning för att se hur de uppfattar Aftonbladets nyhetsjournalistik och då speciellt 

hur tidningen formar deras verklighetsbild. 
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