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Abstract 
 

Syftet med denna studie är att undersöka nyhetsurvalet på Dagens Nyheters förstasida år 1977 

respektive 2017 för att identifiera eventuella skillnader mellan dessa år. I studien fokuserar vi på olika 

faktorer; ämne, huvudaktör, geografiskt ursprung, antal bilder och artiklar.  

Metoden för studien är en kvantitativ innehållsanalys och urvalet baseras på skapandet av 

syntetiska veckor. Undersökningsmaterialet består av totalt 28 förstasidor där vi sammanlagt har 

analyserat 324 nyhetsartiklar från båda tidsperioderna.  

I undersökningen utgår vi från teorin om nyhetsvärdering och från tidigare forskning inom detta 

ämne. Teorin om nyhetsvärdering baseras på många modeller och i denna studie valde vi att presentera 

två av dessa modeller skapade av Håkan Hvitfelt och Johan Galtung & Mari Holmboe Ruge. 

Resultatet visar bland annat att det har skett en del förändringar i nyhetsurvalet på Dagens 

Nyheters förstasida. Nyheter som handlar om politik och politiker har haft en markant ökning mellan 

1977 och 2017. Studien visar även att inrikesnyheterna har minskat medan nyheter från USA har ökat 

avsevärt. Ett annat resultat är att antal nyheter på förstasidan har halverats, och att antal bilder har ökat.  
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1. Inledning 
  

Det svenska massmediesamhället har förändrats under de senaste tvåhundra åren. Dagstidningarna har 

länge påverkats och formats av samhället, samt varit ett dominerande medium för en köpstark och 

högutbildad medelklass. Människor i samhället har under en lång tid blivit informerade genom 

papperstidningen och även på senare decennier av de nya medierna (Hvitfelt 2008, s. 43). 

I Norge gjordes en studie av Institutet för fredsforskning på 1960-talet där nyhetsprocessen för 

första gången kom att bli internationellt omtalad. Den mest refererade och klassiska studien är från den 

norska studien The Structure of Foreign News av Johan Galtungs och Mari Holmboe Ruge 1965. 

Forskarna studerade de kriterier som var utmärkande för utlandsnyheter. De visade att avgränsade 

nyhetshändelser som överensstämmer med mediets regelbundna publiceringstider blir nyheter (Galtung 

& Ruge 1965, i Lindgren 2012, s. 45). 

Forskning inom området hävdar att nyhetsmedier påverkar och spelar en viktig roll för 

människor i samhället. Medierna behövs för att människor ska kunna bestämma sig i tillvaron och hämta 

information för att kunna skapa väl underbyggda åsikter (Wadbring 2012, s. 11). Medieforskaren Håkan 

Hvitfelt menar att nyheter i press, radio och tv handlar i stor omfattning om politik, ekonomi, krig, brott 

och olyckor. Dessa nyheter har en betydande roll för människors ställningstagande och handlingar. Med 

utgångspunkt från nyhetsundersökningar kan mediernas representationer bidra till att nyheter och 

resonemang blir dominerande i ett samhälle. Det kan även komma att påverka politiska beslut (Lindgren 

2012, s. 9). 

Medieforskare har återkommande studerat mediernas tillgängliga utrymmen. 

Nyhetsredaktionerna har ett överflöd av nyheter och en begränsad plats för publicering. Det finns 

mängder med nyhetsartiklar som hamnar hos redaktioner och som sedan måste väljas ut för publicering 

på förstasidor (Ghersetti 2012, s. 216). 

Mot denna bakgrund är syftet med denna studie att undersöka hur nyhetsurvalet på Dagens 

Nyheters förstasida har förändrats, för att se vilka eventuella skillnader som har skett. En kvantitativ 

innehållsanalys har tillämpats för att jämföra nyhetsurvalet på tidningens förstasida mellan 1977 och 

2017. Vi valde att analysera dessa årtal då vi fann ett stort 

intresse över hur nyhetsurvalet har förändrats historiskt, då digitaliseringen inte hunnit nå tidningen 

1977. Tidningen övergick även till tabloidformat tidigt på 2000-talet, vilket ökade konkurrensen om 

nyhetsutrymmet på förstasidan. Vi har utgått från tryckta pappersupplagor eftersom att tidningen inte 

fanns på webben år 1977. Dessutom är det svårt att urskilja en förstasida på den digitala tidningen då 

flödet uppdateras kontinuerligt. Vi har valt att utgå från teorin om nyhetsvärdering och utgått från 
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böcker samt forskning av bland annat Håkan Hvitfelt, John Galtung & Mari Holmboe Ruges, Herbert J. 

Gans samt Marina Ghersetti.  
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2. Syfte och frågeställningar 
  
Syftet med denna uppsats är att undersöka Dagens Nyheters nyhetsurval avseende nyheterna på 

förstasidan, för att se vilka eventuella skillnader som har skett. De två perioder vi har valt är åren 1977 

respektive 2017.  

 

Syftet preciseras med hjälp av konkreta frågor som vi söker svar på. Vår huvudfrågeställning är: 

●       Hur såg nyhetsurvalet ut på Dagens Nyheters förstasida år 1977 respektive 2017?  

o   Vilka ämnen tog störst plats och vad har aktualiserats mest på förstasidan? 

o   Vad är skillnaderna på valet av huvudaktörer som förekommer på förstasidan? 

o   Hur har tidningens förstasida förändrats mellan inrikes- och utrikes nyheter? 

o   Hur har skillnaden på antal bilder och artiklar sett ut när det gäller förstasidan? 

  

2.1 Begreppsdefinition 
  

Dagstidning 

Den svenska dagstidningsmarknaden brukar delas in i två grupper: storstad respektive landsort. Till 

denna grupp anses storstäderna vara Stockholm, Göteborg och Malmö. Dessa dagstidningar är; en 

allmän nyhetstidning som publiceras sju dagar i veckan, prenumererade tidningar och morgonutgivna 

tidningar. I Sverige faller Dagens Nyheter i den kategorin som är storstädernas största morgontidning 

(Weibull & Wadbring 2014, s. 133, 136). 

I denna undersökning har vi utgått från en dagstidning, Dagens Nyheter, som genomgående i 

studien betecknas som en av Sveriges största morgontidningar. Tidningen i detta fall är en 

storstadstidning med utgivning sju dagar i veckan. 

 

Nyhetsvärdering och nyhetsurval 

Jesper Strömbäck menar att begreppen nyhetsvärdering och nyhetsurval brukar blandas ihop och 

behandlas som synonymer. Det är dock viktigt att skilja mellan dessa två̊ begrepp för att förstå varför 

vissa händelser blir nyheter medan andra inte blir det. Enligt Strömbäck syftar nyhetsvärdering på hur 

nyheter värderas i redaktionerna, medan nyhetsurval handlar om det som tillslut publiceras (Strömbäck 

2015, s. 154). 

I vår studie används båda begreppen. Detta är på grund av vi undersöker nyhetsurvalet på 

förstasidan och utgår från teorin om nyhetsvärdering, som är en del av nyhetsurvalsprocessen.  
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3. Bakgrund 

  
I detta avsnitt presenteras den svenska dagstidningensmarknadens utveckling och historia. Avsikten med 

detta bakgrundskapitel är att få en översikt över dagstidningsmarknadens tillväxt och dagstidningens 

förändring och framtid mot medievärlden. Vidare kommer kapitlet att kort handla om stora händelser 

som skedde 1977, både inrikes och utrikes. Därefter avslutas kapitlet med en kort övergripande 

bakgrund om Sveriges ledande morgontidning, Dagens Nyheter. 

  

3.1 Dagstidningsmarknadens historia 
  
Dagstidningarna har under en längre period dominerat på massmediemarknaden (Weibull & Wadbring 

2014, s. 129). I början på 1800-talet förändrade industrialiseringen tidningsmarknaden och det innebar 

att ett nytt samhälle började ta form med nya tekniska framgångar. Industrisamhällets framväxt var en 

viktig beståndsdel bakom den moderna pressen, där dagspressen växte i stor omfattning (Bergström, 

Weibull & Wadbring 2005, s. 20). Industrisamhället hade givetvis också en stor betydelse för 

tidningsframställningen där medierna blev nödvändiga för människor som ville ha överblick över vad 

som hände både i staden och i omvärlden (Weibull & Wadbring 2014, s. 39). De dagstidningarna som 

startades under 1800-talet i Sverige startades delvis av politiska skäl. Tidningarna fungerade som 

politiska instrument och journalister var politiskt engagerade. Kommersialiseringen av dagspress blev en 

anledning till att annonsörerna började betala stora delar av utgivningen, vilket ledde till att tidningarna 

blev billigare för läsarna (Wadbring 2012, s. 11). 

I Stockholm var Dagens Nyheter en av Sveriges största morgontidningar under 1920-talet, följd 

av Svenska Dagbladet, Socialdemokraten och Aftonbladet. (Hadenius & Anderberg 1994, s. 8). 

Under 1960-talet var det vanligt att tidningarna var en viktig del i den partipolitiska 

opinionsbildningen. Det rådde därför en stor oro i de partier som var på väg att förlora sina språkrör. Att 

inte längre ha möjlighet att utnyttja pressen uppfattades som att bli av med ett viktigt redskap i den 

politiska striden. Konsekvensen av partiernas oro var att de anknutna organisationerna började få 

ekonomiskt stöd eftersom att tidningarna hade svårt att klara av den kommersiella marknaden (Hadenius 

& Anderberg 1994, s. 18). 

Under 1970-talet etablerade riksdagen ett presstöd för att bidra till finansieringen av de 

ekonomiskt svaga tidningarna i Sverige och på så sätt behålla mer än bara en tidning i svenska städer 

(Hvitfelt & Nygren 2008, s. 67). Det statliga stödet innebar även ett ingripande i konkurrensen på 

tidningsmarknaden (Weibull & Wadbring 2014, s. 51). Dessa bidrag uppgick till endast 2 % av 



 9 

dagstidningarnas totala utgivningskostnader, men för de flesta individuella tidningarna kunde det 

innebära en mycket viktig del av intäkterna (Hvitfelt & Nygren 2008, s. 67). På 1980-talet gick det i stor 

utsträckning bra för dagspressen under högkonjunktur när tidningarna dominerade reklammarknaden 

(Weibull & Wadbring 2014, s. 146). 

Morgontidningarnas annonsberoende är det största problemet för tidningsföretagen (Hvitfelt 

2008, s. 41). Under början av 1990-talet drabbades Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet av den 

nedåtgående konjunkturen i den svenska ekonomin (Hadenius & Anderberg 1994, s.10). Denna 

lågkonjunktur ledde till mycket stora nedåtgående annonsintäkter och dagstidningarna fick en ökad 

ekonomisk svårighet (Hvitfelt 2008, s. 41). Dock förekom en konjunkturvändning senare under året som 

förbättrade tidningarnas lönsamhet och visade betydligt mer positiva resultat än tidigare (Hadenius & 

Anderberg 1994, s.10). 

 

3.2 Dagstidningens förändring och framtid 

  
I den svenska dagspressen har mycket hunnit utvecklats under de senaste tjugo åren. Den nationella 

SOM-undersökningen Svenska trender 1986-2016 visade att totalt 39 % av befolkningen i Sverige läste 

en morgontidning minst fem dagar i veckan år 2016 (Oscarsson & Bergström 2016, s. 54). En tredjedel 

av svenskarna i Sverige läste år 2015 tidningens pappersupplagor. Statistik visade även att 2015 läste 

majoriteten av svenskarna, närmare bestämt 71 % papperstidningar och en tiondel började läsa 

nyheterna på webben (Svenskarna och internet, 2015). Enligt studien Svenskarna och internet 2017 

prenumererade 54 % av befolkningen på en dagstidning hemma 2017. Majoriteten av de som 

prenumererade på en dagstidning, prenumererade på papperstidningarna. Vilket resulterade i att 50 % av 

svenskarna prenumererade på papperstidning, 27 % uppgav att de endast har papperstidning, medan 23 

% påstod att de har både papperstidning och digital version. De resterande, endast 4 %, berättade att de 

betalade för en prenumeration på tidningens webbversion (Davidsson & Thoresson 2017, s. 73). 

  

De traditionella medieföretagen har under en längre tid haft en osäker framtid. Många har under flera 

decennier förutspått dagstidningarnas död, men pappersupplagorna har som helhet visat sig vara 

betydligt mer uthålliga än vad människor har förväntat sig. Samtidigt har problem för den klassiska 

tryckta dagstidningen stegvis ökat. Tillkomsten av nya reklamfinansierade medier, först tv och sedan 

internet, bidrog till en allmänt ökad konkurrens och till en nedgång i tidningarnas annonsintäkter 

(Weibull & Wadbring 2014, s.129). År 2005 fanns det totalt 77 svenska dagstidningar med utgivning 
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minst fem dagar i veckan, vilket innebar att över 20 titlar hade försvunnit under en tioårsperiod (Hvitfelt 

& Nygren 2008, s. 66–67). 

Samtidigt har tidningsbranschen i Sverige klarat sig relativt bra jämfört med många andra länder 

och många företag satsade tidigt på att publicera sina tidningar digitalt på olika plattformar (Weibull & 

Wadbring 2014, s.129). Medan många gamla och väletablerade dagstidningar lever vidare växer även 

nya fram. Den digitala tekniken idag har gjort det förhållandevis lättare och billigare att skapa nya 

tidningar på Internet (Alström & Hedman 2008, s. 197). Tidningarnas Internetupplagor har en större roll 

och har blivit allt mer viktiga. Om de tryckta dagstidningarna i framtiden överhuvudtaget överlever är 

användbarheten hos andra medier avgörande (Hvitfelt 2008, s. 41, 43). 

Den största utvecklingen som har förändrat svenska dagstidningar är framväxten av nyheter på 

Internet. Varje dagstidning har idag en webbsida där innehållet i dagens upplaga görs tillgängligt för 

läsare att ta del av. En av de viktigaste utvecklingarna är nyhetsappar, där nyhetstjänster skapas för 

mobilen eller surfplattan. Idag finns ett flertal nyhetsappar som är gratis och tillgängliga för alla läsare 

med en modern mobiltelefon, exempelvis Omni (Weibull & Wadbring 2014, s. 134). 

De tryckta morgontidningarna som överlever i framtiden kommer med stor sannolikhet att vara 

färre än dagens publikationer och innehålla mindre upplagor. Papperstidningarna som finns kvar, 

förutom gratistidningarna, kommer förmodligen att innehålla färre annonser, ha lägre upplagor och vara 

dyrare. Människorna i samhället kommer sannolikt att bli informerade på två sätt; genom 

dagstidningarna eller via nya medier som utvecklas (Hvitfelt 2008, s. 42–43). 

Idag har mediemarknaden blivit allt mer kommersiell i bemärkelse att konkurrensen ökat 

avsevärt. Public service-företag har inte blivit fler, utan det är privata aktörer som bidragit till ökningen. 

I Sverige har morgontidningarnas vinster inte ökat över tid, däremot fortsätter de att hålla sig stabila 

trots den allmänt ökade konkurrensen och de sjunkande pappersupplagorna (Wadbring 2012. s. 107–

108). 

  

3.3 Händelser inrikes och utrikes år 1977 
  

I Sverige 1977 var det internationella deltagandet präglat av att människor var mycket medvetna om 

befrielsen från militärdiktaturer i Sydamerika, förändringarna i Afrika och Vietnamkriget. Människor i 

samhället gav mycket tid och stöd åt att kämpa för fred åt den nationella fronten för Angolas befrielse 

(Sigurd 1999, s. 234). Denna rörelse uppenbarade sig senare under namnet FNLA-rörelsen som 

grundades av Holden Roberto. Drygt ett halvår av hänsynslöst krig pågick innan den självständiga staten 

Angolas befolkning kunde leva i fred (Carlsson & Sandberg 1976, s. 118–119). FNLA-rörelsen var 
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tidigare en militant organisation i Angola och i Sverige hade rörelsen cirka 100 lokala grupper där 

många arbetade hårt för att göra skillnad (Sigurd 1999, s. 234). Den nationella befrielsefronten FNLA 

erhöll även stöd från många länder, som bland annat USA, dåvarande Zaire och Kina. Mellan 1975–77 

blev inbördesstriderna i Angolakrisen storpolitik och vid denna tidpunkt hade USA länge visat sitt stöd 

åt FNLA-rörelsen och även till UNITAS. Det förekom även ett samarbete tillsammans med länderna 

Sydafrika, Sovjetunionen och Kuba som hjälpte MPLA (marxistisk befrielserörelse i Angola) bland 

annat i form av vapen (Carlsson & Sandberg 1976, s. 104). 

En av de första länderna som erkände regimen i Nordvietnam var Sverige, men förhållandet 

mellan det svenska och amerikanska sambandet förvärrades ytterligare. Statsministern Olof Palme hade 

under en längre tid protesterat mot USA, deltagit aktivt i demonstrationer och fördömande av USA:s 

bombdåd och på grund av engagemanget minns ledande kretsar i Vietnam fortfarande detta (Sigurd 

1999, s. 234). 

Ett regeringsbeslut togs 1977 där tusentals assyriska flyktingar i Södertälje fick 

uppehållstillstånd i Sverige av humanitära skäl. Kort efter detta infördes ett visumtvång för turkiska 

medborgare, men konsekvenserna blev att andra assyrier strömmade in via Beirut. Sveriges befolkning 

ökade med cirka 650 000 personer under denna period. 

En lågkonjunktur från början av sjuttiotalet gjorde att ett utvandringsöverskott uppstod under 

1972–1973. Först år 1974–75 invandrade fler än utvandrade, på cirka 16 800 personer. Vid samma 

tillfälle blev en annan förändring uppenbar. För första gången sedan fyrtiotalet ökade antal flyktingar 

avsevärt och stora grupper av flyktingar från Chile och Syrien mottogs (Vatanen 1976, s.195). 

Arbetslösheten i Europa ökade markant i västvärlden 1977. Omkring 1,1 till 1,4 miljoner var 

arbetslösa i Västtyskland, Frankrike och Storbritannien. Orsaken till krisen berodde delvis på 

bruttonationalprodukten, BNP, som sjönk till följd av den nedåtgående efterfrågan. Inflationen fortsatte 

vara hög utan att det ekonomiska läget förbättrades och utvecklingsländernas problem försämrades då 

priserna på industriprodukter, och olja ökade kraftigt. Utvecklingsländerna fick även vara med och 

betala västvärldens ekonomiska kris. Förutom invandrarna påverkade arbetslösheten hårdast tre grupper: 

ungdomarna under 25 år, äldre och kvinnor (Olsson 1976, s. 212). 

  

3.4 Dagens Nyheters historia 

 

Dagens Nyheter ska som en av Sveriges ledande storstadsmorgontidningar vara den mest lästa i 

Stockholmsregionen. Idag är tidningen fortfarande en oberoende liberal morgontidning som står 

självständig från organisationer och partier. Dagens Nyheter startade sin webbtidning 1996 och har 
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ungefär 1,5 miljoner unika webbläsare varje vecka. År 2012 hade tidningen en omsättning på 1,7 

miljarder kronor och 55 % av intäkterna genererades av annonser. Papperstidningen har även ungefär 

790 000 personer mellan 15 och 80 år gamla som läser tidningen varje dag (Dagens Nyheter, u.å.). 

 

4. Teori och tidigare forskning 
 
I detta avsnitt presenteras studiens teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning. Nyhetsvärdering är 

ett stort forskningsfält där det finns många modeller och teorier som har stora likheter, men även vissa 

skillnader. Av den anledningen har vi valt att slå ihop teori och tidigare forskning, för att i slutändan 

välja de perspektiv som är relevanta till vår analys. Inledningsvis ges en introduktion till teorin 

nyhetsvärdering, därefter redogörs tre nyhetsvärderingsmodeller från tre olika studier. Vidare 

presenteras två andra studier som ger utgångspunkter för analysen av antal bilder och artiklar på 

tidningarnas förstasidor. Avslutningsvis presenterar vi de aspekter ur teori och tidigare forskning som är 

relevanta för vår uppsats, och som är kopplade till de undersökta variablerna: ämne, huvudaktör, 

geografiskt ursprung samt antal bilder och artiklar. 
  

4.1 Teorin om nyhetsvärdering 
  

”Journalistik handlar i hög utsträckning om att välja och välja bort”, skriver Jesper Strömbäck i boken 

Handbok i journalistikforskning. Strömbäck menar att de nyheter som rapporteras i nyhetsmedierna är 

en mycket liten del av alla händelser som sker runt om i världen (Karlsson & Strömbäck 2015, s. 151). 

Därför handlar nyhetsvärdering om vad som gör att vissa händelser blir nyheter medan andra inte blir 

det. För att veta hur nyhetsvärdet ser ut kan man studera vilka händelser som har blivit nyheter på 

nyhetsmedierna (Weibull & Wadbring 2014, s. 281). 

Marina Ghersetti menar att nyhetsvärdering handlar om mediernas bedömning av hur intressanta 

nyheter är (Ghersetti 2012, s. 211). De nyheter som hamnar på tidningarnas förstasidor är de som anses 

ha högst nyhetsvärde. Syftet med artiklarna på förstasidorna är att locka läsaren att läsa de nyheter som 

finns i tidningen. De fungerar som tidningarnas skyltfönster där det mest attraktiva utbudet presenteras 

(Ghersetti 2000, s. 88). Även Ingela Wadbring och Maria Nilsson menar att förstasidan är fönstret mot 

världen och det är förstasidan som läsaren först möter (Wadbring & Nilsson 2016, s. 35). 

Ghersetti menar även att nyhetsprocessen består av två dimensioner: innehåll och form. Innehåll 

syftar på urvalet av personer, händelser och förhållanden i verkligheten som medierna väljer att 

rapportera om. Form handlar istället om hur medierna väljer att bearbeta och presentera händelserna 
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(Ghersetti 2000, s. 32). Enligt Hvitfelt påverkas nyhetsprocessen av många faktorer, han menar att ett 

samhälles nyhetsutbud är ett resultat av en mycket komplicerad struktur (Hvitfelt 1985, s. 20).  

 Nyhetsvärdering är ett stort forskningsområde. Många medieforskare har studerat detta ämne 

och försökt lista ut de egenskaper som en händelse måste ha för att bli en nyhet. I Sverige har bland 

annat Håkan Hvitfelt forskat inom området och introducerat sin teori som består av tio olika kriterier 

som enligt honom påverkar värdet för en nyhet. Galtung och Ruge (1965) har även skapat en modell, 

med tolv kriterier. Utöver dessa två välkända modellerna finns det många andra forskare som studerat 

samma ämne, såsom Prakke (1968). Han har gjort en modell där en händelses tidsmässiga, kulturella 

och rumsliga avstånd till läsarna är avgörande för nyhetsvärdet. Chang, Shoemaker och Brendlinger 

(1987) har studerat hur internationella händelser blir nyheter i USA och kommit fram till sju olika 

faktorer baserade på tidigare forskningar. Herbert J. Gans (1979) är en annan forskare som också 

analyserat värdet hos olika nyheter. 

 Även om det finns många studier och teorier om nyhetsvärdering förekommer det många 

gemensamma faktorer, alla nyhetsvärderingsmodeller är mer eller mindre lika. Vi har därför valt att utgå 

från tre välkända studier; Hvitfelt (1985), Galtung och Ruge (1965) samt Gans (1979), då vi ansåg de 

mest relevanta till vårt forskningsområde. 

  

 4.1.1 Håkan Hvitfelt - På första sidan: En studie i nyhetsvärdering 

  

Denna studie av Håkan Hvitfelt genomfördes under en månadsperiod år 1983 och samma period år 

1984, och publicerades år 1985. I studien ingår en analys av Sveriges sex största dagstidningars 

förstasidor. Hvitfelt analyserade även enskilda huvudnyheter som enligt honom var de nyheter som 

hamnade längst upp till vänster på tidningens förstasida. Hvitfelt menar att enligt redaktionerna har 

dessa nyheter ett högt nyhetsvärde (Hvitfelt, 1985, s. 12, 125). 

I analysen utgick Hvitfelt från en modell som han själv sammanställde. Han menar att om en 

nyhetsartikel ska värderas högt, produceras, publiceras och placeras på förstasidan bör den innehålla 

dessa faktorer; 

 

1. Ett traditionellt sakområde; politik, ekonomi, brott och olyckor 

2. Kort geografiskt och kulturellt avstånd 

3. Till händelser och förhållanden 

4. Som är sensationella eller överraskande 

5. Handlar om enskilda personer/elitpersoner 

6. Och beskrivs tillräckligt 
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7. Men är viktiga och relevanta 

8. Utspelar sig under kort tid men som del av ett tema 

9. Har negativa inslag 

10. Och elitpersoner som källor 

(Hvitfelt, 1985, s. 8, 120). 

  

Hvitfelts studerade många egenskaper hos tidningarnas förstasidor. I undersökningen kom han 

fram till olika resultat och nedan redogörs några av de som vi anser är intressanta för vår studie. 

Huvudartiklarna och ämnet som förekom mest på förstasidorna var juridik och brott, därefter 

hamnade rikspolitik. Nyheter som handlade om politik, näringsliv och ekonomi, militärt och krig samt 

olyckor var också vanliga. Nyheter gällande kultur, nöje, miljöfrågor och lokalpolitik förekom i lägre 

utsträckning. När det gäller morgontidningarna visade det en skillnad mellan de undersökta tidningarna. 

Exempelvis hade Göteborgs-Posten och Svenska Dagbladet rikspolitik som vanligaste ämne, medan 

Dagens Nyheter dominerades av internationell politik, juridik och brott (Hvitfelt 1985, s. 137). 

Hvitfelt undersökte även platsen för huvudnyheterna på tidningarnas förstasidor. De flesta 

nyheterna utspelade sig i tidningens spridningsområde, nämligen; Stockholmsregionen, 

Göteborgsregionen eller Malmö-Lundregionen. I nyheterna skrevs det även om händelser som utspelade 

sig i Sverige. I Dagens Nyheter var regionerna Mellanöstern och Nordafrika de mest vanligaste 

nyheterna. Nyheter som handlade om USA visade låga siffror och enligt Hvitfelt var detta oväntat 

(Hvitfelt 1985, s. 138). Han konstaterade också att en nyhet med sensationella eller överraskande inslag 

har högt nyhetsvärde, detta gäller framförallt kvällstidningarna (Hvitfelt 1985, s. 211). 

  

4.1.2 John Galtung & Mari Holmboe Ruge – The Structure of Foreign News: The presentation of 

the Congo, Cuba and Cyprus crises in four Norwegian newspapers 

  

Denna studie av John Galtung och Mari Holmboe Ruge handlar om faktorer som påverkar flödet av 

internationella nyheter i norsk press (Galtung & Ruge 1965, s. 64). De menar att vad vi väljer att 

betrakta som en ”händelse” är kulturellt bestämd. Eftersom medierna inte kan rapportera allt, måste de 

välja och frågan är då vad de ska välja. 

Forskarna valde ut två morgontidningar och två kvällstidningar. Kriserna de valde att undersöka 

var Kuba-, Kongo- och Cypernkrisen. De två förstnämnda skedde år 1960 och den tredje 1964 (Galtung 

& Ruge 1965, s. 65).  

 Galtung och Ruge kom fram till att en händelse behöver innehålla en eller fler av tolv 

egenskaper för att bli en nyhet. Den första är att frekvensen av skeendet ska likna frekvensen av mediet. 
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Vilket innebär att om en händelse utspelar sig under en dag ska den passa in i tidningen som publiceras 

dagligen. Sedan bör händelsen passera ett så kallat tröskelvärde. Detta innebär att det är en odefinierad 

gräns som en händelse måste passera för att bli en nyhet. Händelseförloppet ska även vara enkelt att 

förstå, upplevas meningsfullt och relevant. Utöver det bör händelsen vara överraskande och avvikande, 

men den ska ändå hålla sig inom ramen för det relevanta och ingå i ett ämne som redan är känt och finns 

i nyhetsflödet. Den bör även överensstämma med läsarens förväntningar. Avslutningsvis menar Galtung 

och Ruge att ju mer händelsen passar in med de nyheter som finns på exempelvis en tidnings förstasida 

just den dagen, desto större är möjligheten att den ska bli en nyhet (Galtung & Ruge 1965, s. 65–68). 

Forskarna menar att det finns kulturbundna faktorer som påverkar övergången från händelser till 

nyheter. De har därför identifierat ytterligare fyra faktorer, som enligt dem är särskilt typiska för 

nyhetsmedierna; 

  

1. Händelsen rör kända nationer 

2. Händelsen ska involvera eller handlar om kända eller viktiga personer. 

3. Händelsen ska handla om människor eller mänskliga handlingar. 

4. Händelsen ska ha negativa inslag 

 (Galtung & Ruge 1965, s. 65–68) 

  

4.1.3 Herbert J. Gans – Deciding What’s News: A study of CBC evening news, NBC nightly news, 

Newsweek, and Time 

  

Herbert J. Gans studie Deciding What’s News är från 1979 och består av tre böcker. Gans andra upplaga 

publicerades år 2004 och det är denna version vi utgår från. Studien handlar om nyhetsvärdering i 

utvalda amerikanska tidningar och kvällsnyheter (Gans 2004, s. xi). 

Gans menar att journalisternas uppgift är att skapa en berättelse av det som de själva har skådat 

eller av den personen de har intervjuat. De måste välja ut en mycket liten del av alla händelser och 

aktörer som finns runtomkring. Detta resulterar i att samma typ av nyheter och personer återkommer 

hela tiden (Gans 2004, s. 5). 

Enligt studien dominerades nyhetsflödet under 1960- och 1970-talet av Vietnamkriget, inflation, 

arbetslöshet, presidentval och kriminalitet. Resultaten visade också att andelen kända personer i 

tidningar år 1967 och 1971 var 76 % respektive 72 %. De kända profilerna som ofta förekom i 

tidningarna var exempelvis presidenten och presidentkandidater. När det handlade om vanliga 

privatpersoner hamnade siffrorna på 18 % respektive 23 %. Den mest dominerande faktorn som 

handlade om vanliga människor i samhället var demonstrationer och individer som strejkar. Studien 
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visade även att vanligaste ämnet för tidningarna under dessa tidsperioder var regeringens 

personalförändring med 22 % respektive 26 %. Därefter hamnade brott och skandaler med 28 % 

respektive 18 % (Gans 2004, s. 9–13, 16). 

  

4.2 Förstasidornas form 
  
I denna studie har vi även undersökt om nyhetsartiklarna har en tillhörande bild eller inte och hur många 

nyheter varje undersökt förstasida innehåller. Dessa egenskaper tillhör den andra dimensionen i 

nyhetsurvalet, närmare bestämt nyheternas form. Nyheternas form delas in i två dimensioner; yttre form 

och inre form. Den yttre formen handlar om formen hos det enskilda nyhetsmediet, där hör bland annat 

det tillgängliga utrymmet i mediet till, i tidningens fall är det antal sidor. Den inre formen handlar om 

formen hos den enskilda nyhetsberättelsen och där ingår bland annat nyheternas bilder (Ghersetti 2000, 

s. 37, 40). Nedan presenteras två studier som har undersökt dessa egenskaper och som ger stöd för vår 

analys. 

  

4.2.1 Marina Ghersetti – Sensationella berättelser: En studie av nyheter från Angola 1987 och om 

prinsessan Diana 1997 i dagstidningar, radio och TV 

  

Denna studie av Marina Ghersetti handlar om hur de största svenska medierna berättar om nyheter som 

får mycket uppmärksamhet. Analysen bygger på två olika fallstudier; motståndsrörelsen UNITAS 

kidnappning av tre svenska biståndsarbetare i Angola 1987 och prinsessan Dianas död 1997. Analysen 

inkluderar material från morgon- och kvällstidningarna samt från radio och TV (Ghersetti 2000, s. 2, 

12–13, 253). 

Studien visade att båda händelseförloppen fick större plats i kvällstidningarna än i 

morgontidningarna. Trots det hamnade nyheter om Angolahändelserna oftare på morgontidningarnas 

förstasidor än på kvällstidningarnas förstasidor. Enligt Ghersetti berodde detta på formmässiga 

överväganden och att morgontidningens förstasida inkluderar många artiklar. Dagens Nyheter var en av 

de morgontidningar som hade minst bilder. Detta berodde på att under 1987 hade morgontidningarna ett 

format som innehöll mestadels nyhetsartiklar med enbart text (Ghersetti 2000 s. 80, 89, 137). 

Dagens Nyheter hade också minst antal artiklar om prinsessan Diana, där de flesta av artiklarna 

innehöll någon typ av illustration. I morgonpressen tog bilderna upp 42 % av hela utrymmet. Även om 

nyheten om prinsessan Dianas död saknade nyhetsvärde, exempelvis kort geografisk närhet, ansågs den 

fortfarande vara kulturellt nära, eftersom nyheter om Diana var länge populära i svenska media. 
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Ghersetti menar att ett begränsat antal personer hamnar regelbundet i medier på grund av sina sociala 

ställningar och kändisskap. För en stor del av publiken blir dessa personer lika välbekanta som 

släktingar och vänner (Ghersetti 2000, s. 83–84). 

 

4.2.2 Ingela Wadbring & Maria Nilsson - En bild säger mer än tusen ord?: bildjournalistikens 

förändring i svensk dagspress 1995-2013 

  

Syftet med denna studie av Ingela Wadbring och Maria Nilsson var att undersöka hur journalistiska 

bilder i dagspressen har förändrats över tid. Studiens fokus låg på bildernas storlek, form och tilltal, 

bildernas innehåll i tidningarna samt vem som har tagit bilderna. Studien inkluderade även tryckt och 

online-material. Att undersökningen startades 1995 beror bland annat på att internet började få ett 

genomslag det året. Slutpunkten för innehållsanalysen var år 2013 och fick denna studie den valda 

undersökningsperioden. De tidningar som undersöktes var Aftonbladet, Dagens Nyheter, Svenska 

Dagbladet och Helsingborgs Dagblad (Wadbring & Nilsson 2016, s. 8, 23–24). 

Resultatet visade att Aftonbladet var den tidning som inte hade ändrat sitt format under 

undersökningsperioden, men antal bilder hade förändrats, då det genomsnittliga antalet för Aftonbladets 

förstasida 2013 var dubbelt så stort än 1995. Resultatet på morgontidningarna varierade eftersom dessa 

tidningar bytte till tabloidformat vid olika tidpunkter. Svenska Dagbladet var den första tidningen som 

genomgick en förändring av de undersökta tidningarna, Dagens Nyheter övergick till tabloidformat år 

2004 och tre år senare bytte även Helsingborgs Dagbladet. Enligt Wadbring och Nilsson är det andra 

faktorer än formatet som bestämmer antal bilder, eftersom Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter inte 

visade en ökning i antal bilder förrän 2007. Vid det årtalet hade Dagens Nyheter flest bilder på 

förstasidan, med cirka 7 bilder i genomsnitt. Helsingborg Dagbladet visade något annat, då tidningen 

hade flest bilder år 1995, men antal bilder minskade för samtliga tidningar 2013. Trots detta hade 

Dagens Nyheter betydligt fler bilder då än de andra morgontidningarna (Wadbring & Nilsson 2016, s. 

35–37). 

 

4.3 Nyhetsvärde för de undersökta variablerna 
  

I denna studie har vi tagit fram vissa variabler som är kopplade till teori och tidigare forskning, genom 

att samla de faktorer som specifikt behandlar variablerna ämne, huvudaktör, geografiskt ursprung, samt 

antal bilder och artiklar. Vi har även fler variabler som har analyserats i undersökningen, men vi valt att 

endast använda de ovanstående. Nedan presenteras de variablerna som har analyserats i vår studie. 
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4.3.1 Ämne 

  

Hvitfelt menar att sport är ett av de ämnen som tar mycket plats på tidningens förstasida. Olyckor och 

brott hör också till de mest förekommande teman. Enligt en analys av ett antal svenska dagstidningar 

från år 1973 menar Hvitfelt att nyheter om olyckor och brott var de mest vanliga ämnena som 

dominerade på tidningarnas förstasidor. Hvitfelt menar att de ovan nämnda ämnenas betydelse för 

individen och för samhället i stort motsvarar inte den värderingen de får av tidningarna, men de har helt 

enkelt lättare att passera urvalsprocessen än andra teman (Hvitfelt 1985, s. 24). 

Enligt Hvitfelts lista över de faktorer som påverkar nyhetsvärdet, är den första faktorn att 

nyheten handlar om politik, ekonomi, brott och olyckor, detta stärker ytterligare teorin om att dessa 

ämnen dominerar (Ghersetti 2000, s. 33). Sensationella nyheter som handlar om oväntade, oförutsedda 

och ovanliga situationer prioriteras högt. Ämnen såsom sex, olyckor, rättsröta, kändisar och sport är 

också populära. Enligt Ghersetti är det svårt att förklara varför dessa nyheter är intressanta, men hon 

menar att i avvikelsen ligger det som skapar intresse och nyfikenhet, det vill säga själva nyhetsvärdet. 

Även om nyheterna inte behöver vara negativa för att vara intressanta har ofta sensationella nyheter 

negativa inslag. De kan handla om kriminalitet, olyckor, krig och katastrofer. Dessa brukar ha större 

nyhetsvärde och flera studier har visat att dessa teman är prioriterade i nyhetsflödet. Det kan bero på att 

de avviker från vad vi räknar som normalt vardagsliv (Ghersetti 2012, s. 213). Nord och Strömbäck 

påstår att konflikter, dramatiska händelser samt nyheter som kan gestaltas på ett attraktivt vis har större 

nyhetsvärde (Nord & Strömbäck 2005, s. 24). 

Tabloidisering är ett begrepp som har använts sedan början av 1990-talet för att beskriva 

processen där nyhetsmedier går mot en alltmer kommersialiserad journalistik med fokus på sådana 

nyheter som publiken gärna vill ta del av. Tabloidiseringen anses påverka journalistiken på ett negativt 

sätt. Eftersom många tycker att tidningarna alltmer fokuserar på nyheter med inslag av sensation och 

skandaler. Därmed anses det finnas en minskning av kvalitetsjournalistik som brukar handla om politik 

och ekonomi. Det är denna typ av journalistik som är nyttig för publiken och som de borde få ta del av 

(Andersson 2013, s. 13, 15–16). 

Enligt Hvitfelt påstår vissa kritiker att den svenska journalistiken är händelseinriktad. Vilket 

innebär att det rapporteras mycket om händelser som har en början och ett slut, utan att ha samband med 

andra händelser. Hvitfelt tycker däremot att den bedömningen är orättvis, framförallt när det gäller 

svenska dagstidningar. Han menar att ungefär hälften av nyheterna på dagstidningars förstasidor inte har 

händelseinriktning. Många av de händelseinriktade nyheterna innehåller bakgrundsbeskrivningar, 

förklaringar, spekulationer samt kommentarer - därmed menar han att en liten del av förstasidesartiklar i 
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morgontidningar har fakticitet, det vill säga att en journalist eller en annan källa själv har iakttagit 

händelsen i fråga (Hvitfelt 1989, s. 66). 

  

4.3.2 Huvudaktör 

  

De vanligaste aktörerna i nyhetsmedierna representerar ofta någon form av politisk, ekonomisk, 

kulturell eller idrottslig elit. Det beror dels på att personer med höga positioner i samhället och i 

näringslivet vanligen har den information som nyheterna är ute efter, särskild för att deras livsstil 

avviker från vanliga människors. Det kan handla om personer som tjänar bättre, lever ett exklusivt liv, 

har andra fritidsintressen än andra och därför är även personer som dokusåpastjärnor, musiker, 

elitidrottare, kungligheter och skådespelare intressanta. Elitcentrering kan också handla om institutioner, 

organisationer och nationer som har stor makt (Ghersetti 2012, s. 212, 214). 

Nyheter som intresserar publiken handlar antingen om vanliga människor i onormala situationer, 

eller kända profiler som gör något som vanliga människor gör. Det handlar alltså om att folk agerar på 

ett sätt som inte tillhör deras roll. Historier om hjältar som har gjort något som har väckt känslor hos 

publiken är också av intresse (Hvitfelt 1989, s. 69). 

Nord och Strömbäck skriver i studien Hot på agendan om vilka faktorer som gör att hot och 

risker blir nyheter. De menar att källor som politiker, experter, forskare, militärer och ekonomer är ofta 

med i offentligheten och medierna. Det är också vanligt att de samarbetar med en växande PR-

verksamhet som försöker styra nyhetsförmedlingen. Om en av dessa profiler bedömer att något upplevs 

som hot eller risk, uppfattas det oftast som en sanning än om några personer med mindre makt skulle 

påstå det (Nord & Strömbäck, 2005 s. 31). När det gäller inrikesnyheterna spelar aktörens status i staten 

eller i en annan hierarki roll för hur nyheten bedöms. Personens betydelse för nationen är också en viktig 

aspekt (Hvitfelt 1989, s. 77). 

Precis som Ghersetti (2012) menar att vi gillar att bevaka personer som har en livsstil som skiljer 

sig från vår egna. Herbert Gans hävdar att nyheter inte behöver handla om kända personer, utan kan 

även handla om ”vanliga” människor vilket också förekommer - men detta sker ofta i lägre utsträckning. 

Gans förklarar att kända personer inte behöver ha kända namn, men de kan ha viktiga positioner som 

gör dem till kända personer (Gans 2004, s. 9). 

Nationella och internationella eliter är den vanligaste typen av aktörer i huvudnyheter på svenska 

tidningars förstasidor. Även personer med administrativ, politisk eller ekonomisk ställning är vanliga 

källor i dessa artiklar. Elitpersoner är de mest förekommande när det gäller de muntliga källorna. 

Därmed ökar nyhetsvärdet hos en nyhet som har elitpersoner som källor (Hvitfelt 1989, s. 77). 
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Hvitfelt menar att vanliga människor också kan anses som huvudaktörer i nyhetsflödet. Vidare 

menar han att det finns ett problem där den enskilda individen allt för ofta får en framskjuten plats i 

nyhetsbevakningen. Enligt Hvitfelt är det inte vanligt att medier uppmärksammar nyheter som handlar 

om abstrakta eller kollektiva nyheter. Det är oftast en enskild person som är aktör i nyhetstexter. 

Publiken är mer intresserad av nyheter där enskilda människor står i centrum, därtill har dessa nyheter 

högre läsvärde. Kända personer är dessutom mer intressanta för läsarna, ju mer känd personen är, desto 

mer plats får personen i press, radio och TV (Hvitfelt 1985, s. 29–31).  

 

4.3.3 Geografiskt ursprung 

  

Händelser som precis har inträffat eller inträffar just nu, som utspelar sig någonstans i närheten och som 

handlar om sådant som publiken lätt kan relatera till, har större nyhetsvärde än andra. Nyheter som 

handlar om länder eller samhällen som ligger långt bort anses inte vara aktuella, därför tenderar nyheter 

om länder som redan finns på nyhetsmediernas agenda att fortsätta uppmärksammas (Ghersetti 2012, s. 

212–213). 

Hvitfelt hävdar att när händelser handlar om internationella nyheter, har det kulturella avståndet 

mer betydelsen än det geografiska. Han påstår att en händelse som sker utanför Europa eller 

Nordamerika måste ha mycket speciella egenskaper för att det ska bli en nyhet i Sverige. Men det 

kulturella avståndet är också närbesläktat med det geografiska (Hvitfelt 1989, s. 73–74). 

Ju närmare tidningens spridningsområde en händelse sker, desto större chans har den att bli en nyhet på 

förstasidan eller bli en huvudnyhet. Därmed har det geografiska avståndet mellan platsen där händelsen 

äger rum och tidningens spridningsområde en viktig betydelse för nyhetsvärdet (ibid.). 

 Galtung och Ruge menar att ju större det geografiska avståndet är, desto större nyhetsvärde 

måste skeendet ha för att det ska publiceras. De nämner några särskilda faktorer som trots stora 

kulturella och geografiska avstånd tillåter en händelse bli en nyhet även här. Händelsen bör handla om 

kända eller viktiga personer eller länder. Vidare bör nyheten vara oväntad men ändå stämma överens 

med läsarens egna förväntningar. Den bör också vara personlig och negativ (Galtung & Ruge 1965, s. 

68, 81). 

Lennart Weibull och Ingela Wadbring menar att den världsbild som de svenska medierna 

presenterar är ett resultat av olika händelser som sker internationellt, nationellt, regionalt samt lokalt. De 

talar därför om tre olika nivåer: den globala, den nationella och den lokala. Inom den globala nivån är 

det ekonomiskt-politiskt inriktade nyheter och nyheter som handlar om de industrialiserade länderna 

som dominerar. Det finns därmed en kritik mot att länder med starka ekonomiska och politiska 

ställningar tar största plats i medierna. När det gäller den nationella nivån är tyngdpunkten också i 
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politik, medan ekonomi förekommer i viss mån. Den lokala nivån rapporterar mest om allmänna nyheter 

(Weibull & Wadbring 2014, s. 272–273). 

Även Hvitfelt menar att nyheter om de industrialiserade länderna och om länder med stark 

ekonomisk och politisk ställning dominerar nyhetsflödet i de västeuropeiska länderna. Nyheter om 

utvecklingsländerna får istället mycket mindre utrymme (Hvitfelt 1989, s. 77, 78). 

  

4.3.4 Antal bilder och artiklar 

  

Ghersetti menar att bilder som är nyhetsbärande ökar nyhetsvärdet hos nyheten. Vissa händelser hade 

inte blivit nyheter utan dessa bilder (Ghersetti 2000, s. 135). Detta skriver även Hvitfelt i Nyheterna och 

verkligheten, han menar att bilder med högt nyhetsvärde kan vara orsaken till att nyheten publicerades. 

Han skriver även att bilder bedöms delvis på samma sätt som text (Hvitfelt 1989, s. 67; 1988, s. 214). 

Ghersetti hävdar att nyhetsrapporteringen innehåller allt fler bilder. Under 1900-talet har bildens 

betydelse ständigt ökat, detta har också skett i samband med digitaliseringen (Ghersetti 2000, s. 40). 

Wadbring och Nilsson menar att bildens roll i dagstidningarna har stärkts de senaste två decennierna och 

bilderna får nu en mer framträdande plats i dagspressen. Morgontidningarna präglades av först och 

främst text, men nu har bilderna ökat inte bara på morgontidningarnas förstasidor, utan även inuti 

tidningen (Wadbring & Nilsson 2016, s. 7). Enligt Hvitfelt får bilder stort utrymme i svenska 

morgontidningar. Han påstår att det är självklart att bilder till en artikel ger den mer utrymme och 

framträdande plats i tidningen (Hvitfelt 1985, s. 32).  

Wadbring och Nilsson menar att den ökade graden av visualisering kan ha en negativ påverkan 

av nyhetsflödet. Vissa forskare menar att visualiseringen är en del av tabloidiseringsprocessen. En del av 

forskarna anser att en ökad mängd bilder är ett sätt att fylla tidningssidorna billigt och därför har 

begreppet ”kommersiell nyhetsvärdering” ibland tagits upp (Wadbring & Nilsson 2016, s. 16). 

I samband med övergången till tabloidformat hade de flesta tidningarna en policy att tidningen 

skulle innehålla samma mängd redaktionellt material som innan bytet. Samtidigt hade de riktlinjer om 

att artiklarna borde innehålla mindre text. Andersson menar att det finns studier som har visat att bilder 

har ökat och att antal artiklar har minskat till följd av bytet till tabloidformatet. Detta visar ett samband 

mellan format och innehåll, men hon menar att ökningen i antalet bilder inte bara beror på formatbytet 

eftersom det länge har funnits en ökning av visuellt material. Andersson fann under sin studie Från 

format till tabloid: om formatets betydelse för nyhetsjournalistiken att minskningen i antalet artiklar 

stämde, då alla de sju tidningarna hon undersökte hade fått färre artiklar under perioden 1990–2010. 

Detta resultat gäller även de tidningar som inte hade bytt format, vilket tyder på att det finns andra skäl 
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till minskningen. Andersson menar att lågkonjunkturen som inträffade under 1990-talet är en möjlig 

orsak (Andersson 2013, s. 11, 34–35). 

I Hvitfelts analys av resultaten i studien På första sidan - En studie i nyhetsvärdering redovisas 

det totala antalet artiklar på förstasidorna av de valda tidningarna. Den tidning som hade flest antal 

artiklar under undersökningsperioderna var Dagens Nyheter och Expressen hade minst antal artiklar, 

med cirka en femtedel av Dagens Nyheters antal. Hvitfelt menar att tabloidernas layout ger 

huvudnyheten stort utrymme och detta resulterar i få antal artiklar på förstasidan. Enligt siffrorna från 

den nämnda studien upptar huvudnyheten i en kvällstidning tre fjärdedelar av det totala utrymmet 

(Hvitfelt 1985, s. 133, 135). 

Hvitfelt menar att nyhetsvärdering inte fungerar slumpmässigt utan är systematisk. Under 

nyhetsurvalsprocessen väljs de nyheter som har gemensamma egenskaper medan de som saknar dessa 

egenskaper sorteras bort. Händelser har varierande nyhetsvärde som återspeglas i tillträde, utrymme och 

placering händelsen får i medierna (Hvitfelt 1985, s. 99).  
 

5. Metod 
 

I detta avsnitt presenteras uppsatsens metod och material som ligger till grund för studien. Metoden som 

har använts är en kvantitativ innehållsanalys, som presenteras nedan. Vidare presenteras urvalet och 

avgränsningar, därefter materialet som användes, följt av själva kodningen och tillvägagångssättet. 

Sedan avslutas avsnittet med validitet och reliabilitet samt innehållsanalysens metodproblem. 
  

5.1 Kvantitativ innehållsanalys 
  

Med metod menas ett systematiskt sätt att nå fram till kunskap. Det är de tillvägagångssätt man 

använder för att få svar på frågor (Østbye 2004, s. 9, 13). Utifrån våra frågeställningar har denna 

undersökning genomförts via en kvantitativ innehållsanalys på Dagens Nyheters nyhetsurval på 

förstasidan under två tidsperioder, 1977 och 2017.   

Syftet med en kvantitativ metod är således att det avser analys av dokument och texter, tryckta 

eller elektroniska, där man på ett systematiskt och replikerbart sätt kan kvantifiera innehållet utifrån 

kategorier som utformats i förväg (Bryman 2018, s. 357). Metoden är särskilt passande för att analysera 

förhållanden som kan mätas och räknas och målet med analysen är att hitta samhörighet och strukturer i 

materialet, eller undersöka hypotesen som man satt upp i förväg (Østbye 2004, s. 62, 157). 



 23 

Genom att genomföra en innehållsanalys kunde vi undersöka nyhetsurvalet på ett stort antal 

förstasidor. För att kunna genomföra en innehållsanalys så objektivt som möjligt menar medieforskaren 

Bernard Berelson att ”Innehållsanalys är en forskningsteknik för en objektiv, systematisk och kvantitativ 

framställning av det manifesta innehållet i kommunikation” (Berelson, 1952 i Østbye, 2004, s. 216). 

Berelson hävdar att en innehållsanalys ska klart och tydlig handla om innehållet i kommunikation, vilket 

enbart är det direkta tillgängliga budskapet som ska registreras (Ibid.). 

Anledningen till att vi valt denna metod är för att det är ett mycket anpassat tillvägagångssätt 

som kan användas i samband med många olika typer av medier. Den är även lämpad i denna studie då 

den kan mäta det som har undersökts och analyserats (Bryman 2018, s. 357).  
  

5.2 Urval och avgränsning 
  

Tidningen som har undersökts är en av Sveriges ledande morgontidningar, Dagens Nyheter. I denna 

studie valde vi följande morgontidning eftersom att det är en av de riksspridda dagstidningarna som 

täcker nyheter från hela Sverige (Dagens Nyheter, 2018). 

 I studien är det endast Dagens Nyheters pappersupplaga som ingår i undersökningen. Vi valde 

att analysera papperstidningens nyhetsurval på förstasidan under totalt fyra syntetiska veckor från 1977 

och 2017. Detta har undersökts för att identifiera eventuella skillnader mellan dessa år. 

Vi valde att analysera dessa årtal då vi fann ett stort intresse över hur nyhetsurvalet har 

förändrats då digitaliseringen inte hunnit nå tidningen 1977. Dessutom var det intressant att i denna 

studie ta reda på om några stora förändrar har skett under dessa år och i så fall vilka. 

Vi har valt att fördela två veckor från 1977 och två veckor från 2017. För att uppnå en hög 

representativitet har vi tydligt i förväg tagit fram och delat upp dessa veckor med hjälp av ”syntetiska 

veckor”. Syntetiska veckor kan bestå av måndagen från en vecka, tisdagen från veckan därpå och så 

vidare (Østbye 2004, s. 220). En fördel med syntetiska veckor är att vi har spridit ut dessa fyra veckor 

för att försöka täcka in en stor del av året och av den anledningen försökt undvika stora nyhetshändelser 

som kanske skulle dominerat alltför mycket under en specifik vecka. En sådan risk finns om man 

undersöker en sammanhängande sjudagarsperiod. Ett par ”syntetiska veckor” under ett år ger ett bra 

intryck av vad tidningen har innehållit (Østbye 2004, s. 220). Vårt material innefattar första vecka i 

januari som sträcker sig över till februari månad, måndag till söndag vecka 1 - 7 och andra veckan i juli 

som sträcker sig över till augusti månad, måndag till söndag vecka 27 - 33. Dessa veckor gäller både för 

år 1977 och 2017. Följande datum, veckor, och dagar har analyserats: 
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1977: 

                                                               

03/01 v.1 måndag                                  04/07 v.27 måndag                                 

11/01 v.2 tisdag                                     12/07 v.28 tisdag                                    

19/01 v.3 onsdag                                   20/07 v.29 onsdag            

27/01 v.4 torsdag                                  28/07 v.30 torsdag            

04/02 v.5 fredag                                    05/08 v.31 fredag             

12/02 v.6 lördag                                    13/08 v.32 lördag             

20/02 v.7 söndag                                   21/08 v.33 söndag            

  

 

2017: 

  

02/01 v.1 måndag                                  03/07 v.27 måndag 

10/01 v.2 tisdag                                     11/07 v.28 tisdag 

18/01 v.3 onsdag                                   19/07 v.29 onsdag 

26/01 v.4 torsdag                                  27/07 v.30 torsdag 

03/02 v.5 fredag                                    04/08 v.31 fredag 

11/02 v.6 lördag                                    12/08 v.32 lördag 

19/02 v.7 söndag                                   20/08 v.33 söndag 

  

5.3 Material 
 
Undersökningsmaterialet som ligger till grund för denna uppsats är taget från Kungliga Biblioteket i 

Stockholm. Vi har samlat vårt material från bibliotekets mikrofilmsläsesal. Genom bibliotekets stora 

samlingar av äldre papperstidningar har dessa tidskrifter blivit tillgängliga digitalt. Dessa digitaliserade 

svenska dagstidningar gjorde det möjligt för oss att söka på bibliotekets databas och skriva ut tidningens 

förstasida, för att sedan lättare identifiera varje nyhet.   

 Undersökningsmaterialet består av 14 förstasidor från respektive år, det vill säga totalt 28 

förstasidor. Vi har sammanlagt analyserat 324 nyhetsartiklar från båda tidsperioderna. Från år 1977 har 

vi analyserat 216 nyheter och 108 nyheter från år 2017. Anledningen till varför vi valde 28 förstasidor 

var för att få en representativ bild över nyhetsurvalets utveckling under dessa tidsperioder. Det 
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huvudsakliga som undersöktes när vi analyserade nyhetsurvalet på tidningens förstasida, var att vi 

noggrant undersökte det totala nyhetsinnehållet, alltså hela förstasidan. Alla nyheter som publicerades 

på tidningens förstasida räknades som nyheter. Varje analysenhet är i huvudsak enskilda nyhetsartiklar. 

Tidningen har naturligtvis förändrats utseendemässigt under dessa tidsperioder, därför blev det svårt och 

problematiskt att enbart fokusera på huvudnyheterna på framsidan, då nyhetsartiklarna såg annorlunda 

ut 1977. Det fanns ingen tydlig struktur på vilka nyhetsartiklar som skulle hamna som ”andra” 

huvudnyhet och ”tredje” huvudnyhet, och så vidare. Därför blev det dubbel så många nyheter år 1977 än 

2017. 
  

5.4 Kodning och tillvägagångssätt 
  

Genom den kvantitativa innehållsanalysen handlar det om att beskriva undersökningsobjektet. Vilket 

innebär att man definierat variabler och variabelvärden, konstruerat ett kodschema, kodar och sedan 

validerar (Nilsson 2010, s. 127). 

För att genomföra undersökningen har vi använt dataprogrammet Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS). I en kvantitativ undersökning är variabler och variabelvärden centrala 

beståndsdelar som tillsammans ska skapa den datamängd som ska analyseras (Nilsson 2010, s. 134). För 

att utföra innehållsanalysen har vi analyserat varje analysenhet, nyhetsartikel, på tidningens framsida 

och placerat in nyheterna under rätt variabler. Dessa variabler är; identifikationsnummer, publiceringsår, 

publiceringsdag, ämne, huvudaktörer, geografiskt ursprung, artikeltyp, bild och vecka (se bilaga 1). Vi 

har därefter skapat och bestämt variabelvärden som varje nyhet passar in i. Exempelvis under ämne har 

vi; brott/straff, politik, olyckor/katastrof, och så vidare. Under huvudaktörer har vi; politiker, kändis, 

privatperson, och så vidare. 

Det finns två regler gällande variabelvärdena. Det viktigaste man ska ha i åtanke är att 

variabelvärdena ska vara uttömmande i förhållande till undersökningsproblemet. Med detta menar man 

att det alltid ska finnas ett värde att sätta ihop en enskild variabel och analysenhet. Den andra regeln 

handlar om att variabelvärdena ska vara ömsesidigt uteslutande. Med detta menar man att det inte ska 

vara möjligt att koda samma analysenhet på mer än ett sätt (Nilsson 2010, 141). Detta har vi haft i 

åtanke under kodningen och strukturerat variablerna i kodschemat innan vi påbörjat undersökning, för 

att underlätta under kodningsprocessen. Under kodningsarbetet var vi varit noggranna med att placera 

rätt analysenhet till rätt variabel. Vi såg även till att värdena var ömsesidigt uteslutande för att 

säkerställa undersökningens genomförbarhet. 

Innehållsanalys inriktar sig på två egenskaper, objektivitet och systematik. Med objektivitet 

menar man att i förväg ska specificera hur man ska hantera de olika delar av råmaterial, exempelvis 
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tidningsartiklar, till olika kategorier (Bryman 2018, s. 358). Helge Østbye menar att avgränsande 

definition av objektivitet betyder att det ska råda överensstämmelse mellan enskilda individer, kodare, 

vid kodning av ett material. Att analysen ska vara systematisk menar man att formulera generella regler 

för hur materialet ska behandlas och lämpas på ett konsekvent sätt (Østbye 2004, s. 213–214). Detta är 

till för att man ska undvika några typer av skevhet eller felkälla när man kodar. Vad som bedömts ska 

vara det relevanta innehållet som ska kunna mätas på ett pålitligt sätt (Nilsson 2010, s. 122). Detta har vi 

gjort genom en kodanvisning, för att klart och tydligt visa hur andra forskare eller kodare ska 

kategorisera materialets innehåll för att komma fram till samma resultat (se bilaga 2). Vi har även 

konstruerat ett kodschema som har använts genom kodningsprocessen för att visa de kategorier som 

skapats för respektive variabel. Där har alla analysenheter som rör en viss händelse kodats in.  

 

5.4.1 Testkodning 

  

Innan vi påbörjade kodningsarbetet testades kodschemat. Detta prioriterades för att se om variablerna 

var hållbara i kodningsarbetet och se till att varje enskild variabel samt variabelvärden fungerade till 

denna studie. Variablerna och variabelvärdet har flera gånger bearbetats för att se om variablerna var 

välgrundade. Vi har även varit tvungna att komplettera kategorierna och lägga till fler variabelvärden. 

Men också avlägsna variabelvärden som inte passade in. Exempelvis under kategorin ämnen behövdes 

fler variabelvärden läggas till som barnomsorg och demonstration/strejk. Vi fick även lägga till 

företag/bolag under huvudaktörer eftersom fler nyheter berörde företagen i sig. Det vi menar med 

näringslivsperson i detta fall är exempelvis en chef. Detta resulterade till att under det riktiga 

kodningsarbetet sparat mycket tid och gjort arbetet smidigare. 

  

5.5 Validitet och Reliabilitet 
  

Inom den kvantitativa forskningen används begreppen validitet och reliabilitet. Det är två viktiga 

kriterier som är användbara vid analys av olika slags material. Validitet innebär giltighet och 

trovärdighet som gäller först och främst hur pass relevant data samt analyser är i förhållande till 

problemformuleringen. Reliabilitet handlar om tillförlitlighet och gäller kvaliteten i insamling, 

bearbetning och analys av data (Østbye 2004, s. 38, 40). Det innebär om frågor som rör måttens och 

mätningarnas pålitlighet och följdriktighet (Bryman 2018, s. 207). Med andra ord betyder det om 

resultatet blir detsamma om undersökningen upprepas på nytt av andra forskare. För att uppnå en hög 

reliabilitet har vi samlat in en stor mängd material som har analyserats och bearbetats. 
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Reliabilitet handlar om tillförlitlighet och gäller kvaliteten i insamling, bearbetning och analys av 

data (Østbye 2004, s. 40). Det innebär om frågor som rör måttens och mätningarnas pålitlighet och 

följdriktighet (Bryman 2018, s. 207). Med andra ord betyder det om resultatet blir detsamma om 

undersökningen upprepas på nytt av andra kodare och forskare. För att uppnå en hög reliabilitet har vi 

samlat in en stor mängd material som har analyserats och bearbetats. För att koda på ett effektivt och 

produktivt sätt valde vi att dela upp materialet på hälften. Eftersom vi var två personer som kodade 

materialet från tidningens förstasida rör begreppet intrakodarreliabilitet oss. Intrakodarreliabilitet avser 

graden av konsekvens i en och samma persons kodning (Nilsson 2010, s. 147). För att undvika 

systematiska kodningsfel har vi suttit tillsammans genom kodningsarbetet när några otydligheter har 

uppstått. Även här har vi uppnått en hög reliabilitet genom att kontinuerligt diskutera och lösa hur vi ska 

gå tillväga när det uppstått problem. Som tidigare nämnt har vi även beskrivit i kodanvisningen hur 

andra ska kategorisera materialets innehåll för att undvika missuppfattningar när man kodar och 

kategoriserar tidningens förstasida. Om reliabiliteten är låg för någon eller några variabler har man tre 

alternativ: koda om de variabler det gäller, exkludera variablerna ur analysen eller modifiera 

kodningsschemat så att felet elimineras (Nilsson 2010, s. 147). 

 

5.6 Metoddiskussion 
  

Det finns en del metodproblem förknippade med den kvantitativa innehållsanalysen. Utifrån en 

innehållsanalys är det svårt att få svar på varför-frågan och omöjligt att utforma en kodanvisning som 

inte rymmer egna tolkningar samt värderingar (Bryman 2018, s. 380). Därför har vi tagit hänsyn till att 

inte försöka formulera alltför mycket egna värderingar och tolkningar under kodningsprocessen. Vi har 

varit noggranna med att undvika kategorin ”övrigt” under kodningsarbetet. Av den orsaken att vi vill få 

fram ett tydligt resultat som visar jämförelsen mellan nyheternas innehåll på förstasidan från dessa 

tidsperioder. 

  Den kvantitativa innehållsanalysen som forskningsmetod rymmer en del begränsningar 

avseende materialet. Johan Scott rekommenderar att man speciellt bör tänka på att bedöma dokument 

utifrån tre kriterier. Dessa kriterier är viktiga huvudpunkter i en innehållsanalys och avser; 

1) autenticitet - att dokumenten verkligen är vad de utger sig för att vara. 

 2) trovärdighet - att dokumenten inte har förfalskats eller förvrängts på något sätt. 

3) representativitet - att dokumenten som studeras är representativa för alla relevanta dokument 

(Scott, 1990 i Bryman, 2018, s. 379).  



 28 

Materialet som vi har samlat utger sig för att vara verklighetstrogna nyheter, tillförlitliga samt 

representativa. Dessa kriterier anser vi att våra dokument uppfyller och därför har vi valt att använda de 

till denna studie. 

  

 6. Resultat och analys 
  

I detta avsnitt presenteras resultatet och analysen av studien. Resultatet som redovisas nedan är tagen 

utifrån kodschemat som genomfördes i dataprogrammet SPSS och som användes i den kvantitativa 

innehållsanalysen. Undersökningsmaterialet har bestått av totalt 28 förstasidor. Sammanlagt 

analyserades 324 nyhetsartiklar på Dagens Nyheters förstasidor, varav 216 nyheter från år 1977 och 108 

nyheter från 2017. Totalt analyserades exakt dubbel så många nyheter 1977 än 2017 och därför har vi 

valt att jämföra med procent för att tydligt jämföra skillnaden. Resultatet är baserat på analyser av 

nyhetsartiklar från de syntetiska veckorna som har täckts under hela året. 

  

6.1 Ämne 
I denna studie har ämnet undersökts på förstasidorna av Dagens Nyheters nyhetsartiklar. Vissa 

ämnesområden har dominerat mer än andra på det dagliga nyhetsflödet. De ämnen som har tagit störst 

plats och som har varit mest aktuella på tidningens förstasida under den analyserade tidsperioden visas i 

tabell 1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell	1:	Ämnen	som	har	varit	aktuella	på	Dagens	Nyheters	förstasidor	(antal	enheter	och	%)	

	
1977	 2017	

Arbetsmarknad	 16	 7%	 2	 2%	

Barnomsorg	 6	 3%	 3	 3%	
Brott/straff	 22	 10%	 12	 11%	
Demonstration/strejk	 8	 4%	 2	 2%	
Ekonomi/näringsliv	 32	 15%	 12	 11%	
Hälsa/sjukvård	 11	 5%	 5	 5%	

Krig/militär/terrorism	 6	 3%	 9	 8%	
Miljö	 3	 1%	 1	 1%	
Nöje/kultur	 49	 23%	 31	 29%	
Olyckor/katastrof	 5	 2%	 0	 0%	
Politik	 30	 14%	 28	 26%	
Sport	 22	 10%	 2	 2%	
Utbildning	 2	 1%	 1	 1%	
Övrigt	 4	 2%	 0	 0%	
Totalt	 216	 100%	 108	 100%	
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Kommentar: I denna tabell redovisas vilka ämnen som har varit aktuella under de analyserade perioderna på Dagens 

Nyheters förstasidor, år 1977 och 2017. Procenten är avrundad till närmaste heltal. 

 

Resultatet visar att det ämne som är ledande från båda tidsperioderna på Dagens Nyheters förstasidor är 

nöje/kultur. Andelen nyhetsartiklar som faller under kategorin nöje/kultur är 23 % år 1977 och 29 % 

2017, en ökning med 6 %. 

I studien På första sidan: En studie i nyhetsvärdering förekom det färre nyheter om nöje/kultur, 

och detta stämmer inte överens med vår undersökning. Enligt Ghersetti behöver det nödvändigtvis inte 

alltid handla om negativa inslag utan man kan blanda de roliga nyheterna tillsammans med de allvarliga 

(Ghersetti 2012, s. 207). Ghersetti menar även att syftet med förstasidesartiklarna är att locka människor 

till att läsa de nyheter som finns längre fram i tidningen. Vidare förklarar hon att det fungerar att skylta 

och visa tidningarnas mest intressanta innehåll på förstasidan, eftersom där presenteras det mest 

attraktiva utbudet som får människor att vilja öppna tidningen och fortsätta läsa. (Ghersetti 2000, s. 88). 

Ghersetti anser dock att det är svårt att förklara varför detta blir populärt i nyhetsflödet. Hon menar att i 

avvikelsen ligger det som skapar intresse och nyfikenhet, det vill säga det faktiska nyhetsvärdet. Det kan 

bero på att nyheterna skiljer sig från vad vi räknar som normalt vardagsliv (Ghersetti 2012, sid. 213). 

Resultatet från 2017 visar att det ämne som hamnar efter nöje/kultur är politik. Andelen 

nyhetsartiklar som faller under kategorin politik är 14 % år 1977 och 26 % år 2017, en ökning med 12 

%. Kategorin som kommer därefter är ekonomi/näringsliv. Andelen är 15 % år 1977 och 11 % år 2017, 

en minskning med 4 %. Vidare visar resultatet att nyhetsartiklar som handlar om brott/straff har ökat 

med 1 %. Denna kategori utgör 10 % av totala antalet nyhetsartiklar på förstasidorna år 1977 och 11% 

år 2017. Därefter ser man att ämnet olyckor/katastrof inte förekommer på förstasidorna speciellt ofta 

under den analyserade tidsperioden, år 1977 är andelen 2 % och 2017 är den 0 %. 

 I Hvitfelts studie På första sidan: En studie i nyhetsvärdering menar forskaren att sannolikheten 

för att en nyhetsartikel ska värderas högt och produceras, publiceras och placeras på förstasidan ska 

nyheten handla om specifika kriterier. Ett av kriterierna handlar om ett traditionellt sakområde som 

politik, ekonomi brott eller olyckor. Nyhetsvärdet ökar om nyhetsartiklar innehåller bland annat dessa 

egenskaper och kriterier. Sannolikheten för att nyheten ska publiceras och få en framträdande plats på 

tidningens förstasida ökar (Hvitfelt 1985, s. 18, 120). Även här kom Hvitfelt fram till att teman som rör 

politik och ekonomi/näringsliv var mest förekommande. Enligt Hvitfelts lista över de faktorer som 

påverkar nyhetsvärdet, är den första faktorn att nyheten handlar om politik och ekonomi, brott och 

olyckor (Ghersetti 2000, s. 33; Hvitfelt 1985, s. 8, 20). 

Resultatet i denna undersökning visar att kategorierna om politik och ekonomi/näringsliv är de 

ämnen som dominerar mest. En stor skillnad mellan tidsperioderna är att politik har varit det ämne som 
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har haft en stor ökning på Dagens Nyheters förstasida. Detta stämmer inte överens med tabloidiseringen 

som enligt många medieforskare innebär en minskning av viktiga nyheter som handlar om politik och 

ekonomi. Däremot syns i vår studie en minskning av ekonominyheter och detta stämmer överens med 

tabloidiseringens kriterier (Andersson 2013, s.13, 15–16). 

Hvitfelt menar att olyckor och brott hör till de mest förekommande teman. I hans undersökning 

dominerar dessa ämnen på tidningarnas förstasidor (Hvitfelt 1985, s. 24). I vår undersökning 

förekommer däremot nyheter om brott/straff mer än nyheter om olyckor/katastrof. Hvitfelt menar att 

nyheter om olyckor och brott egentligen inte har en stor betydelse för individen och för samhället, trots 

det värderas de högt och har lättare att passera urvalsprocessen (Hvitfelt 1985, s. 24). 

Det finns vissa ämnen som haft en mycket liten skillnad och har förblivit lika under båda 

undersökningsperioderna. Dessa ämnen är barnomsorg, hälsa/sjukvård, miljö och utbildning. Enligt 

Ghersetti handlar nyhetsvärdering om mediernas bedömning av hur intressanta nyheter är (Ghersetti 

2012, s. 211). Vidare menar hon att de nyheter som hamnar på tidningarnas förstasidor är de som anses 

ha högst nyhetsvärde (Ghersetti 2000, s. 88). Enligt forskare är nyheter som har påverkat människors 

beslutstagande varit en betydande roll. Gans menar att det finns fler faktorer som påverkar 

nyhetsurvalet. Han menar att vissa forskare tror att den individuella journalistens värdering bestämmer 

urvalet, medan andra tror att det beror på tidningen som organisation. Vilket betyder att det är 

organisatoriska krav som spelar en större roll (Gans 2004, s. 78–79). 

Hvitfelt menar att sport är ett av de ämnen som tar mycket plats på tidningarnas förstasidor 

(Hvitfelt 1985, s. 24). Dock visade vårt resultat en markant minskning. Andelen nyhetsartiklar som 

handlade om sport är 10 % år 1977 och 2017 var andelen endast 2 %. Detta tyder på en minskning med 

8 %, vilket räknas som en stor förändring.  

När det gäller nyheter om arbetsmarknaden har det skett en minskning med 5 %. Nyheter som 

handlade om krig/militär/terrorism ökade med 5 %. 

Galtung och Ruge menar att nyhetshändelser som ska publiceras och produceras måste vara 

kulturellt relevant och välkänd. Nyheten ska innehålla ett relevant ämne som redan är känt och finns i 

nyhetsflödet. Den måste även vara entydig för att händelsen ska publiceras och ha ett stort nyhetsvärde. 

De menar även att frekvensen av skeendet ska likna frekvensen av mediet. Vilket innebär att om en 

händelse utspelar sig under en dag ska den passa in i tidningen som publiceras dagligen (Galtung & 

Ruge 1965, s. 65–68). Enligt Ghersetti menar att vikt, relevans och intresse är även viktiga kriterier när 

det gäller nyhetsvärdering (Ghersetti 2012, s. 207). Som vi tidigare nämnt menar Hvitfelt att 

nyhetsvärdering fungerar systematiskt och inte slumpmässigt. De händelser som har de efterfrågade 

egenskaperna passerar nyhetsurvalsprocessen, medan de händelser som saknar dessa egenskaper 

sorteras bort (Hvitfelt 1985, s. 99). 



 31 

6.2 Huvudaktörer 

I detta avsnitt presenteras huvudaktörerna som har undersökts på Dagens Nyheters förstasidor. 

Huvudaktörerna avser personer eller företag i sig som representerar någon form av politisk, ekonomisk, 

kulturell eller idrottslig elit. De huvudaktörer som har studerats under den analyserade tidsperioden visas 

nedan i tabell 2. 
  

Tabell	2:	Huvudaktörer	som	har	förekommit	på	Dagens	Nyheters	förstasidor	(antal	enheter	och	%)		

	
1977	 2017	

Brottsling	 14	 6%	 3	 3%	

Expert	 10	 5%	 3	 3%	

Företag/bolag	 21	 10%	 8	 7%	

Idrottsperson	 22	 10%	 4	 4%	

Ingen	 13	 6%	 7	 6%	

Kulturprofil	 31	 14%	 11	 10%	

Kungligheter	 1	 0%	 0	 0%	
Kändis	 																									0	 0%	 13	 12%	

Myndighetsperson	 6	 3%	 7	 6%	

Näringslivsperson	 12	 6%	 3	 3%	

Politiker	 33	 15%	 28	 26%	

Privatperson	 53	 25%	 21	 19%	

Totalt	 216	 100%	 108	 100%	
 

Kommentar: I denna tabell redovisas vilka huvudaktörer som förekommer mest under de analyserade perioderna på 

Dagens Nyheters förstasidor, år 1977 och 2017. Procenten är avrundad till närmaste heltal. 

  

Tabell 2 visar att de huvudaktörerna som har en ledande roll under båda perioderna på 

tidningarnas förstasidor är politiker och privatpersoner. Resultatet visar att nyhetsartiklar om politiker på 

förstasidan har ökat med 11 % år 2017. Andelen nyheter som handlar om politiker är 15 % år 1977 och 

26 % 2017. En annan aktör som nyhetsartiklarna handlade om var privatpersoner. Resultatet visar att 25 

% av alla nyhetsartiklar år 1977 handlade om privatpersoner, medan 2017 visar lägre andel nämligen 19 

%. Här har det skett en minskning med 6 %. 

I Gans studie Deciding What’s News 1979 visar att resultatet av kända personer, det vill säga i 

det här sammanhanget handlar om politiker, i tidningen hade en dominerande roll, medan nyheter som 

handlade om vanliga privatpersoner hamnade betydligt lägre. De kända profilerna i Gans undersökning 

handlade för det mesta om presidenten och presidentkandidater (Gans 2004, s. 9-10). Resultatet i vår 
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undersökning visar att politiker hade en dominerande roll men även privatpersoner på tidningarnas 

förstasidor. 

Gans menar att nyhetsflödet även kan handla om vanliga människor i samhället, men detta ofta 

sker i lägre utsträckning (Gans 2004, s. 9). Hvitfelt hävdar att vanliga människor också kan anses som 

huvudaktörer i nyhetsflödet, men att det finns ett problem där den enskilda individen allt för ofta får en 

framskjuten plats i nyhetsbevakningen. Enligt Hvitfelt är det inte vanligt att medier uppmärksammar 

nyheter som handlar om abstrakta eller kollektiva nyheter. Det är oftast en enskild person som är aktör i 

nyhetstexter. Publiken är mer intresserad av nyheter där enskilda människor står i centrum, därtill har 

dessa nyheter högre läsvärde (Hvitfelt 1985, s. 29–31).  

Resultatet i vår undersökning visar som sagt att även vanliga människor får en stor plats och 

dominerar på nyhetsflödet under de analyserade tidsperioderna vilket inte stämmer överens med Gans 

resonemang. 

Ghersetti hävdar att de vanligaste aktörerna som förekommer på nyhetsflödet är politiker, 

ekonomer, kulturprofiler eller idrottspersoner. Hon menar att det kan bero på att människor med höga 

positioner i samhället och i näringslivet vanligtvis har den information som journalisterna är ute efter, 

särskild för att deras livsstil avviker från vanliga människors livsstil. Elitcentrering kan också handla om 

institutioner, organisationer och nationer som har stor makt (Ghersetti 2012, s. 212, 214). Nord och 

Strömbäck hävdar också att nyheter som handlar om politiker, experter, forskare eller ekonomer har ett 

högre nyhetsvärde och hamnar ofta i nyhetsflödet på förstasidorna (Nord & Strömbäck, 2005 s. 31). 

Resultatet visar att andelen nyheter om experter är 5 % år 1977 och 3 % 2017, en minskning med 

2 %. Andelen nyheter om myndighetspersoner är 3 % år 1977 och 6 % 2017, därmed har det skett en 

ökning med 3 %. Kategorin företag/bolag hade andelen 10 % år 1977 och 7 % 2017, vilket visar en 

minskning på 3 %. 

Undersökningen visar att nyheter som handlar om elitpersoner dominerar nyhetsflödet under de 

två analyserade tidsperioderna. År 1977 fanns inga nyheter om kändisar, medan 2017 handlade 12% av 

alla nyheter på förstasidorna om kändisar, en ökning med 12 %. 

Resultatet visar att nyheter om idrottspersoner år 1977 är 10 % och 4 % år 2017, en minskning 

med 6 %. Ytterligare en minskning har ägt rum hos kulturprofiler, där andelen år 1977 är 14 % och 10 

% 2017.  

Flera forskare har påstått att nyheter som handlar om elitpersoner har ett stort nyhetsvärde. 

Hvitfelt menar att den vanligaste typen av aktörer i huvudnyheterna på svenska tidningars förstasidor är 

nationella och internationella elitpersoner. Hvitfelt förklarar att antingen handlar nyheter om vanliga 

människor i onormala situationer, eller kända profiler som gör något som vanliga människor gör. Han 

har även förklarat att personer med politisk eller ekonomisk position är vanliga källor i dessa 
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nyhetsartiklar. Elitpersoner är dock de mest förekommande när det gäller de muntliga källorna, därmed 

ökar nyhetsvärdet hos en nyhet som har elitpersoner som källor (Hvitfelt 1989, s. 69, 77).  Hvitfelt 

hävdar även att kända personer dessutom är mer intressanta för läsarna, ju mer känd personen är, desto 

mer plats får personen i press, radio och TV (Hvitfelt 1985, s. 29–31). Gans förklarar att kända personer 

inte behöver ha kända namn, men de kan ha viktiga positioner som gör de till kända personer (Gans 

2004, s. 9). Enligt Ghersetti förklarar hon att Gans (1979) menar att nyheter som är fascinerande eller 

roliga kan oftast handla om olika typer av kändisar. Ghersetti menar att människor som tjänar bättre och 

lever ett exklusivt liv är intressant att publicera nyhetsartiklar om, eftersom de har ett ovanligt liv. Det 

kan även handla om personer som är musiker, skådespelare, idrottseliter eller dokusåpastjärnor 

(Ghersetti 2012, s. 212, 214). Galtung och Ruge hävdar att det finns kulturbundna faktorer som påverkar 

nyhetsflödet och de faktorerna innehåller bland annat att händelsen ska involvera eller handla om kända 

eller viktiga personer, samt att händelsen ska handla om människor eller mänskliga handlingar (Galtung 

& Ruge 1965, s. 65–68). 

Resultatet i tabell 2 visar att de aktörerna som förekommer betydligt mindre på förstasidorna 

2017 är brottslingar och näringslivspersoner. Totalt publicerades 6 % nyhetsartiklar om brottslingar och 

näringslivspersoner 1977 och 3 % nyheter 2017. Dessa nyheter har haft en minskning med totalt 3 % år 

2017. 
  

6.3 Geografiskt ursprung 

I denna studie har det geografiska ursprunget undersökts på förstasidorna av Dagens Nyheters 

nyhetsartiklar. Med denna kategori menar vi var nyheten utspelade sig och emellanåt har vi även gjort 

en bedömning utifrån vilket land vi anser nyheten mest handlar om. Resultatet av studien visas nedan i 

tabell 3. Tabellen visar vilka länder som har dominerat under de två undersökningsperioderna. 

 

Tabell	3:	Nyhetsartiklar	med	fokus	på	geografiskt	ursprung	på	Dagens	Nyheters	förstasidor	
(antal	enheter	och	%)		

	 1977	 2017	

Afrika	 5	 2%	 1	 1%	

Asien	 4	 2%	 1	 1%	

Europa	 32	 15%	 14	 13%	

Mellanöstern	 9	 4%	 4	 4%	
Nordamerika	(exkl.	
USA)		 1	 0%	 0	 0%	

Oceanien	 0	 0%	 1	 1%	

Ryssland	 2	 1%	 1	 1%	
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Kommentar: I denna tabell redovisas vilka länder som dominerade nyhetsflödet under de analyserade perioderna på 

Dagens Nyheters förstasidor, år 1977 och 2017. Procenten är avrundad till närmaste heltal. 

  

Resultatet visar att inrikesnyheterna är vanligast för både åren. År 1977 var nyheterna som utspelade sig 

i Sverige 159 av totalt 216 nyheter, vilket visar 74 % av hela förstasidorna. År 2017 var antalet nyheter 

72 av totalt 108, därmed är procenten aning lägre än 1977, nämligen 72 %. Enligt Hvitfelts studie På 

första sidan utspelade de flesta av nyheterna sig i spridningsområdet, i Dagens Nyheters fall är det 

storstaden Stockholm (Hvitfelt 1985, s. 138). Han påstår även att ju närmare tidningens 

spridningsområde en händelse äger rum, desto större är sannolikheten att den blir en nyhet på 

förstasidan eller bli en huvudnyhet (Hvitfelt 1989, s. 73, 74). 

Gällande nyheter som utspelade sig i Europa ser man en sänkning med 2 %. Det förekom en 

större andel nyheter från Europa år 1977 där det totalt förekom 15 % nyhetsartiklar och 2017 var 

andelen 13 %. Men en stor ökning syns bland nyheter från USA på förstasidorna år 2017, då det 

publicerades 10 % nyhetsartiklar, jämfört med 1977, då det endast förekom 1 % nyhetsartiklar 1977. Det 

är alltså en stigning med 9 %. Galtung och Ruge menar att nyheter om kända och viktiga länder och 

personer, och som är negativa och personliga har högt nyhetsvärde, även om det kulturella och 

geografiska avståndet är stort. Nyhetsfaktorerna som handlar om elitnationer är även en av de faktorer 

som Galtung och Ruge menar är typiskt för länder i nordvästra delen av världen (Galtung & Ruge 1965, 

s. 68). Weibull & Wadbring menar även att kritik mot att länder med stark ekonomisk och politisk 

ställning tar störst plats i medierna (Weibull & Wadbring 2014, s. 272 - 273). Att USA har en stark 

ekonomisk och politisk ställning, är en självklarhet. Enligt Weibull & Wadbring uppdelning av nyheter i 

olika nivåer, dominerar ekonomiskt-politiskt inriktade nyheter den globala nivån. Även nyheter om de 

industrialiserade länderna är vanligast där (Weibull & Wadbring 2014, s. 272 - 273). 

Att andelen nyheter från USA var få under 1977 stämmer överens med Hvitfelts resultat från 

studien På första sidan, som gjordes några år efter 1977. De låga siffrorna han kom fram till tyckte han 

dock var oväntade (Hvitfelt 1985, s. 138). 

Teorin om att nationer med starka ekonomiska och politiska ställningar ökar nyhetsvärdet, 

stämde inte alltid överens med resultatet (Weibull & Wadbring 2014, s. 272 - 273). Nyheter som 

handlade om Ryssland fick mycket låga siffror under de båda undersökningsperioderna. År 1977 och 

Sverige	 159	 74%	 72	 67%	

Sydamerika	 0	 0%	 1	 1%	

USA	 3	 1%	 11	 10%	

Vet	ej	 1	 0%	 2	 2%	

Totalt	 216	 100%	 108	 100%	
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2017 förekommer nyheter om Ryssland i endast 1 % av alla nyhetsartiklar på tidningarnas förstasidor. 

Förutom att Ryssland är ett land med stark politisk ställning, är det geografiskt nära Sverige. Detta 

stämmer inte heller överens med att nyheter som utspelade sig någonstans i närheten har högt 

nyhetsvärde (Ghersetti 2012, s. 212–213).  

En annan kategori som har samma andel båda åren är Mellanöstern. Denna kategori har andelen 

4 % under de båda undersökningsperioderna. I Hvitfelts studie var nyheter från Mellanöstern och 

Nordafrika vanliga. Detta menar Hvitfelt kan bero på de politiska och militära konflikterna som skedde 

då hans undersökning gjordes 1983–1984 (Hvitfelt 1985, s. 138). 

En minskning med 1 % syns bland annat hos nyheter från Afrika. År 1977 är andelen 2 % och 

2017 är den 1 %. Samma siffror gäller för nyheter från Asien, en sänkning med 1 %. Den låga andelen 

nyheter från Mellanöstern och Afrika kan förklaras med att dessa områden inkluderar många 

utvecklingsländer. Hvitfelt menar att till följd av att de rika och politiskt starka länderna dominerar 

nyhetsflödet, får utvecklingsländerna en mycket begränsad plats i medierna (Hvitfelt 1989, s. 77, 78). 

Nyheter med ursprung i Oceanien och Sydamerika låg på samma nivå under de både 

undersökningsperioderna. År 1977 förekom ingen nyhetsartikel som handlade om dessa områden och år 

2017 förekommer endast en nyhet om Oceanien samt en nyhet om Sydamerika, det vill säga 1 % för 

vardera område. Länder som ligger i Afrika, Oceanien och Sydamerika är inte enbart geografiskt 

avlägsna utan även kulturellt. Hvitfelt menar att det kulturella avståndet är mer viktigt än det 

geografiska när det kommer till internationella nyheter. Händelser utanför Europa och Nordamerika 

måste vara mycket stora för att vara aktuella här (Hvitfelt 1989, s. 73–74). 

Detta förklarar de låga andelen nyheter från de ovanstående områdena på Dagens Nyheters 

förstasidor. Ghersetti påstår att händelser som bland annat sker någonstans i närheten och som handlar 

om något som publiken lätt kan relatera till värderas högt. Därmed är nyheter från länder eller samhällen 

som ligger långt bort sällan aktuella (Ghersetti 2012, s. 212–213). 

  

6.4 Antal bilder och artiklar 
  
I denna studie undersöktes antal bilder och artiklar som är förekommer på Dagens Nyheters förstasidor. 

Tabell 4 visar hur många nyheter som innehöll en eller flera bilder under de undersökta perioderna och 

tabell 5 visar andelen för varje artikeltyp som förekom då. 
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Tabell	4:	Nyhetsartiklar	med	fokus	på	antal	bilder	på	Dagens	Nyheters	förstasidor	(antal	enheter	och	%)	

	
1977		 2017	 Totalt	

Ja	 85	 39%	 55	 51%	 140	

Nej	 131	 61%	 53	 49%	 184	

Totalt	 216	 100%	 108	 100%	 324	
  

Kommentar: I denna tabell redovisas antal bilder som hade en eller flera bilder under de analyserade perioderna på 

Dagens Nyheters förstasidor, år 1977 och 2017. Procenten är avrundad till närmaste heltal 

  

Resultatet visar en tydlig ökning i antal bilder som förekommer på Dagens Nyheters förstasidor. 

År 1977 är andelen nyhetsartiklar med bilder 39 %, men år 2017 är andelen 51 %, en ökning med 12 %. 

Ökningen av bilder beror delvis på tabloidiseringen som kan ha fört med sig en ökad 

visualisering (Wadbring & Nilsson 2016, s. 16; Andersson 2013, s. 34). En del av Ghersettis studie 

Sensationella berättelser gjordes 1987 innan tabloidiseringen, hon menar att morgontidningarna hade ett 

format som innehöll mestadels nyheter utan bilder. Sedan förklarar hon att formatet förändrades under 

år 1990 och bilder förekom alltmer (Ghersetti 2000, s. 80, 137). Detta undertrycktes även av Wadbring 

och Nilsson, de menar att bilderna har nu en mer framträdande placering i dagspressen och ökningen av 

bilderna gäller för hela morgontidningarna och inte bara förstasidorna (wadbring & Nilsson 2016, s. 7). 

Hvitfelt menar att det är naturligt att en artikel med bilder ges större plats och får en framträdande 

placering i tidningen (Hvitfelt 1985, s. 32). Detta understryks även av Ghersetti, hon skriver att 

nyhetsbärande bilder från överraskande nyheter ökar en artikels nyhetsvärde. Vidare menar hon och 

även Hvitfelt att vissa händelser inte ens hade blivit nyheter utan dessa bilder (Hvitfelt 1989, s. 67; 

1988, s. 214; Ghersetti 2000, s. 135). 

Det totala antalet nyhetsartiklar på Dagens Nyheters förstasidor under den undersökta perioden 

år 1977 var 216 nyhetsartiklar, medan år 2017 var antalet exakt hälften, det vill säga 108 nyhetsartiklar. 

Detta stämmer överens med Ulrika Anderssons studie, där hon också hittade en minskning i antal 

artiklar under perioden 1990–2010. Enligt henne beror detta delvis på övergången från fullformat till 

tabloidformat. Men det beror också på fler faktorer såsom lågkonjunkturen som ägde rum under 1990-

talet (Andersson 2013, s. 11, 34–35). 

Tidningens förstasida har naturligtvis förändrats under dessa tidsperioder. Skillnaderna mellan 

1977 och 2017 ligger bland annat i att bilderna 2017 blivit allt fler, större, trycks i färg och rubrikerna 

blivit mindre mångordiga. Som vi tidigare nämnde ansåg vi därför det svårt och problematiskt att enbart 

fokusera på huvudnyheterna på framsidan, då nyhetsartiklarna såg annorlunda ut år 1977. Dels innehöll 
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framsidan fler nyheter samt skrevs det betydligt mycket mer text i nyhetsartiklarna än vad det gjorde år 

2017. Det fanns även ingen tydlig struktur på vilka nyhetsartiklar som skulle hamna som ”andra” 

huvudnyhet och ”tredje” huvudnyhet, och så vidare, därför blev det dubbel så många nyheter år 1977 än 

2017. 

Tabell	5:	Antal	artiklar	på	Dagens	Nyheters	förstasidor	(antal	enheter	och	%)	

	
1977	 2017	

Debatt/ledare	 14	 6%	 6	 6%	

Krönika	 4	 2%	 7	 6%	

Nyhetsartikel	 191	 88%	 88	 81%	

Notis	 0	 0%	 1	 1%	

Recension	 0	 0%	 3	 3%	

Reportage/personporträtt	 6	 3%	 3	 3%	

Övrigt	 1	 0%	 0	 0%	

Totalt	 216	 100%	 108	 100%	
 

Kommentar: I denna tabell redovisas förekomsten av de olika artikeltyper under de analyserade perioderna på 

Dagens Nyheters förstasidor, år 1977 och 2017. Procenten är avrundad till närmaste heltal 

  

Tabell 5 visar andelen av varje artikeltyp under de båda undersökta årtalen. Den största kategorin 

är nyhetsartikel, med 88 % år 1977 och 81 % 2017, en minskning med 7 %. Däremot ser man en ökning 

med 4 % hos krönikor år 1977 då andelen är 2 % och 6 % år 2017. Recensioner fanns inte alls med 

1977, däremot är andelen 3 % år 2017. Ett jämnt resultat syns hos debatt/ledare, då den visar 6 % under 

de både undersökningsperioderna. En annan kategori som också är lika vanlig under båda perioderna är 

reportage/personporträtt, denna artikeltyp ligger på 6 % under både årtalen. 
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7. Slutsats och diskussion 
 

Syftet med denna studie är att undersöka nyhetsurvalet på Dagens Nyheters förstasida år 1977 

respektive 2017. Detta har analyserats för att se om eventuella skillnader har skett. Vi har valt att 

fokusera på faktorer som ämne, huvudaktör, geografiskt ursprung, antal bilder och artiklar. En 

kvantitativ innehållsanalys har tillämpats och urvalet har baserats på syntetiska veckor för att försöka 

täcka in en stor del av året på tidningarnas förstasidor. 

Frågeställningarna som användes för att besvara syftet nämns här nedan, se även punkt 2. När vi 

jämför 1977 och 2017 har Dagens Nyheters förstasidor sammanfattningsvis genomgått en förändring. Vi 

har i denna undersökning studerat positiva såväl som negativa förändringstendenser som har skett i 

nyhetsurvalet på tidningarnas förstasidor. Ett anmärkningsvärt resultat är att nyheter som handlar om 

politik, nöje/kultur samt politiker och kändisar haft en markant ökning mellan 1977 och 2017. Däremot 

är det förvånande att nyheter om Mellanöstern inte hade några märkvärdiga förändringar. Resultatet 

visar även att inrikesnyheterna har minskat medan nyheter från USA har ökat avsevärt. 

På Dagens Nyheters förstasidor under båda tidsperioderna hade ämnen som handlade om 

nöje/kultur, politik, ekonomi/näringsliv och brott/straff en dominerande och central roll i 

nyhetsartiklarna. Utifrån analysen som har gjorts vet vi att en nyhetsartikel ska innehålla specifika 

kriterier för att den ska värderas högt, produceras, publiceras och placeras på tidningens förstasida. En 

del medieforskare har även nämnt att den individuella journalistens värdering bestämmer urvalet och 

många andra tror att det beror på tidningen som organisation. För oss blir detta svårt att bekräfta då vi 

endast har analyserat nyhetsurvalet, nyheter som redan har publicerats på tidningarnas förstasidor, och 

inte kan avgöra det som skett innan dess. 

Undersökningen i denna uppsats visar att det har skett en förändring kring huvudaktörer på 

förstasidorna. Det politiska landskapet har blivit alltmer oförutsägbart och politikerna upptar större plats 

på förstasidorna. Som Ghersetti och Nord & Strömbäck konstaterar har personer med högt uppsatta 

positioner i samhället vanligen den information som medierna är ute efter och som därför ofta är med i 

offentligheten i media. Gans studie 1979 visade att nyheter om politiker hade en dominerande roll, 

speciellt när det gällde presidenten och presidentkandidater, medan nyheter som handlade om vanliga 

privatpersoner hamnade betydligt lägre. I denna studie visar resultatet att även privatpersoner har en 

viktig roll. Aktörer som kändisar har blivit allt vanligare på förstasidorna och enligt forskarna Galtung 

och Ruge, Hvitfelt och Ghersetti har nyheter som handlar om elitpersoner ett stort nyhetsvärde. 

Majoriteten av Dagens Nyheters förstasidesnyheter var inrikesnyheter, detta gällde båda 

mätperioderna. Resultatet var inte alls förvånande då den undersökta tidningen är en svensk tidning och 
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rapporterar därför om det som är geografiskt nära. Även om nyheter som handlade om Sverige 

dominerar under båda undersökningsperioderna har en minskning av inrikesnyheter skett. Detta tror vi 

kan bero på globaliseringen som gör att världens olika delar binds ihop och som kan vara en konsekvens 

av digitaliseringen. 

 Nyheter som handlade om USA har ökat på tidningens förstasida, vilket vi anser är förväntat. 

Trots att landets geografiska avstånd är stort, har det ett högt nyhetsvärde. Forskarna menar att ett land 

som har stark ekonomisk och politisk ställning har även en stor plats i medierna. Det var oväntat att 

nyheter om Mellanöstern hade liknande andel från båda tidsperioderna. Vi antog att de stora 

konflikterna i Mellanöstern samt den ökade flyktingströmmen skulle innebära fler nyheter från regionen. 

I själva verket är resultatet inte märkvärdigt eftersom konflikterna ägde rum under en längre tid och år 

2017 var nyheterna inte längre lika aktuella. Hade vi istället undersökt tidsperioderna 2010 eller 2011 

hade vi säkerligen fått ett annat resultat, med tanke på att den arabiska våren utspelade sig då. När det 

gäller flyktingströmmen är den detsamma, den hänger delvis ihop med inbördeskriget i Syrien som 

började 2011. Vi har även emellanåt gjort en bedömning utifrån vilket land vi anser nyheten mest 

handlar om och ägt rum. Det är möjligt att det förekom många nyheter som handlade om flyktingar, men 

att de utspelade sig i Sverige. 

Trots svenskt EU-medlemskap har andelen nyheter som handlade om Europa minskat, men 

eftersom minskningen är liten behöver det inte vara någon särskild anledning som har orsakat den. Även 

när det gäller områden som sällan förekommer, det vill säga Afrika, Oceanien, Syd- och Nordamerika, 

kan man inte se några större skillnader och därmed är det svårt att säga om nyhetsurvalet har förändrats. 

En viktig utveckling som vi har noterat är förekomsten av bilder på förstasidorna som har ökat 

markant. Detta kan bero på att när fotografier gick ned i tillverkningskostnad blev de viktiga för 

nyhetsmedierna och kunde användas för att förmedla åsikter eller visa länderna en mer tydlig vinkel av 

ett problem, ämne eller händelse. En annan förändring är minskningen av antalet artiklar. Det 

förekommer ungefär dubbelt så många nyhetsartiklar år 1977 jämfört med 2017. Dock kan detta 

förklaras med övergången till tabloidformatet som skedde 2004 för Dagens Nyheter. Tabloidformatet 

ledde förstås till en mindre yta och därmed färre artiklar. Att antalet nyheter hade ökat märktes redan vid 

kodningsarbetet, då förstasidorna såg annorlunda ut mellan de två undersökningsperioderna. 

Förstasidorna från 1977 innehöll fler nyheter med betydligt mer text och det var svårt att urskilja 

huvudnyheterna. Det fanns sällan en nyhet som var störst på förstasidorna, utan det var nästan alltid två 

eller fler artiklar som var lika stora. Dock kunde nyhetsvärdet av en artikel mätas genom artikelns 

placering, men vi valde att inte analysera det. 

När det gäller artikeltyper fann vi det intressant att recensioner inte alls förekommer på 

förstasidorna år 1977 och att krönikor blivit allt vanligare.  
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7.1 Förslag på vidare forskning 

  

I denna undersökning har vi analyserat de nyheter som till slut har hamnat på tidningarnas förstasidor. 

För att studera hur nyhetsvärderingen går till måste det kompletteras med hjälp av intervjuer eller 

iakttagelser på Dagens Nyheters redaktion. Det skulle därför vara intressant om någon forskare i 

framtiden skulle bygga vidare på denna studie med intervjuer av journalister eller iakttagelser av 

arbetsprocessen. Forskaren skulle kunna ta reda på hur nyheterna värderas i redaktionen och hur 

nyhetsurvalet går till redan från början. Genom intervjuer kan man också ta reda på hur den enskilde 

journalisten värderar nyheterna och om det finns skillnader i nyhetsurvalet mellan olika journalister. Det 

kan dock vara svårt att få tag på journalister som jobbade 1977, dessutom är det endast möjligt att iaktta 

hur processen går till idag. 

         Att göra fler nedslag i tiden skulle också kunna ge nya perspektiv på den historiska utvecklingen 

av nyhetsurvalet. Ett alternativ skulle kunna vara att undersöka hur det var innan 1977 eller även göra 

nedslag mellan 1977 och 2017, för att se hur det har varierat, eller alternativt gå ännu längre bak i tiden. 

En annan vidare forskning skulle också kunna syfta på online versionen av Dagens Nyheter och se hur 

det skiljer från den tryckta papperstidningen, då har man även möjlighet att studera hur digitaliseringen 

har påverkat nyhetsurvalet. Ett annat alternativ som skulle kunna ge värdefulla resultat hade varit att 

jämföra Dagens Nyheter med en annan morgontidning eller med en kvällstidning, för att se vilka 

skillnader som skulle förekomma mellan då och nu. 
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Bilaga 1  
Kodschema  

Urval av media: Dagens Nyheter.  

Tidsperiod: Vi har valt att analysera papperstidningens nyhetsurval på förstasidan under totalt fyra 

syntetiska veckor från 1977 och 2017. Vi har valt att fördela två veckor från tidsperioden år 1977 och 

två veckor från år 2017. En vecka i januari - februari och andra veckan i juli - augusti, måndag till 

söndag, vecka 1 - 7 och måndag till söndag vecka 27 - 33.  

 

V1. Identifikationsnummer 
 
V2. Publiceringsår 
  
1: 1977 
2: 2017 
  
V3. Publiceringsdag 
 
1: Måndag 
2: Tisdag 
3: Onsdag 
4: Torsdag 
5: Fredag 
6: Lördag 
7: Söndag 
                                                                                   
V4. Ämne 
  
1: Brott/straff 
2: Politik 
3: Olyckor/katastrof 
4: Arbetsmarknad 
5: Krig/militär/terrorism 
6: Sport 
7: Nöje/kultur 
8: Ekonomi/näringsliv 
9: Miljö 
10: Hälsa/sjukvård 
11: Utbildning 
12: Kunglighet 
13: Barnomsorg 
14: Demonstration/strejk 
15: Övrigt 
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V5. Huvudaktörer 
  
1: Politiker 
2: Kändis 
3: Privatperson 
4: Expert 
5: Brottsling 
6: Myndighetsperson 
7: Näringslivsperson 
8: Idrottsperson 
9: Kungligheter 
10: Företag/bolag 
11: Kulturprofil 
12: Ingen 
13: Övrigt 
  
V6. Geografiskt ursprung 
  
1: Sverige  
2: Europa 
3: Mellanöstern  
4: Ryssland 
5: USA 
6: Nordamerika 
7: Sydamerika  
8: Asien 
9: Afrika 
10: Oceanien 
11: Vet ej   
 
V 7. Artikeltyp 
  
1: Nyhetsartikel (ink sportartikel) 
2: Reportage/personporträtt 
3: Debatt/ledare 
4: Krönika 
5: Notis 
6: Recension 
7: Övrigt 
 
V8. Bild 
 
1: Ja 
2: Nej 
 
V9. Vecka 
  
1: v. 1 
2: v. 2 
3: v. 3 
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4: v. 4 
5: v. 5 
6: v. 6 
7: v. 7 
8: v. 27 
9: v. 28 
10: v. 29 
11: v. 30 
12: v. 31 
13: v. 32 
14: v. 33 
 
1. 2 Datum, vecka och veckodag 
 
Vi har valt att fördela två veckor från 1977 och två veckor från 2017. Första veckan i januari månad där 

vi valde att börja på veckodagen måndag, tisdag veckan därpå, onsdag från veckan efter och så vidare, 

två veckor framåt. Sedan börjar vi med första veckan i juli månad och gjorde samma som ovanstående. 

Undersökningsmaterialet är på totalt 28 förstasidor på Dagens Nyheter. Dessa veckor gäller både för år 

1977 och 2017.  

 

1977: 
 
03/01 v.1 måndag   04/07 v.27 måndag   
11/01 v.2 tisdag  12/07 v.28 tisdag   
19/01 v.3 onsdag  20/07 v.29 onsdag   
27/01 v.4 torsdag   28/07 v.30 torsdag   
04/02 v.5 fredag  05/08 v.31 fredag   
12/02 v.6 lördag   13/08 v.32 lördag  
20/02 v.7 söndag   21/08 v.33 söndag  
 
2017: 
 
02/01 v.1 måndag   03/07 v.27 måndag  
10/01 v.2 tisdag  11/07 v.28 tisdag  
18/01 v.3 onsdag  19/07 v.29 onsdag 
26/01 v.4 torsdag  27/07 v.30 torsdag 
03/02 v.5 fredag  04/08 v.31 fredag  
11/02 v.6 lördag  12/08 v.32 lördag 
19/02 v.7 söndag   20/08 v.33 söndag 
 

 

 

 

 

 



 48 

Bilaga 2 
Kodanvisning  
I denna bilaga vill vi presentera vår kodning och tydliggöra det tillvägagångssätt som vi satt upp för oss 

själva när vi placerade och koda de olika nyheterna från förstasidan. Vilka ämnen, aktörer, geografiskt 

ursprung och artikeltyp vi har valt att fokusera på och hur vi på lämpligt sätt ska se skillnaderna på 

nyhetsurvalet från 1977 och 2017. Antal nyheter på förstasidan från 1977 kunde variera jämfört med 

2017. Kodningen har skrivits i ett statistikprogram som heter SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences).  

Varje analysenhet fick ett identifikationsnummer under kodningsarbetet. Anledningen till detta 

var för att hålla iordning på nyhetsartiklarna och för att göra det enkelt att kolla tillbaka om några 

osäkerheter förekom. Under variabeln publiceringsår anger vi vilket år förstasidan är publicerad. Här 

finns två värden där 1: är 1977 och 2: är 2017. Detta underlättar och förtydligar i kodschemat vilka 

förstasidor som tillhör vilket årtal. Det visar även en tydlig skillnad när vi väljer att se resultatet.  

Under publiceringsdag finns sju värden, måndag till söndag. 1: måndag, 2: tisdag och 3: 

onsdag, och så vidare. Detta för att strukturera och enkelt kunna se hur många nyheter som publicerades 

på förstasidan denna dag.  

Under variabeln ämne finns 15 variabelvärden. Brott/straff, politik, olyckor/katastrof, 

arbetsmarknad, krig/militär/terrorism, sport, nöje/kultur, ekonomi/näringsliv, miljö, hälsa/sjukvård, 

utbildning, kungligheter, barnomsorg, demonstration och strejk och övrigt. Vi har sorterat alla ämnen i 

varsin kategori och försökt använda värdet ”övrigt” så lite som möjligt.  

Under variabeln huvudaktörer finns 12 variabelvärden. Politiker, kändis, privatperson, expert, 

brottsling, myndighetsperson/myndighet, näringslivsperson, idrottsperson, kungligheter, företag/bolag, 

kulturprofil, ingen och övrigt. Samma sak som föregående variabelvärdet har vi försökt använda 

”övrigt” så lite som möjligt. Men när vi inte har kunnat kategorisera någon aktör har vi varit tvungna att 

placera in den i ”ingen”. Vi har även skrivit med ”företag/bolag” som aktör eftersom det var svårt att 

hitta en aktör som passade under de redan nämnda.  

Under geografiskt ursprung handlar det om vilket land nyheten har sitt geografiska ursprung. 

Där finns det 11 variabelvärden; Sverige, Europa, Mellanöstern, Ryssland, USA, Nordamerika, 

Sydamerika, Asien, Afrika, Oceanien och vet ej. Under värdet ”vet ej” kategoriserar vi när det inte 

framgår i texten om vilket land nyheten handlar om. Till exempel om det står ett citat eller en rubrik från 

ledarsidan vet vi inte vilket land nyheten handlar om. För att placera och koda rätt variabel till rätt värde 

har vi främst kollat på vart nyheten ägt rum.  
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Under artikeltyp finns 7 variabelvärden, nyhetsartikel, där sportartikel också inkluderas, 

reportage/personporträtt, debatt/ledare, krönika, notis, recension och övrigt. På detta sätt kan vi tydligt 

se vilka artikeltyp främst tas upp på förstasidan. Under bild har vi angett en ja och nej- fråga om det 

finns en bild som tillhör nyheten. Här finns två värden där 1: står för ja och 2: för nej. Under variabeln 

vecka har vi tydligt skrivit ut vecka 1 - 7 och vecka 27 - 33. Här finns 14 värden där 1: står för vecka.1, 

2: för v.2 och 3: för v.3 och så vidare. Vi har med hjälp av ”syntetiska veckor” valt ut dessa fyra veckor 

från månaderna januari - februari och juli - augusti för att försöka täcka nyhetsurvalet från förstasidan 

över hela året. Där fick vi fram totalt 324 stycken nyhetsartiklar. 216 stycken nyheter från år 1977 och 

108 stycken nyheter från år 2017.  

 

Redogörelse av variabel 
Ämne  
Brott/straff: Under detta värde handlar det om olika domar och brott som kan straffas enligt lag. 

Nyheter som handlar om människor som straffats, brutit mot lagen samt regler eller straff för  mord eller 

dråp.  

Politik: Alla nyheter som handlar om politik som huvudämne. Det kan handla om politiska frågor och 

ärenden, regeringskrisen eller statsministern.  

Olyckor/katastrof: Under detta värde handlar nyheterna om olyckshändelser och betydande katastrofer 

och förstörelse. Det kan handla om trafikolyckor, dödsfall, flygkrascher och större naturkatastrofer. 

Arbetsmarknad: Under detta värde handlar nyheterna om arbetslivet. Det kan handla om arbetslöshet, 

arbetssökande eller lediga jobb.  

Krig/militär/terrorism: Nyheter som handlar om militära insatser, människor som flyr från krig eller 

krig mot terrorism eller terrorattacker.   

Sport: Nyheter som fokuserar på sport. Det kan vara matcher, VM, tävlingar eller fokus på klubblag.  

Nöje/kultur: Nyheter som handlar om nöjesbranschen. Det kan handla om musik, film, ståupp, 

litteratur, mat och så vidare.   

Ekonomi/näringsliv: Under detta värde handlar nyheterna om ekonomi samt produktion och handel. 

Det kan handla om riksbanken, aktiebolag eller pensionen.  

Miljö: Nyheter som handlar om miljö och klimat. Det kan vara nyheter om miljögifter eller om miljö 

omgivning.   

Hälsa/sjukvård: Under detta värde handlar nyheterna om alla hälsofrågor kring träning eller sjukdom.   

Utbildning: Nyheter som handlar om utbildning inom samma eller olika yrkesområden. Kungligheter: 

Under detta värde handlar nyheterna om kungligheter, kungafamiljen i Sverige eller i utlandet.  
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Barnomsorg: Nyheter som handlar om privat eller fristående barnomvårdnad. Det kan vara nyheter som 

handlar om förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg.  

Demonstration/strejk: Under detta värde handlar nyheterna om demonstrationer där människor har en 

social jämlikhet. Nyheter som handlar om manifestationer mot utvisningar.  

Övrigt: När nyheter på förstasidan inte passar in i någon av de ovanstående ämnen. Det kan handla om 

skilsmässor eller inredning.  

 

Huvudaktörer 

Politiker: Personer som är sysselsatt i olika politiska verksamhet både inrikes eller utrikes. Det kan vara 

personer som är med i politiska partier eller personer som har något med offentligt beslutsfattanden eller 

statlig verksamhet att göra. Det kan också enbart handla om politiska partier. 

Kändis: Personer som är allmänt kända i samhället. Det handlar framför allt om kända personer inom 

nöjesbranschen som, artister, skådespelare, producenter och så vidare.  

Privatperson: Personer som representerar sig själva som individ i samhället och inte någon typ av 

organisation eller företag. Det handlar om vanliga människor som till exempel flyktingar, arbetare, 

pensionärer och tonåringar.  

Expert: Expert som har stor kompetens inom respektive område. Det kan handla om en person som är 

sakkunnig och specialist som läkare, professor, lärare eller docent.  

Brottsling: Personer som begått något brott eller brutit mot lagen.  

Myndighetsperson/myndighet: Personer/myndighet som fattar viktiga beslut som är av stor betydelse 

för allmänheten. Det kan handla om tjänstemän inom olika organisationer eller poliser.  

Näringslivsperson: Personer som jobbar eller representerar näringslivet. Det kan vara affärsmän eller 

entreprenörer.  

Idrottsperson: Personer som jobbar inom idrott, aktivt sysselsatta inom idrott eller representerar någon 

förening samt klubbar. Som golfspelare, tennisspelare eller fotbollsklubbar. 

Kungligheter: Personer från en kunglig familj i Sverige eller utlandet. Till kungligheter räknas 

monarker, shejk, kungen eller prinsessan. 

Företag/bolag: Nyheter som handlar om banker, aktiebolag, organisationer, statliga eller privata 

företag.  

Kulturprofil: Personer som är verksamma inom kultur. Personer som författare, kritiker, chef på 

stadsteatern, kultur- och demokratiminister eller kompositör.  

Ingen: När det ej handlar om personer i nyheten utan om film, mat eller inredning och så vidare.  

Övrigt: Personer som inte går att kategorisera under någon av värdena.  



 51 

 

 

Geografiskt ursprung 

Sverige: Hela Sverige. 

Europa: Alla länder i Europa ingår förutom Ryssland, Turkiet, Kazakstan, Azerbajdzjan och Cypern. 

Mellanöstern: Från Marocko i Nordafrika till Iran i Västasien. Följande länder ingår i Mellanöstern: 

Marocko, Algeriet, Tunisien, Libyen, Egypten, Israel, Palestina, Libanon, Syrien, Turkiet, Jordanien, 

Irak, Saudiarabien, Kuwait, Qatar, Oman, Förenade Arabemiraten, Bahrain, Jemen, Iran. 

Ryssland: Hela Ryssland. 

USA: Alla delstater ingår i USA. 

Nordamerika: Länderna som ingår är Bermuda, Kanada, Mexiko, S:t Pierre och Miquelon – Ej USA. 

Sydamerika: Alla länder i Sydamerika. 

Asien: Alla länder i Asien förutom – Förenade Arabemiraten, Irak, Iran, Israel, Jemen, Jordanien, 

Kuwait, Libanon, Qatar, Saudiarabien, Syrien, Turkiet, 

Afghanistan, Armenien, Azerbajdzjan, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Burma, Filippinerna, Georgien, 

Hongkong, Indien, Indonesien, Japan, Kambodja, Kazakstan, Kina, Kirgizistan, Kokosöarna (Keeling), 

Laos, Macao, Malaysia, Maldiverna, Mongoliet, Nepal, Nordkorea, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, 

Sydkorea, Tadzjikistan, Taiwan, Thailand, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam, Demokratiska 

Republiken - Östtimor. 

 

Afrika: Hela Afrika förutom – Algeriet, Egypten, Libyen, Tunisien och Marocko. 

Oceanien: Oceanien består av Australien, Nya Zeeland, Nya Guinea och öar samt ögrupper i Stilla 

havet. 

Vet ej: När det inte framgår i texten vilket land nyheten handlar om. Till exempel om det står ett citat 

eller en rubrik från ledarsidan vet vi inte vilket land det handlar om.  

  

 
 


