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ABSTRAKT 

 

 

I oktober 2004 gick Sveriges största morgontidning Dagens Nyheter över från broadsheet till 

tabloidformat. Syftet med denna uppsats är att kartlägga vilka förändringar som skett genom 

att komparera en tidsperiod innan formatbytet med en motsvarande tidsperiod efter. Jag har 

kombinerat två kvantitativa undersökningar med en kvalitativ. I den första kvantitativa 

undersökningen granskas utrymmet för bilder, annonser samt redaktionell text och om 

placeringen av annonserna har ändrats. I den andra kvantitativa undersökningen granskas 

omfattningen av utrikesmaterialet. I den kvalitativa undersökningen försöker jag komma åt 

eventuella förändringar av nyhetsvärderingen genom att jämföra förstasidesnyheterna innan 

och efter formatbytet. Mina teoretiska utgångspunkter har bland andra varit Frank Essers 

definitioner av tabloidisering. 

 

Studiens resultat visar att bildmaterialet och det redaktionella materialet har ökat sedan 

tabloidformatets införande. Annonsmaterialet har minskat, men har samtidigt blivit mer 

integrerat med den redaktionella texten. Utrikesmaterialet har minskat, både vad gäller bilder 

och textmaterial. Det har skett en ökning av ”mjuka” nyheter, en minskning av relevanta 

nyheter och en ökning av triviala och sensationsbetonade nyheter på förstasidan av tidningen i 

och med skiftet till tabloidformat. Slutsatsen i arbetet är att det finns tendenser till att Dagens 

Nyheter går mot en mer marknadsdriven journalistik och mot en kommersialisering och 

tabloidisering.  

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Dagens Nyheter, tabloidisering, tabloid, marknadsdriven journalistik, 

trivialisering, kommersialisering 
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1. Inledning 
 

Dagstidningsmarknaden har förändrats radikalt de senaste decennierna. Medieutbudet har 

ökat, men tiden som människor lägger ner på att konsumera medier har inte gjort det. Det 

innebär att kampen om människors uppmärksamhet har hårdnat betydligt – det någon vinner i 

mediekarusellen förlorar någon annan.  

 

Ett allt mer diversifierat medieutbud har gjort att dagstidningarna har tappat läsare, och har 

haft svårt att vinna nya, framför allt unga läsare. Ekonomin har stramats åt, vilket har lett till 

personalnedskärningar, kostnadseffektiviseringar och rationaliseringar, i värsta fall till 

nedläggningar. Tidningar har på grund av detta börjat samverka inom teknik, annonser och 

distribution, men även redaktionellt.  

 

För att dagstidningen ska fortsätta konkurrera med andra medier såsom teve, radio och 

Internet, har många tidningar som ett led i modernisering och effektivisering ändrat 

tidningsformatet från broadsheet till tabloidformat. Enligt Tidningsutgivarna beror detta på att 

tidningen uppfattat att läsarna vill ha ett behändigare format. Andra orsaker till formatbytet 

kan vara att möta konkurrensen från andra tidningar, att lyfta fram ett visst redaktionellt 

innehåll eller spara in på det befintliga redaktionella innehållet.1 I oktober 2004 gick bland 

annat Sveriges största morgontidning Dagens Nyheter över till tabloidformat.  

 

Tabloidformat på tidningar är traditionellt och internationellt sett ofta förknippat med en mer 

sensationsinriktad och oseriös journalistik än tidningar tryckta i broadsheetformat. Självklart 

är inte formatet avgörande för det journalistiska innehållet i en tidning, men formatbytet kan 

tolkas som ett steg mot en tabloidisering (jag återkommer till begreppet ”tabloidisering” 

senare i uppsatsen). Mot denna bakgrund är det både relevant och intressant att undersöka hur 

det journalistiska materialet påverkas när formatet ändras i en tidning från broadsheet till 

tabloidformat.  

 

1.2 Syfte 
Syftet med min uppsats är att försöka kartlägga om det skett några förändringar i tidningen 

sedan Dagens Nyheters byte till tabloidformat. Jag kommer att undersöka sex områden: 

                                                 
1 http://www.tu.se/articletemplate.asp?version=72992, s. 5 
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bilder, annonser, redaktionellt textmaterial, övrigt redaktionellt material, utrikesmaterial och 

förstasidesnyheter. Jag kommer att använda mig av två kvantitativa undersökningar som 

kompletteras med en kvalitativ innehållsanalys av förstasidesnyheterna. Genom att komparera 

en tidsperiod innan formatbytet med en motsvarande tidsperiod efter formatbytet är målet att 

belysa eventuella skillnader i det journalistiska materialet. Jag har inte för avsikt att mäta 

konsekvenser eller resultat av en eventuell tabloidisering av tidningen, utan endast om, och i 

så fall hur, Dagens Nyheter tabloidiserats.  

 

1.3 Frågeställningar 
Vad innebär övergången från broadsheet till tabloidformat för Dagens Nyheter? 

Vilka förändringar kan observeras när det gäller: 

- utrymmet för bildmaterialet? 

- utrymmet för, och placeringen av annonserna? 

- utrymmet för den redaktionella texten? 

- omfattningen av utrikesmaterialet? 

- val av förstasidesnyheterna? 

 

- Finns tendenser som tyder på en tabloidisering av tidningen eller en inriktning mot 

marknadsdriven journalistik? 

 

 

2. Bakgrund 
Dagens Nyheter kom ut första gången 1864. Utgivare var Rudolf Wall och han fick hjälp av 

bland andra Lars Johan Hierta som även grundade Aftonbladet. Då var tidningen bara något 

större än tabloidformatet som det är i nu. Under årens lopp har formatet ändrats flera gånger, 

för att i oktober 2004 gå över från broadsheet-format till tabloidformat. 

 

Dagens Nyheter ingår i Bonnierkoncernen, betecknar sig som oberoende liberal och är 

Sveriges största morgontidning. Under 2006 hade DN en upplaga på 345.000 exemplar per 

utgivningsdag och lästes av 881.000 personer varje dag.2 Upplagan har varit förhållandevis 

konstant det senaste decenniet, men minskat något under de sista åren.3 

                                                 
2 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=602&a=493183 2007-04-16 
3 Personlig kommunikation, e-mail från Carina Nilsson, controller på Dagens Nyheter 2007-04-26, se bilaga 1 
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2.1 Stark dagstidningsläsning i Sverige 
Svenskar har en väldigt stark tradition av att läsa dagstidningar. 2004 uppgav över 90 procent 

av svenskarna att de någon gång under veckan läser en dagstidning. 81 procent av svenska 

befolkningen läser en tidning varje dag, och 72 procent läser en morgontidning minst fem 

dagar i veckan. Detta är höga siffror, i Europa är det bara Finland som har en högre frekvens 

av dagstidningsläsande än vi svenskar. Norge och Tyskland ligger strax under Sveriges nivå. 

Anledningen till att vi har en stark dagstidningstradition i Sverige kan vara att vi har en hög 

levnadsstandard, hög utbildningsnivå, ett stort politiskt intresse och en effektiv distribution 

och relativt billiga tidningar. Karaktäristiskt för nordiska länder och däribland Sverige är att 

kvinnor läser dagstidningar lika ofta som män, och lågutbildade läser dem i nästan samma 

utsträckning som högutbildade. 4 Utifrån detta perspektiv, dagspressens stora spridning i 

Sverige och därmed dess viktiga roll som nyhetskälla, blir det än mer intressant att undersöka 

om Sveriges största morgontidning tenderar att bli allt mer tabloidiserad. 

 

 

3. Teoretisk ram 
 

3.1 Mellan politik och marknad 
Jesper Strömbäck och Anna Maria Jönsson skriver om journalistikens ständiga dilemma att 

befinna sig mellan politiken och marknaden. Medierna och journalistiken ska ju bidra till 

demokratin genom att informera medborgarna om vad som händer i samhället. Samtidigt ska 

medierna och journalistiken bidra till ekonomiska vinster för ägarna och investerarna. Så har 

det varit sedan de första tidningarna grundades, men självklart märks dilemmat mer nu när 

konkurrensen medier emellan hårdnar. En journalistik i marknadens tjänst behöver inte alltid 

stå emot en journalistik i demokratins tjänst, man kan mycket väl tänka sig en journalistik 

som är både vinstgivande och demokratifrämjande. Men problem kan uppstå när en 

publicistisk logik – som värdesätter fri och oberoende journalistik och ska bidra till 

välinformerade medborgare och en väl fungerande demokrati – står emot en kommersiell 

logik – som värdesätter en journalistik som svarar mot människors efterfrågan och som bidrar 

till att generera ekonomiska vinster.5 

                                                 
4 Hadenius & Weibull (2005) s. 401 
5 www.jesperstromback.com/nyheterkonkurrens.pdf  (2005) s. 3-4 
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Strömbäck och Jönsson har sammanställt en tabell där de redogör i grova drag för skillnader 

mellan en journalistik i marknadens respektive demokratins tjänst. Denna demonstrerar hur 

skillnaden kan se ut mellan en publicistisk och en kommersiell logik, och ger därmed en bild 

av vilka problem som kan uppstå. 

 
 Journalistik i demokratins tjänst Journalistik i marknadens tjänst 

 
Journalistikens           Informera  Sälja 
syfte 
 
Journalistikens              Medborgare  Konsumenter 
syn på människor 
 
Journalistikens  Medborgarna  Ägare och investerare 
moraliska  
uppdragsgivare 
 
Journalistikens  Tillhandahålla sådan information  Tillhandahålla sådan information 
ansvar                             som människor behöver  som människor efterfrågar  
 
 

 

3.2 Marknadsdriven journalistik 
Marknadsdriven journalistik kan bäst beskrivas genom att den journalistiska kvaliteten 

bestäms av konsumenten och inte av journalisten. Konsumenter köper det de vill ha, det som 

inte finns på marknaden skapas av nya producenter och det som inte säljer försvinner från 

marknaden. Försvarare av marknadsdriven journalistik menar att den försvarar demokratin 

eftersom den i sig är en demokratisk mekanism byggd på fria val av köpare och säljare. I det 

här fallet är köparen läsaren/lyssnaren/tittaren, och säljaren är ägaren av nyhetsmediet, inte en 

elit av professionella journalister. På marknaden finns en ständig konkurrens och en vilja att 

skapa en bättre produkt för att få bättre vinst. Precis som marknaden säkerställer kvaliteten 

och priset på bilar och mat, säkerställer den den journalistiska kvaliteten.6  

 

Stuart Allan skriver att många som försvarar den marknadsdrivna, tabloidiserade 

nyhetsbevakningen hävdar att istället för en ”fördumning” av nyheterna håller nyhetsvärdet i 

sig självt på att genomgå en demokratisering. De som försvarar marknadsdriven journalistik 

menar att folk vill ha ”news you can use” – det vill säga nyheter som du kan använda direkt i 

                                                 
6 McManus (1994) s. 3-5 
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ditt dagliga liv, istället för nyheter som är framdrivna av någon politiker eller annan högt 

uppsatt i samhället.7  

 

Lars J Hultén skriver att för att förstå nyhetsjournalistik måste man studera hela 

nyhetsföretaget, vilket innebär ekonomi, journalistik, industri och arbetsplats. Detta kallar han 

för nyhetsrum, och de nyhetsrum som är verksamma på kommersiell basis har två uppgifter: 

att producera (nyhets)journalistik och kommersiell reklam. Journalistiken som produkt kan 

betraktas antingen som intressant vara eller viktig information, eller som både och. 

Nyhetsmedierna konkurrerar med varandra om annonskunder, publik, berättelser (nyheter), 

källor, arbetskraft och kapital. Det ter sig därför naturligt att hävda att journalistik är den vara 

som det kommersiellt producerande medieföretaget framställer och säljer på en 

konkurrensutsatt marknad med krav på vinst.8 I Sverige råder marknadsekonomi (med vissa 

inskränkningar) och detta påverkar således självklart även nyhetsmedierna.9  

 

I marknadsdriven journalistik har läsaren eller tittaren numera blivit en ”kund”, och nyheterna 

har blivit en ”produkt”. Marknadsdriven journalistik ser det som läsaren vill ha som 

nyhetsvärde och den traditionella journalistiken ser det som allmänheten behöver som 

nyhetsvärde. Det är produktionens villkor, det vill säga mål, drivkrafter, resurser och 

organisation som skapar ramarna för det material som sedan hamnar hos publiken. 

Konkurrensen om publikens uppmärksamhet skapar journalistiska ideal där man utnyttjar 

dramaturgiska effekter i sitt berättande. Som ett led i den marknadsdrivna journalistiken har 

tryckta medier försökt konkurrera med tevens popularitet genom att korta ner artiklarna och 

bli mer visuellt inriktade. Man satsar på fler och större bilder och grafiska element, och på 

journalistik som är mer personligt orienterad.10 Många marknadsdrivna redaktioner låter 

bilderna styra utformningen av nyhetsförmedlingen och man utnyttjar överdrifter och slösar 

inte med analyser som kräver bakgrundsarbete och bevis. Istället för att appellera till 

mediepublikens intellekt väljer man att vädja till publikens känslor.11  

 

Kommersialiseringen av nyhetsrummet har lett till att redaktionerna ändrat sin traditionella 

organisation och arbetsplanering. Det kan konkret demonstreras genom att redaktionerna 

                                                 
7 Allen (2004) s.210-211 
8 Hultén (1999), s. 72-74, 54-55 
9 Hvitfelt i Hultén (1999) s. 55 
10 McManus (1994) s. 1-7 
11 McManus i Hultén (1999) s. 412 
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börjat samarbeta med andra delar av nyhetsföretaget – marknadsavdelning, ekonomi och 

företagsledning. Det uppstår en hybridiserad form av redaktion som står i kontrast mot de 

äldre traditionerna. Hybridiseringen innebär att en ny typ av produktionskultur växer fram, 

där kommersiella överväganden blir en självklar del i arbetet. Det kan handla om allt ifrån 

annonsmarknaders plats i tidningen till satsningar på mer personligt skrivna kolumner.12 

 

Svenska medier är i hög grad påverkade av den internationella, tekniska och ekonomiska 

utvecklingen. Detta innebär att konkurrensen har hårdnat och journalistiken blir mer och mer 

dramaturgiskt driven, vilket i sin tur innebär att verklighetsmaterialet dramatiseras och 

fiktionaliseras.13 

 

Risken med att dramatisera nyheterna på detta sätt kan vara att man utelämnar viktiga delar av 

berättelsen. I värsta fall kan nyheterna presentera illusioner vilka distanserar läsarna, 

lyssnarna eller tittarna från verkligheten. Detta kan få allvarliga konsekvenser – en 

oinformerad, eller än värre felinformerad publik kan till exempel välja oansvariga officiella 

representanter.14 

 

3.3 Sensationella nyheter 
Marina Ghersetti skriver i sin bok Sensationella berättelser att nyheter med sensationsbetonad 

karaktär i vissa fall trängt undan nyhetshändelser som har relevans för samhället och 

individen i stort. Många gånger har de mer fördjupande inslagen fått ge vika för snuttefierade 

diton. Underhållningsjournalistiken får större utrymme på bekostnad av den samhällsinriktade 

journalistiken. Förklaringen till detta är att den kraftigt ökande konkurrensen medier emellan 

har lett till att medieföretagen som ett steg i effektiviseringen av nyhetsproduktionen söker 

nyheter som är billiga att producera och samtidigt lockar en stor publik. Och numera är det de 

sensationella och dramatiska nyheterna som väcker folks intresse, mer än de väsentliga och 

relevanta nyheterna.15 

 

Ghersetti undersöker i sin bok om relativt oväsentliga händelser kan tränga undan händelser 

som är mer betydelsfulla för medborgarna och samhället. Relevans i nyhetsvärderingen utgår 

från att några förhållanden är viktigare och mer väsentliga för mediepubliken att få kunskap 
                                                 
12 Palm (2002) s. 66-67 
13 Hvitfelt (2005) s. 33 
14 McManus (1994) s. 4 
15 Ghersetti (2000) s.1, 256, 257 
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om än andra. Ghersetti refererar till Winfried Schulz där relevans i nyhetssammanhang 

definieras utifrån en händelses politiska, sociala och psykologiska närhet till mediepubliken. 

Relevanta nyheter behandlar händelser och förhållanden som: 

 

- berör majoriteten av invånarna i ett land eller åtminstone samtliga medborgare i någon 

annan nation 

- är av existentiell betydelse i meningen att gruppers eller nationers livssituation eller 

fortlevnad berörs 

- har varaktiga konsekvenser, det vill säga sträcker sig över längre tid eller är 

oåterkalleliga16 

 

Normen för vad som är god nyhetsjournalistik utgår enligt Ghersetti från nyheter som är 

relevanta och som presenteras sakligt och sanningsenligt. Många nyheter är vare sig sakliga 

eller relevanta - med kännetecknet att de ofta handlar om någon form av sensation. 

Sensationsjournalistik är enligt Ghersetti svår att definiera, men en aspekt är att den sägs vara 

populistisk, trivial, spekulativ och skandalinriktad. Generellt handlar det om människor som 

avviker från förväntat beteende eller om kändisar och kungligheter. En annan aspekt är att den 

prioriterar nyheter som handlar om sex, olyckor, rättsröta, kriser och sport framför nyheter om 

händelser av samhälleligt intresse.17 

 

I min undersökning av förstasidesnyheterna längre fram i uppsatsen kommer jag att titta 

närmare på om dessa förändrats sedan formatbytet av tidningen. Jag kommer att utgå från 

Ghersettis definitioner av relevans i nyhetsvärderingen samt titta på om det 

sensationsinriktade nyhetsmaterialet har minskat eller ökat sedan tabloidformatets början.  

 

 

3.4 Trivialiserade nyheter 
Kent Asp har i sin arbetsrapport Kommersialiserade tv-nyheter på gott och ont tagit upp fyra 

kännetecken för en kommersialiserad nyhetsrapportering: 

1) snuttefiering  

2) personifiering  

3) trivialisering  
                                                 
16 Ghersetti (2000) s. 10 
17 Ibid s. 11 
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4) dramatisering18 

 

Jag kommer i min undersökning om förstasidesnyheterna senare i uppsatsen att utgå från Asps 

definition av trivialiserade nyheter. Asps rapport är visserligen skriven utifrån tv-mediet, men 

dessa begrepp går enkelt att översättas till det tryckta mediet tidningen.  

 

Enligt Asp kan man undersöka om nyheterna är trivialiserade genom tre skilda områden: valet 

av intervjuperson, valet av bevakningsområden och valet av nyhetshändelser.  

Vad gäller valet av intervjuperson hör ”vanligt folk” eller ”allmänheten” samt ”kändisar” till 

ett mer lättviktligt urval av nyhetsaktörer. Tillspetsat kan sägas att de inte representerar någon 

annan än sig själva; kändisarna i egenskap av allmän kändis, sportpersonlighet och dylikt och 

allmänheten i egenskap av folkopinionen på stan. De tyngre nyhetsaktörerna är ”företrädare”, 

som i regel representerar något företag, någon myndighet eller politiskt parti. Det ska även 

tilläggas att Asp säger sig göra skillnad på ”vanligt folk” som intervjuas för folkopinionen på 

stan, och på dem som är berörda av eller involverade i den nyhetshändelse som rapporteras. 

Dock finns ingen tydligare teori om detta så i min undersökning har alla som inte hör till 

kategorierna ”kändis” eller ”företrädare” fått gå under kategorin ”allmänheten”. 

 

Vad gäller valet av bevakningsområden har Asp fört samman olika ämnen till tre 

huvudkategorier: samhällsbevakning, olyckor och brott samt förströelse. Den senare kategorin 

omfattar underkategorier som kuriosa, human interests, evenemang och prisutdelningar, 

inslag om film, teater och litteratur samt sportinslag, och representerar de mer lättsamma 

nyhetsämnena. Samhällsbevakning utgör det ”tyngre” materialet och kategorin olyckor och 

brott representerar de mer dramatiserade nyheterna. 

 

Angående valet av nyhetshändelser utgår Asp från Rudolf Walls citat från 1864 när han 

definierar vad nyhetsförmedling bör gå ut på: ”Tidningen skall meddela alla nyheter av vigt 

och intresse”. Utifrån dessa kriterier har han definierat fem underkategorier som tillsammans 

utgör en bra nyhet:  

 

1) Allmän betydelse i samhället  

2) Leder till konsekvenser för enskilda människor 

                                                 
18 Asp (1995), s. 3-5 
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3) Något ovanligt och oväntat 

4) Något dramatiskt och spännande 

5) Ska ge möjlighet till identifikation - inlevelse19 

 

Utifrån dessa tre områden kommer jag senare i uppsatsen att undersöka om 

förstasidesnyheterna, som här får representera nyhetsvärderingen i allmänhet, har gått mot en 

trivialisering. 

 

3.5 Att definiera begreppet tabloidisering 
För att kunna undersöka om det journalistiska innehållet förändrats i en tidning efter att 

tidningen skiftat till tabloidformat behöver man definiera begreppet ”tabloidisering”. Jag 

kommer främst att utgå från Frank Essers artikel Tabloidization of News från European 

Journal of Communication 14 (3), när jag söker definiera detta uttryck. 

 

Termen tabloid kommer ursprungligen från den koncentrerade formen av medicin i tablett- 

eller pillerform. Tabletten skulle vara lätt att svälja, och i början av 1900-talet började man 

använda termen i Europa för att referera till tidningar som var i en sådan storlek att man lätt 

kunde ta med sig dem på bussar och tåg.20  

 

Frank Esser menar att tabloidisering är ett direkt resultat av kommersialiserade medier som är 

drivna av pressen från annonsörerna att nå en stor publik. Det innebär mer fokus på 

underhållning, sport, illustrationer och sensationer istället för på information. Nyheterna 

produceras utifrån sin säljbarhet. Han refererar till Marvin Kalbs korta, men lättfattliga 

definition av tabloidisering:”A downgrading of hard news and upgrading of sex, scandal and 

infotainment”.21 Han delar in nyheter i ”hårda nyheter”, som politik och ekonomi, och ”mjuka 

nyheter”, som skandaler, sex och underhållning. Tabloidisering innebär förändringar av 

nyhetsurvalet (mer underhållning, mindre information), av presentationsformen (färre långa 

artiklar, fler korta med större bilder) och av språkbruket (mer okomplicerat vardagsspråk). 

 

Vidare utgår Frank Esser från Howard Kurtz’s bok Media Circus – The Trouble with 

America’s Newspapers för att definiera vad tabloidisering innebär:  

                                                 
19 Asp (1995) s. 20-23 
20 Hadenuis och Weibull (2003) s. 64, Esser (1999) s. 292 
21 Esser (1999) s. 292 
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- En generell försvagning av den journalistiska kvaliteten. 

- En minskning av hårda nyheter som politik och ekonomi, och en ökning av mjuka 

nyheter som skandaler, sensationer, sport och underhållning.  

- En generell förändring av mediernas definition av vad de tror att de röstberättigade 

behöver veta för att värdera en persons lämplighet för att jobba i det offentliga 

rummet. 

 

Frank Esser konstaterar också att:  

 

- Tabloidisering är en process och bör därför undersökas i ett längre tidsperspektiv. 

- Tabloidisering är en ”spill-over”, en överföringseffekt av värderingar från 

populärpressen till kvalitetspressen. 

- Tabloidisering är ingen universell eller internationellt likvärdig process, och bör därför 

undersökas i sitt kulturella och historiska sammanhang.  

- Tabloidisering är ett vagt begrepp och bör därför studeras flerdimensionellt.22 

 

Min definition av processen tabloidisering blir alltså som lyder: 

- en underminering av hårda nyheter (politik, utrikesnyheter, ekonomi, vetenskap och 

forskning) 

- en ökning av mjuka nyheter (skandaler, sensationer, underhållning, sex, våld och 

sport) 

- en allmän nedgång av den journalistiska kvaliteten (nyheterna presenteras mindre 

sakligt och mer underhållande) 

- det är en överföringseffekt från kvälls/populärpressen till den kvalitativa pressen 

 

 

4. Metod och material 

Jag har valt att undersöka Dagens Nyheter eftersom det är Sveriges största morgontidning och 

den därmed berör flest människor samtidigt. Genom att komparera en tidsperiod innan 

formatändringen med en motsvarande tidsperiod efter kan man ställa resultaten man får fram 

mot varandra för att belysa eventuella förändringar som skett. 

                                                 
22 Esser (1999) s. 291-294 
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Tabloidisering är som jag tidigare nämnt ett vagt och komplext begrepp och behöver belysas 

flerdimensionellt för att få en bättre helhetsbild.23 Därför har jag valt att göra tre 

kompletterande undersökningar, två kvantitativa undersökningar och en kvalitativ 

innehållsanalys.  

 

I det här kapitlet kommer jag först att redovisa vilka undersökningar jag avser att göra. Vidare 

kommer jag att reflektera över urvalet och avgränsningen. Slutligen kommer jag att redovisa 

de problem jag stött på under undersökningens gång. 

 

4.1 Bild- och annonsmaterial, redaktionellt material samt övrigt material 
Den första undersökningen är den mest omfattande. Där har jag tittat kvantitativt på om 

bildmaterialet respektive annonsmaterialet har ökat eller minskat sedan formatbytet. Jag har 

även definierat en tredje kategori som ”övrigt”, och där ryms allt redaktionellt material som 

inte är artiklar, det vill säga serier, kalendarier, radio- och teve-tablåer, skolmatsedlar, 

insändare, korsord, schack, sudoku, börsnoteringar och sportresultat. Genom att mäta dessa 

områden får jag även en bild av om det redaktionella textmaterialets omfattning förändrats. 

 

Jag valde att undersöka tidningen en vecka (sju dagar) innan formatbytet och en motsvarande 

vecka efter formatbytet. Enligt Frank Esser är tabloidisering en process, och bör därför 

undersökas i ett längre tidsperspektiv.24 För att undersökningen ska ingå i ett så långt 

tidsperspektiv som möjligt och för att den ska vara relativt färsk har jag valt att undersöka 

tidningen under första veckan i mars 2007, knappt tre år efter formatbytet. Den andra 

tidningsveckan är tre år innan formatbytet, det vill säga första veckan i mars 2001. På detta 

sätt får jag en tidsperiod som sträcker sig under sex år, vilket eventuellt gör att man kan 

påvisa större skillnader innan och efter formatbytet, än om jag hade valt en stramare 

tidsperiod. Jag har valt att undersöka tidningens alla delar och bilagor för att få en så 

heltäckande bild som möjligt av hur eller om materialet har förändrats. Den enda bilagan jag 

har lyft från undersökningen är Högskoleguiden. Detta för att den endast utkommer en gång 

per år och alltså inte fungerar som underlag för en undersökning av två snittveckor av Dagens 

Nyheter. 

 
                                                 
23 Esser (1999), s. 294  
24 Ibid. (1999), s. 293 
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När jag valde dessa tidsperioder var jag noga med att se att inget extraordinärt hade hänt på 

nyhetsfronten under någon av veckorna, för att få så bra och statistiskt relevant underlag som 

möjligt.  

 

Jag gjorde en volymmätning av bilderna (under denna kategori ligger fotografier, 

illustrationer och grafik), annonserna och det jag kategoriserat som övrigt i mm² och förde in 

alla data i tabeller för att enkelt kunna göra en jämförelse mellan de båda tidsperioderna. Jag 

undersökte också om uppdelningen av annonser och redaktionellt material förändrats sedan 

tabloidformatets införande genom att mäta hur stor del av sidorna totalt som utgjordes av 

helsidesannonser, och tittade på om det skett några förändringar av placeringen av annonserna 

i tidningen.  

 
4.2 Omfattningen av utrikesmaterial 
Utrikesnyheter hör till de ”hårda” nyheterna enligt Frank Essers definition och genom att 

komparera omfattningen av dessa under respektive tidsperiod får man en fingervisning om 

tidningen går mot en tabloidiserad form eller inte.  

 

I denna undersökning utgår jag endast från tidningens A-del, då det är där praktiskt taget alla 

utrikesnyheter finns. Genom att endast undersöka A-delen blir det lättare att belysa eventuella 

skillnader än om man undersökt tidningen i stort med alla delar och bilagor. Jag använde mig 

av samma underlag som i den förra undersökningen, det vill säga första veckan i mars 2001 

och första veckan i mars 2007, men jag lade även till en vecka innan och en vecka efter skiftet 

till tabloidformat. Ett större statistiskt underlag gör denna undersökning mer tillförlitlig, och 

detta ger totalt fyra undersökta tidningsveckor. Självklart hade jag även kunnat mäta bilder, 

annonser och ”övrigt” material från fyra tidningsveckor istället för två, men detta var orimligt 

ur tidsperspektiv med så mycket data att samla in. Jag ansåg att två snittveckor som 

motsvarade varandra skulle ge ett tillräckligt stort statistiskt underlag för denna typ av 

undersökning. 

 

Veckorna som jag lade till blev första veckan i november 2001, samt motsvarande vecka i 

november 2006. Detta för att få en spridning på det undersökta materialet, med lika mycket 

tid innan som efter skiftet till tabloidformat. Jag hade istället för november kunnat välja första 

veckan i september eller första veckan i oktober, men eftersom det var valår 2006 hade det 
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inte varit statistiskt relevant att undersöka förstasidesnyheterna under dessa veckor, då de 

förmodligen skulle handla betydligt mer om inrikespolitik än en ”vanlig” vecka. Dessutom 

hade det kanske blivit missvisande även när det gäller utrikesmaterialet, då detta eventuellt 

skulle försummas veckorna precis före och efter ett val i Sverige. 

 

Jag har delat upp utrikesmaterialet i bilder och artiklar och mätt dessa i mm² under respektive 

tidsperiod. Genom att dela upp materialet i bilder och text kan man dels mäta om materialet i 

stort har minskat eller ökat, och sedan kan man gå in på respektive kategori för att se var 

förändringen är störst. 

 

4.3 Ettorna och nyhetsvärderingen 
En stark indikator på om en dagstidning gått mot en mer tabloidiserad form eller inte är hur 

man gör nyhetsvärderingen. Ett sätt att undersöka om nyhetsvärderingen har ändrats sedan 

formatbytet är att undersöka förstasidesnyheterna, de så kallade ettorna, för att se vad 

tidningen anser vara de viktigaste nyheterna för dagen. Det brukar i regel vara två nyheter 

varje dag som tar störst plats på första sidan av tidningen. Uppdelningen brukar vara så att en 

nyhet ligger högst upp (i broadsheet-formatet högst upp till vänster) och den andra ligger 

precis under den första nyheten och utgörs av en stor bild med rubrik och text under bilden.25 

Det är dessa två nyheter jag definierar som förstasidesnyheter, ”ettor”. Enstaka dagar är det 

bara en ”etta”, som utgörs av en stor bild med rubrik och text under bilden.  

 

Förstasidesnyheterna får i denna undersökning utgöra en symbol för tidningen och 

nyhetsvärderingen i sig. De är det första alla läsare ser på morgonen, de utgör ofta de artiklar 

som flest personer tar sig tid att läsa och är i vissa fall det enda folk hinner se av hela 

tidningen. Undersökningens syfte är att se om ettorna ändrats beträffande hårda och mjuka 

nyheter, relevans, sensationsbetoning och trivialisering. Jag har tittat på samma veckor som i 

den förra undersökningen, två tidningsveckor innan formatbytet och två tidningsveckor efter, 

det vill säga 28 nummer av Dagens Nyheter totalt. Sammanlagt är det 50 artiklar jag granskar, 

26 stycken från perioden innan tabloidformatet, och 24 stycken sedan tabloidformatet införts.  

 

Jag har definierat och delat in nyheterna i kategorierna utrikespolitik och EU, inrikespolitik, 

utrikes (allmänt), inrikes (allmänt), Stockholm (politik), ekonomi samt vetenskap och 

                                                 
25 Se bilaga 2,3 
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forskning som får stå för det ”hårda” nyhetsmaterialet. Det ”mjuka” nyhetsmaterialet är 

uppdelat i kategorierna kuriosa, human interest26, livsstil (mode/hälsa/resor/bostad etcetera), 

kultur och nöje/underhållning samt sport. Sedan har jag placerat respektive nyhet under Frank 

Essers definitioner av hårda och mjuka nyheter. Jag har även undersökt om nyheterna blivit 

mer trivialiserade genom att använda Kent Asps tre kriterier för en trivialiserad och därmed 

kommersialiserad nyhetsapportering. Slutligen har jag tittat på om nyheterna anses vara 

relevanta och om det sensationsinriktade nyhetsmaterialet har ökat eller minskat genom 

Ghersettis definitioner. 

 

4.4 Reflektioner angående urval och avgränsning 
Jag anser att alla undersökningar har varit nödvändiga för att ge svar på mina frågeställningar. 

När man undersöker om bild- och annonsmaterialet samt om övrigt redaktionellt material har 

ökat eller minskat i omfattning får man också svar på om artikelmaterialet har ökat eller 

minskat. Detta visar om tidningen gått mot en tabloidisering eller inte.  

 

Förändringen av omfattningen av utrikesmaterialet, som ju hör till de ”hårda” nyheterna, ger 

också det en fingervisning om tidningen har gått mot en tabloidiserad form. Undersökningen 

av ettorna ger en antydan till hur nyhetsvärderingen har ändrats på tidningen. 

 

Det finns mängder med undersökningar jag har valt bort. Till exempel hade jag kunnat göra 

kvalitativa textanalyser för att se om artiklarna skrivs på ett mer dramatiskt sätt efter 

formatbytet. Jag hade också kunnat undersöka om artiklarna är mer fragmentiserade och 

snuttefierade, utan sammanhang eller bakgrund, vilket pekar på en kommersialisering av 

nyheterna.27 Man hade också kunnat göra djupintervjuer med exempelvis befintliga och 

avhoppade journalister för att få en bild av hur tidningen förändrats sedan formatbytet. Vidare 

hade jag kunnat göra de existerande undersökningarna under en längre tidsperiod och även 

undersökt flera tidningar för att komparera resultaten dem emellan.  

 

Jag insåg dock att detta inte var realistiskt i förhållande till mina tidsramar och jag ansåg att 

de undersökningar jag valt att göra skulle ge mig konkreta svar på mina frågeställningar. Jag 

lämnar därför dessa förslag på undersökningar till framtida forskning.  
                                                 
26 ”Människo-nära” journalistiskt material som talar direkt till känslorna, som ska få oss att känna empati, 
inlevelse, identifikation. Enligt Cambridge Advanced Learner’s Dictionary detaljer om människors erfarenheter 
och upplevelser. 
27 Se till exempel Asp (1995) s. 3, 4, 8-12 
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4.5 Metodproblem 
Till den stora kvantitativa undersökningen av bilder, annonser och övrigt material var jag 

osäker på om jag skulle lyfta några av bilagorna från undersökningen. Till exempel består 

tidningens jobbilagor till nästan 100 procent av annonser, och jag var osäker på om det var 

relevant att ta med dem i undersökningen. Samtidigt finns en del andra bilagor som också 

består av större del annonser än redaktionellt material, till exempel DN Bostad, DN Motor 

och DN Resor. Skulle jag lyfta de från undersökningen också? I och med formatbytet har 

tidningen ändrat form och en del av dessa bilagor fanns inte när Dagens Nyheter kom ut i 

broadsheet. Under arbetets gång med att mäta och räkna fick jag intrycket av att det var större 

andel annonser i tidningens A-del innan formatbytet, men att dessa annonser eventuellt bytt 

plats, och istället hamnat i någon av tidningens andra bilagor. Till slut valde jag ändå att ta 

med alla delar och bilagor av tidningen i undersökningen (förutom Högskoleguiden som jag 

redogjort för tidigare) för att det underlaget ger en mer rättvis bild av hur tidningen totalt sett 

har förändrats. 
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5. Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras undersökningens resultat. Först presenteras undersökningen som 

avser hur bildmaterialet, annonsmaterialet, det redaktionella textmaterialet och det som jag 

valt att kalla ”övrigt” har förändrats i och med formatbytet av tidningen. Sedan presenteras 

undersökningen som gäller omfattningen av utrikesmaterialet. Slutligen presenteras resultatet 

av hur förstasidesnyheterna, ”ettorna” har förändrats i och med formatbytet.  

 

 
 

FÖRSTA VECKAN I MARS 2001  FÖRSTA VECKAN I MARS 2007 

 
Bilder 11,6% 

                

Bilder 8,8% 

Artiklar 
29,5% Artiklar 

36,1% 

Annonser 
50,2% 

Annonser 
42,2 % 

Övrigt 11,5% 

Övrigt 10,1% 

 

5.1 Bildmaterial 
Resultatet av den stora kvantitativa undersökningen visar att bildmaterialet under veckan 2001 

utgjorde 8,8 procent, eller 78941,97 cm² av tidningens totala utrymme, som var 891888 cm². 

Under motsvarande vecka 2007 utgjorde bilderna 11,6 procent, eller 100555,9  cm² av det 

totala utrymmet, som då var 864651,1 cm². Bildmaterialet har följaktligen totalt sett ökat med 

2,8 procent sedan införandet av tabloidformatet.28 Att bildmaterialet ökat visar att tidningen 

blivit mer visuellt inriktad, vilket kan ses som ett led till en mer marknadsdriven journalistik, 

där man låter bilderna styra utformningen av artikeln.29  

 

 

 
                                                 
28 Se bilaga 4 
29 McManus (1994) s. 7, McManus i Hultén (1999) s. 412 
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5.2 Annonser 
Resultatet av den kvantitativa undersökningen avseende annonsmaterialet visar att detta 

minskat med 8 procent efter formatbytet. Det är anmärkningsvärt eftersom det går emot alla 

teorier om en mer marknadsdriven journalistik. Å andra sidan är annonserna mer direkt 

riktade till läsarna i tabloidformatet, vilket jag ska återkomma till längre fram. 

 

En anledning till minskningen av annonsmaterialet kan vara att det procentuellt sett är något 

färre helsidesannonser i tabloiden än i broadsheeten.30 Av den undersökta veckan i mars 2001 

består 35,9 procent av tidningens totala sidantal av helsidesannonser. Under motsvarande 

vecka 2007 är resultatet 34,1 procent, vilket betyder att helsidesannonserna har minskat med 

1,8 procentenheter av det totala sidantalet. Förändringen är förvisso marginell, men ändå värd 

att nämna med tanke på att broadsheet-formatet praktiskt taget var dubbelt så stort som 

tabloidformatet. Därmed kan några få helsidesannonser göra stor skillnad på det totala 

annonsutrymmet. 

 

En intressant aspekt är att annonsernas placering har ändrats. I broadsheet-formatet är de 

flesta annonserna uppdelade på hel- eller halvsidor. I tabloiden finns också många hel- och 

halvsidesannonser, men där helsidesannonserna har minskat har de små annonserna ökat och 

blivit mer integrerade med det redaktionella materialet. Ett exempel är börssidorna där företag 

numera kan ”köpa sin egen logga”, det vill säga en variant på en liten annons som ligger 

insprängd i det redaktionella materialet, börstabellerna.31 I alla veckans A-delar av tidningen 

finns minst ett uppslag där annonserna är fler och tar större plats än det redaktionella 

materialet. Fokuset där har alltså skiftat från artiklarna till annonserna.32  

 

Utifrån detta kan man dra slutsatsen att det fanns en tydligare avgränsning mellan annonser 

och redaktionell text innan formatbytet. I och med att man blandar annonser och redaktionellt 

material ökar värdet på annonserna. Man minskar artiklarnas informationsvärde och ökar 

samtidigt annonsernas säljbarhetsvärde, vilket pekar på en hybridisering av tidningen.33 

 

 

                                                 
30 Se bilaga 5 för utförligare siffror 
31 Se bilaga 6 
32 Se bilaga 7 
33 Palm (2002) s. 66-67 
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5.3 Övrigt material 
Det som jag tidigare kategoriserat som ”övrigt material” har minskat något sedan ändringen 

till tabloidformat. 2001 utgjorde denna kategori 11,5 procent, och 2007 hade den minskat med 

1,4 procentenheter till 10,1 procent. Detta är en förhållandevis marginell skillnad, men ändå 

viktig att ta med, då det tillsammans med det minskade annonsmaterialet visar att den 

redaktionella texten (artiklarna) har ökat. 

 

5.4 Redaktionell text 
Genom mätningarna av bilder, annonser och övrigt redaktionellt material visar 

undersökningen att den redaktionella texten har ökat med 6,6 procent. Detta indikerar att 

tidningen går i motsatt riktning mot en tabloidisering. Undersökningen visar att artiklarnas 

utrymme har ökat, men den säger ingenting om artiklarna i sig. Det kan tänkas att artiklarna 

kan ha blivit fler i antal, men kortare i sig, vilket i så fall skulle tyda på en tabloidisering. För 

att utröna om så är fallet krävs dock ytterligare en annan undersökning. 

 

5.5 Omfattningen av utrikesnyheter 

 

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

1 2

 

2001 2006-07 

Bilder Artiklar Bilder Artiklar 

 

Utifrån resultatet av undersökningen kan man utläsa att utrikesmaterialet i A-delen minskat 

med totalt sett 2,7 procent.34 Här är det textmaterialet som minskat mest, 2,4 procent, och 

bildmaterialet har endast minskat marginellt, 0,3 procent. Bildmaterialet följer här 

utvecklingen av tidningen i stort; det har ökat generellt sett och i och med att utrikesmaterialet 

 

                                                 
34 Se bilaga 8 för utförligare siffror 
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har minskat totalt sett ligger själva utrikes-bildmaterialet kvar på ungefär samma nivå som 

innan formatbytet.  

 

I och med att utrikesmaterialet hör till de ”hårda” nyheterna och det har minskat kan man 

utläsa ett resultat som pekar på att tidningen har gått mot en mer tabloidiserad form.35 Men i 

och med att inget annat specifikt textmaterial har mätts kan man inte säkerställa vad som har 

ersatt det minskade utrikesmaterialet, om det är ”mjuka” nyheter eller andra ”hårda” nyheter 

som tagit dess plats. 

 

5.6 Förstasidesnyheterna, ”ettorna” 

 

 

HÅRDA RESPEKTIVE MJUKA NYHETER           TRIVIALA NYHETER 

 

 
Mjuka 37,5% 

Mjuka 23% 

   

Triviala 41,5% Triviala 23% 

Hårda  Icke-triviala 
58,5% Icke-

triviala 
77%

62,5%
Hårda 77% 

 2001 2001 2006-07 2006-07 

 

 

 

RELEVANTA NYHETER  SENSATIONELLA NYHETER 

 

   

Sensationella 
7,5% 

Sensationella 
29% Icke-

relevanta 
66% Icke-

relevanta 
50% 

Relevanta 
33% Icke-

sensationella 
71% Relevanta 

50% Icke-
sensationella 
92,5% 

 2001 2006-07 2001 2006-07 

 

 

                                                 
35 Se tex Esser (1999) s.292-293 

   19



I min analys av förstasidesnyheterna har följande kunnat observeras36: 

I de tidningar jag undersökt 2001 när tidningen var i broadsheet-format bestod 

förstasidesnyheterna till 77 procent37 av ”hårda nyheter”, som enligt Frank Essers definition 

är nyheter som rör politik, ekonomi, vetenskap etcetera. De ”mjuka nyheterna”, såsom spor

underhållning, human interest etcetera utgjorde 23 procent av förstasidesnyheterna. Utifrån 

det material jag har undersökt 2006 och 2007 när tidningen är i tabloidformat kan man se att 

de hårda nyheterna minskat med 14,5 procentenheter ner till 62,5 procent av 

förstasidesnyheterna. Således har de ”mjuka” nyheterna ökat och utgör 37,5 procent under 

samma tidsperiod. 

t, 

                                                

 

Enligt Kent Asps definitioner av trivialiserade nyheter har dessa ökat markant sedan 

tabloidformatets införande. I broadsheeten utgjorde dessa 23 procent av tidningens 

förstasidesnyheter, medan de i tabloidformatet utgör 41,5 procent.  

 

Andelen relevanta nyhetshändelser38 som rapporteras bland förstasidesnyheterna har minskat 

nämnvärt när man tittar på de undersökta tidningarna i tabloidformat. Mot broadsheetens 50 

procent relevanta nyhetsartiklar står tabloidens 33 procent. De flesta nyheter som undersökts 

följer ett mönster: är det hårda nyheter är de nästan aldrig triviala, och då är de i de flesta fall 

också relevanta. Omvänt gäller för mjuka nyheter: de är ofta triviala och icke-relevanta. Den 

största bakomliggande orsaken till att nyheter som är hårda och icke-triviala anses vara icke-

relevanta innan formatbytet är för att de är skrivna utifrån ett Stockholmsperspektiv, de berör 

alltså inte majoriteten av invånarna i Sverige. Av de icke-relevanta nyheterna är 31 procent 

”Stockholmsnyheter” i broadsheeten. Av de icke-relevanta nyheterna i tabloiden är endast 19 

procent ”Stockholmsnyheter”. Där är de flesta icke-relevanta nyheterna också mjuka och 

triviala. 

 

Slutligen har de sensationella nyheterna39 ökat betydligt. I broadsheet-formatet utgör 8 

procent av ettorna dessa undersökta veckor sensationsinriktade nyheter. I tabloidformatet 

däremot utgör 29 procent av ettorna nyheter med sensationsinriktning. Detta är främst på 

grund av att det är fler förstasidesnyheter som handlar om sport och kändisar i 

tabloidformatet.  
 

36 Se även kompletterande bilagor 9, 10 
37 Procenttalen är här avrundade till 0,5 procentenheter. 
38 Enligt Ghersetti (2000) s. 10, (se tidigare avsnitt om teori och tidigare forskning) 
39 Ibid. s. 11-12 
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Utifrån detta underlag om förstasidesnyheter kan konstateras att de hårda nyheterna har 

minskat och de mjuka ökat, vilket pekar på att tidningen går mot en mer tabloidiserad form.40 

Också de nyheter som definieras som triviala har ökat, vilket innebär att tidningen har blivit 

mer kommersialiserad.41 Nyheter som är relevanta har minskat samtidigt som 

sensationsbetonade nyheter har ökat. Detta pekar på en alltmer marknadsstyrd journalistik.42 

 

 

6. Diskussion utifrån analysresultat 
Att dagstidningarna idag står mellan publicistiska och kommersiella ideal är ingen nyhet. Den 

alltmer intensifierade konkurrensen medier emellan har lett till att just dagstidningar – i 

kampen om mediepubliken mot kvälls- och gratistidningar, teve och Internet – har blivit mer 

eller mindre tvingade att förnya och förändra sig för att överhuvudtaget överleva. I 

förändringarna ingår allt ifrån att samverka med andra tidningar inom teknik, annonsmarknad 

och distribution, till att ändra format, layout och journalistisk inriktning för att vinna nya 

läsare. Bakgrunden till denna studie grundar sig i hypotesen att Dagens Nyheter genomgått 

förändringar sedan bytet till tabloidformat, vad gäller omfattningen av bilder, annonser och 

redaktionell text, men också gällande nyhetsurvalet och nyhetsvärderingen. Genom analyser 

har det tydliggjorts att det skett förändringar inom alla dessa områden sedan tabloidformatets 

införade. 

 

6.1 Den moderna morgontidningen i nya kläder 

Av mina undersökningar kan konstateras att bildmaterialet procentuellt sett har ökat sedan 

tabloidformatets införande, vilket tyder på en visualiseringsprocess och är en del av den 

marknadsdrivna journalistiken.43 I marknadsdriven journalistik vill man locka så många 

läsare som möjligt till ett så billigt pris som möjligt. Ett enkelt sätt är att vädja till folks 

känslor, och bilder talar många gånger mer direkt än långa texter.  

                                                

 

Annonserna och det jag definierar som övrigt material har däremot minskat, och den 

redaktionella texten har ökat vilket tyder på en process som går emot en tabloidisering. Det 

 
40 Esser (1999) s.292-293 
41 Asp (1995) s. 20-23  
42 Ghersetti (2000) s. 256 
43 McManus (1994) s.7, McManus i Hultén (1999) s. 412 
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kan dock tänkas att den redaktionella texten fått ökat utrymme i tidningen, men att artiklarna i 

sig blivit kortare, vilket i så fall skulle tala för att tidningen går mot en tabloidisering.44 Detta 

är dock endast spekulationer och för att utröna om så är fallet krävs ytterligare 

undersökningar.  

 

En aspekt vad gäller annonsmaterialet är att det kan ha minskat mot Dagens Nyheters vilja. 

Annonsmarknaden har blivit tuffare då det finns många fler sätt att marknadsföra sig på, 

annonser på Internet har exempelvis slukat en stor del av annonskakan som tidigare var 

tillägnad dagspressen. Av mina undersökningar kan konstateras att annonserna så smått börjat 

integreras med det redaktionella materialet. Detta kan vara ett sätt att göra annonserna mer 

attraktiva och därmed göra tidningen mer säljbar. Det tyder i så fall på en hybridisering 

mellan redaktionen och marknadsavdelningen, vilket i sig gör att tidningen går mot en mer 

kommersialiserad form.45 Tabloidformatet i sig kan också ses som ett led i att skapa en säljbar 

produkt, i och med att tabloidformatet numera är standard på annonsmarknaden.  

 

Utrikesrapporteringen som hör till de hårda nyheterna har minskat något mellan de 

komparerade tidsperioderna, och av bild- och textmaterialet är det texten som har minskat 

mest procentuellt. I och med att den redaktionella texten i tidningen har ökat rent generellt är 

det än mer anmärkningsvärt att utrikestexterna har minskat och tyder klart på tendenser mot 

en tabloidisering. Samtidigt säger inte undersökningen i sig något om vad det reducerade 

utrikesmaterialet har ersatts med. Rent hypotetiskt skulle det kunna ha ersatts med annat hårt 

material, men har det ersatts med mjukare nyheter är det en ännu större indikator på att 

tidningen går mot en tabloidisering. För att undersöka det krävs att man granskar allt 

textmaterial i hela tidningen, för att se om de hårda nyheterna generellt sett har minskat och 

de mjuka ökat. 

 

Utifrån resultatet av granskningen av förstasidesnyheterna kan man konstatera att de hårda 

och relevanta nyheterna har minskat, samtidigt som de triviala och sensationsbetonade 

nyheterna har ökat. Genom förstasidesnyheterna får man en fingervisning av tidningens 

nyhetsvärdering i stort och resultatet pekar på att tidningen går mot en mer tabloidiserad, 

kommersialiserad och marknadsstyrd journalistik. Men att hävda att Dagens Nyheter för en 

marknadsdriven journalistik fullt ut vore att ljuga. Det är viktigt att poängtera att det 

                                                 
44 McManus (1999) s. 7 
45 Palm (2002) s.66-67, se även tidigare teoriavsnitt s. 6 
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sammantagna resultatet av undersökningarna visar att det finns tendenser som pekar åt att 

tidningen än så länge bara har tagit några steg riktningen mot en tabloidisering, och en 

kommersialiserad och marknadsdriven journalistik. 

 

6.2 Två sidor av samma mynt 

Bilden vi får av världen är filtrerad genom medierna. Även om vi inte tittar, läser eller lyssnar 

på nyheterna blir vi ändå påverkade av medier för att alla i vårt samhälle är beroende av dem 

för att ta till sig information som inte ligger inom vårt räckhåll. Risken med en alltför 

marknadsdriven journalistik kan vara att vi som läsare får en skev bild av världen utanför vår 

egen greppbara verklighet. Att vädja till känslor istället för intellekt är att ta vägen förbi 

hjärnan direkt ner i magen. Man slipper behandla informationen, den är redan söndertuggad 

och klar, redo att konsumeras utan vidare eftertanke. Om viktiga delar av berättelsen 

utelämnas i nyheterna och man till slut bara presenterar en liten del av sanningen, kan det leda 

till att vi distanseras från verkligheten istället för att integreras med den. I värsta fall leder det 

till en fördummad generation som bygger sina åsikter på halvsanningar. 

 

Å andra sidan är vinsten med att ge folk det de vill ha att man kanske fångar upp några på 

vägen – de som normalt sett inte skulle läsa en morgontidning. Istället för en ”fördumning” 

kan man se det som en ”försmartning”, att man lyckas nå ut med en morgontidning till en så 

bred publik som möjligt. Man kan se det som en demokratiseringsprocess – alla ska ha rätt att 

läsa om det de vill i en morgontidning. De som vill läsa mer om ekonomi, politik och 

samhällsfrågor kan ju söka sig till specialtidningar. 

 

Men för att hålla oss kvar vid demokratiseringsprocessen var det ju från början meningen att 

medier skulle fungera som den tredje statsmakten, som granskar de folkvalda representanterna 

åt oss. Vad händer när tidningarna inte längre ser det som något viktigt i sin nyhetsvärdering? 

Vad händer om de anser att sex och våld säljer bättre än politik och väljer nyhetsmaterial 

utifrån det? Risken med en alltför kommersialiserad nyhetsförmedling är att man skapar en 

elit i samhället som kan föra sin talan och diskutera ämnen som rör politik och samhällsfrågor 

i stort. Andra hålls kvar på mattan med nyheter om kändisar, senaste bantningsknepet och 

sportresultat.  

 

Den moderna dagstidningen, i det här fallet Dagens Nyheter, är inne i en fas av förändring. 

Man måste dock komma ihåg att se tidningen i kontexten att det är ett kommersiellt 
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nyhetsföretag. Liksom andra nyhetsföretag drivs tidningen av två uppgifter: att producera 

nyhetsjournalistik som läsarna vill ha, och att skapa en säljbar produkt för att finansiera 

företaget. Det finns en idealbild för hur journalistiken ska vara, och det finns en verklighet 

med krav på vinst. Och allt som har med en marknadsdriven journalistik att göra behöver inte 

vara dåligt. Självklart behöver journalistiken förnyas ibland, de traditionella idealen kan inte 

hålla för evigt.  

 

 

7. Slutsatser 

Analysen av undersökningarna visar att tidningen har förändrats sedan den bytte format. Det 

finns tendenser som pekar på att Dagens Nyheter går mot en tabloidisering, 

kommersialisering och en marknadsstyrd journalistik. Bildmaterialet har ökat vilket tyder på 

att tidningen blivit mer visuellt inriktad. Annonserna har börjat integreras med den 

redaktionella texten, vilket tyder på en hybridisering av redaktionen. Utrikesmaterialet, som 

hör till de hårda nyheterna, har minskat. På förstasidan av tidningen har det hårda och 

relevanta nyhetsmaterialet minskat samtidigt som de triviala och sensationella nyheterna har 

ökat, vilket är tecken på en kommersialiserad nyhetsbevakning. 

 

Samtidigt finns tendenser som pekar i motsatt riktning. Annonsmaterialet i stort har minskat 

och den redaktionella texten har ökat. Men undersökningarna säger ingenting om artiklarna i 

sig. De kan ha blivit fler men kortare, och det kan ha skett en ökning av mjuka nyheter, vilket 

i så fall skulle vara ett tecken på tabloidisering. Ytterligare undersökningar är nödvändiga för 

att fastställa om så är fallet.  

 

Det måste poängteras att det än så länge bara rör sig om små steg i riktning mot en 

marknadsstyrd och tabloidiserad tidning. Om de förändringar som mina undersökningar pekar 

på är en följd av formatbytet kan man endast spekulera om, förändringarna kan ha börjat långt 

innan tidningen gick över till tabloidformat. Med utgångspunkt från detta skulle det vara 

intressant att i framtiden se en liknande undersökning under längre tidsymd än den jag gjort. 

På så sätt kan man se om tendenserna till en tabloidiserad och marknadsstyrd tidning förstärks 

eller håller sig kvar på befintlig nivå.  
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8. Förslag till fortsatt forskning 
Det finns otroligt många olika aspekter att undersöka när det gäller tabloidisering av en 

tidning. Nedan följer några av dem jag valde bort i den här uppsatsen.  

 

Man kan undersöka texterna kvalitativt för att ta reda på om de blivit mer dramaturgiskt 

uppbyggda eller mer personifierade, vilket båda tyder på en kommersialisering av 

journalistiken.46 Som jag tidigare nämnt kan man kvantitativt mäta artiklarna för att se om de 

generellt sett blivit kortare. Man kan även dela upp alla artiklar i tidningen i hårda och mjuka 

nyheter, och se om det skett en ökning respektive minskning åt något håll. 

 

Visuellt och formmässigt skulle det vara spännande att titta på om rubrikernas storlek ökat 

och om journalisternas bildbyline blivit större eller ökat i antal, vilket också det tyder på en 

tabloidisering av tidningen. Det skulle också vara intressant att titta på vad i bildmaterialet 

som står för den största ökningen, intrycket från undersökningarna pekar på att det är större 

fokus på grafik nu än tidigare. 

 

Ämnen som tidigare ansågs vara ”kvinnoämnen” har fått ta större plats i det offentliga 

rummet. Feminism har tidigare varit underrepresenterat och ofta bekämpat i 

nyhetsjournalistiken, och utifrån detta skulle en undersökning om feminiseringen av nyheter 

vara relevant när det gäller formatbytet. 

 

Slutligen skulle man kunna undersöka om Dagens Nyheter har ökat sitt lokala nyhetsmaterial 

om Stockholm. Undersökningen av utrikesmaterialet visar att det har minskat sedan 

formatbytet och det skulle därför vara intressant att utifrån det granska om tidningen gått över 

till en mer lokal journalistik och ”news you can use”.  

 

 

 

 

 
                                                 
46 Se tex Asp (1995) s. 12-16, 25-27 
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Bilaga 1 
 
 
 
Hejsan,  
 
Här kommer vår upplaga (snitt per dag) för varje år 1996 till och med 2006.  
 

 
 
 
Med vänlig hälsning 
Carina Nilsson  
Controller  
 
 

 
 

Telefon: +46 8 738 17 33  
Fax: +46 8 738 21 70  
Adress: Gjörwellsgatan 30,  
SE-105 15 Stockholm, Sweden  
www.dn.se  
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Bilaga 2 
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Bilaga 3 
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Bilaga 4 
 
 
 
Totala summor 2001 
 
 
 2001    

 BILDER ANN. ÖVRIGT 

TOTALA 
CM² HELA 
TIDNINGEN

MÅN 5/3 4640,05 26105,35 6310 56392
TIS 6/3 7650,46 41180,59 6623,36 92644
ONS 7/3 9899,16 39162,87 27028,13 111392
TORS 
8/3 8084,703 67373,95 10567,03 116812
FRE 9/3 12542,03 41453,4 21581,45 121456
LÖR 
10/3 20553,51 66962,84 12787,58 147484
SÖN 
11/3 15572,06 165937,1 17714,97 245708
SUMMA 78941,97 448176,1 102612,5 891888
 
 
 
 
Totala summor 2007 
 
 
 2007    

 BILDER ANN. ÖVRIGT

TOTALA 
CM² HELA 
TIDNINGEN

MÅN 5/3 8383,61 26406,16 7650,49 72237,26
TIS 6/3 10552,62 30810,96 9770,94 84985,6
ONS 7/3 12949,44 26880,32 27635,68 106232
TORS 
8/3 16075,02 61463,3 13821,79 142273,9
FRE 9/3 13730,09 65725,45 9092,47 135977
LÖR 
10/3 14612,31 63006,16 8628,71 135977
SÖN 
11/3 24252,78 90948,51 10643,55 186968,3
SUMMA 100555,9 365240,9 87243,63 864651,1
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Bilaga 5 
 
 
 
Helsidesannonser 2001 och 2007 
 
 2001 2007 
MÅN 5/3 8 17 
TIS 6/3 14 23 
ONS 7/3 12 18 
TOR 8/3 16 35 
FRE 9/3 24 54 
LÖR 
10/3 28 51 
SÖN 
11/3 76 78 
SUMMA 178 276 
   
TOTALT   
ANTAL    
SIDOR 496 808 
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Bilaga 6 
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Bilaga 7 

 
 
 

 

   34



Bilaga 8 
 
 
 
Totala summor utrikesmaterial mars 2001 
 

  
MÅN 
 5/3 

TIS 
 6/3 

ONS 
 7/3 

TORS 
8/3 

FRE  
9/3 

LÖR 
10/3 

SÖN 
11/3 SUMMA 

TEXT  3178,55 3961,04 3380,87 2901,86 3197,86 3416,96 4228,7 24265,84
BILD  578,35 1471,55 617,69 610,99 1248,34 1584,49 1893,92 8005,33
A-DELENS         
TOTALA          
SUMMA CM² 32224 32224 28196 36252 28196 32224 32224 221540
 
 
 
Totala summor utrikesmaterial november 2001 
 

  
MÅN 
5/11 

TIS  
6/11 

ONS 
7/11 

TOR 
8/11 

FRE 
9/11 

LÖ 
10/11 

SÖ 
11/11 SUMMA 

TEXT  2727,89 3180,26 3400,24 3366,21 4208,37 4009,88 4563,2 25456,05
BILD  1239,6 512,05 442,74 1077,8 1698,39 699,48 886,36 6556,42
A-DELENS         
TOTALA          
SUMMA CM² 24168 32224 36252 28196 28196 28196 32224 209456
 
 
 
Totala summor utrikesmaterial november 2006 
 

  
MÅN 
6/11 

TIS  
7/11 

ONS 
8/11 

TOR 
9/11 

FR 
10/11 

LÖ 
11/11 

SÖ 
12/11 SUMMA 

TEXT  3121,89 2550,68 1941,36 4073,31 4318,05 3997,82 1191,28 21194,39
BILD  1183,39 988,77 853,9 1590,22 1532,88 1338,58 551,74 8039,48
A-DELENS         
TOTALA          
SUMMA CM² 38244 33994 29745 38244 33994 33994 38244 246459
 
 
 
Totala summor utrikesmaterial mars 2007 
 
  MÅN 5/3 TIS 6/3 ONS 7/3 TOR 8/3 FR 9/3 LÖ 10/3 SÖ 11/3 SUMMA 
TEXT  2412,77 3632,84 2976,34 3586,85 3782,77 4289,35 2401,12 23082,04
BILD  756,38 976,22 803,42 892,06 1173,1 1336,08 978,68 6915,94
A-DELENS         
TOTALA           
SUMMA CM² 25496 29745 29745 42493 29745 42493 38244 237961
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Bilaga 9 
 

FÖRSTASIDESNYHETER 200147 
 
MARS 2001 
 
Mån 5/3  1) ”Lätt att sänka telekostnaden” 

Utlandssamtal kan bli 70 procent billigare om man väljer rätt telebolag. Artikel 
med tillhörande grafik. 
 
Kategori: Konsument 
Frank Esser: Mjuk nyhet 
Trivial nyhet enligt Asp?: Ja 
1) Intervjuperson: Ingen. 
2) Bevakningsområde: Förströelse 
3) Nyhetshändelse: Ingen 
Är nyheten relevant (enligt Ghersettis definition)? Nej 
Är nyheten sensationsinriktad (enligt Ghersettis definition)? Nej 
 

 2) ”Presskonferens på rygg” 
 Seger i Vasaloppet för högoddsaren Henrik Eriksson. 

 
Kategori: Sport 
Frank Esser: Mjuk nyhet 
Trivial nyhet enligt Asp?: Ja 
1) Intervjuperson:”Företrädare”, ”Allmänheten” 
2) Bevakningsområde: Förströelse 
3) Nyhetshändelse: Ingen. 
Är nyheten relevant (enligt Ghersettis definition)? Nej 
Är nyheten sensationsinriktad (enligt Ghersettis definition)? Ja 
  

 
Tis 6/3 1) ”Konkurrens ger bättre skolor” 

Undervisningen i de kommunala skolorna blir bättre av konkurrens från 
friskolor, skriver forskare på DN Debatt. 
 
Kategori: Inrikespolitik 
Frank Esser: Hård nyhet 
Trivial nyhet enligt Asp?: Nej  
1) Intervjuperson: Ingen 
2) Bevakningsområde: Samhällsbevakning 
3) Nyhetshändelse: Allmän betydelse i samhället, leder till konsekvenser för 
enskilda människor. 

                                                 
1 Med 1) avses de nyheter som kommer högst upp på första sidan. Med 2) avses de nyheter som kommer under 
första nyheten och utgörs av en stor bild med rubrik under. I de fall där det bara är en stor nyhet på första sidan 
av tidningen står det 1+2. Först står rubrikerna på nyheterna, och under dem en kort sammanfattning av vad 
nyheten handlar om. Under det kommer min definition av ämnet på nyheten, sedan Essers defintion av hårda och 
mjuka nyheter, sedan Asps definitioner av trivialiserade nyheter, sedan Ghersettis definitioner av relevanta 
nyheter samt sensationsinriktade nyheter. 
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Är nyheten relevant (enligt Ghersettis definition)? Nej 
Är nyheten sensationsinriktad (enligt Ghersettis definition)? Nej 
  
2) ”Samernas historia spåras med genteknik” 
Genteknik kan äntligen fastställa att samerna är en unik urbefolkning. 
Journalisten har pratat med några samer, bland annat samebyns ordförande, som 
bor i en by i Dalarna. 
 
Kategori: Vetenskap och forskning 
Frank Esser: Hård nyhet 
Trivial nyhet enligt Asp?: Nej  
1) Intervjuperson:”Företrädare”, ”Allmänhet”. 
2) Bevakningsområde: Samhällsbevakning 
3) Nyhetshändelse: Allmän betydelse i samhället, leder till konsekvenser för 
enskilda människor. 
Är nyheten relevant (enligt Ghersettis definition)? Ja 
Är nyheten sensationsinriktad (enligt Ghersettis definition)? Nej 
  

 
Ons 7/3 1) ”Transportstopp ger köttbrist” 

På grund av mul- och klövsjukan har EU beslutat om förbud mot 
djurtransporter. Det innebär i praktiken stopp för slakt i Sverige under några 
veckors tid.  
 
Kategori: Inrikes och EU 
Frank Esser: Hård nyhet 
Trivial nyhet enligt Asp?: Nej  
1) Intervjuperson:”Företrädare” 
2) Bevakningsområde: Samhällsbevakning 
3) Nyhetshändelse: Allmän betydelse i samhället, leder till konsekvenser för 
enskilda människor, något ovanligt och oväntat. 
Är nyheten relevant (enligt Ghersettis definition)? Ja 
Är nyheten sensationsinriktad (enligt Ghersettis definition)? Nej 
  
2) ”2000 förlossningsplatser saknas” 
Akut kris för förlossningsvården i Stockholm. Idag tvingas kvinnor åka till BB i 
Gävle och Örebro för att föda. Flera olika artiklar där man intervjuar läkare, 
barnmorskor, sjukvårdsdirektörer, och verksamhetschefer. 
 
Kategori: Stockholm/Sjukvård 
Frank Esser: Hård nyhet 
Trivial nyhet enligt Asp?: Nej  
1) Intervjuperson:”Företrädare” 
2) Bevakningsområde: Samhällsbevakning 
3) Nyhetshändelse: Allmän betydelse i samhället, leder till konsekvenser för 
enskilda människor, ska ge möjlighet till identifikation/inlevelse. 
Är nyheten relevant (enligt Ghersettis definition)? Nej 
Är nyheten sensationsinriktad (enligt Ghersettis definition)? Nej 
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Tors 8/3 1+2) ”Detta kunde Clara aldrig ana” 
Stor kvinnospecial med anledning av internationella kvinnodagen. Enkät i A-
delen där man frågar kvinnor jorden runt vad som hjälpt kvinnor mest att 
utvecklas i modern tid. 
 
Kategori: Livsfrågor/Human interest 
Frank Esser: Mjuk nyhet 
Trivial nyhet enligt Asp?: Ja 
1) Intervjuperson:”Allmänheten” 
2) Bevakningsområde: Förströelse 
3) Nyhetshändelse: Ska ge möjlighet till identifikation/inlevelse. 
Är nyheten relevant (enligt Ghersettis definition)? Nej 
Är nyheten sensationsinriktad (enligt Ghersettis definition)? Nej 
 

 
Fre 9/3 1) ”Nybyggen bara för välbärgade” 

Bostadsbristen i Stockholm fortsätter att öka. DN har sammanställt hur mycket 
som byggs i alla kommuner och pratat med kommunalråd i Salem. 
 
Kategori: Stockholm/bostadspolitik 
Frank Esser: Hård nyhet 
Trivial nyhet enligt Asp?: Nej  
1) Intervjuperson:”Företrädare” 
2) Bevakningsområde: Samhällsbevakning 
3) Nyhetshändelse: Allmän betydelse i samhället, leder till konsekvenser för 
enskilda människor. 
Är nyheten relevant (enligt Ghersettis definition)? Nej 
Är nyheten sensationsinriktad (enligt Ghersettis definition)? Nej 
 
 
2) ”Fisk bräcker inte kött“ 
Sifoundersökning om svenskarnas kostvanor med anledning av galna ko-sjukan 
och mul- och klövsjukan. Intervju med marknadsanalytiker på Gröna Konsum 
och seniorkonsult på Sifo. 
 
Kategori: Inrikes 
Frank Esser: Hård nyhet 
Trivial nyhet enligt Asp?: Nej 
1) Intervjuperson:”Företrädare” 
2) Bevakningsområde: Samhällsbevakning 
3) Nyhetshändelse: Allmän betydelse i samhället. 
Är nyheten relevant (enligt Ghersettis definition)? Ja 
Är nyheten sensationsinriktad (enligt Ghersettis definition)? Nej 
  

 
 
Lör 10/3 1) ”Gengrödor kan få odlas” 

Artikel som handlar om att Sverige inom några år kan söka tillstånd för att odla 
gentekniskt förädlade grödor. Representanter för jordbruksverkets 
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växtodlingsenhet, växtförädlingsföretaget Syngenta och Greenpeace intervjuas. 
Flera andra artiklar bredvid om andra länders olika syn på gengrödor. 
 
Kategori: Vetenskap och forskning 
Frank Esser: Hård nyhet 
Trivial nyhet enligt Asp?: Nej  
1) Intervjuperson:”Företrädare” 
2) Bevakningsområde: Samhällsbevakning 
3) Nyhetshändelse: Allmän betydelse i samhället, leder till konsekvenser för 
enskilda människor, något ovanligt och oväntat. 
Är nyheten relevant (enligt Ghersettis definition)? Ja 
Är nyheten sensationsinriktad (enligt Ghersettis definition)? Nej 
  

  
 2) ”Näsan håller lukten borta” 

I Strömsbruk arbetar 25 proffsnäsor som ska garantera att djupfryst mat och 
cigaretter smakar som de ska genom att lukta på kartongen de omges av. 
 
Kategori: Kuriosa 
Frank Esser: Mjuk nyhet 
Trivial nyhet enligt Asp?: Ja 
1) Intervjuperson:”Företrädare” 
2) Bevakningsområde: Förströelse 
3) Nyhetshändelse: Ingen 
Är nyheten relevant (enligt Ghersettis definition)? Nej 
Är nyheten sensationsinriktad (enligt Ghersettis definition)? Nej 
 

 
Sön 11/3 1+2) ”Färre ska få asylchans” 

Över 500 som kom till Sverige illegalt 1999 och 2000 fick asyl – men om 
flygbolagen följt reglerna skulle de flesta ha stoppats redan på avreseorten. Och 
nu ska kraven skärpas ytterligare. Flera artiklar där representanter för 
Migrationsverket och Rikskriminalpolisen intervjuas, samt en före detta 
flyktingfamilj.  
 
Kategori: Utrikespolitik/EU 
Frank Esser: Hård nyhet 
Trivial nyhet enligt Asp?: Nej 
1) Intervjuperson:”Företrädare”, ”Allmänheten”. 
2) Bevakningsområde: Samhällsbevakning 
3) Nyhetshändelse: Allmän betydelse i samhället, leder till konsekvenser för 
enskilda människor, ska ge upphov till inlevelse. 
Är nyheten relevant (enligt Ghersettis definition)? Ja 
Är nyheten sensationsinriktad (enligt Ghersettis definition)? Nej 
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NOVEMBER 2001 
 
Mån 5/11 1) ”Bättre pendel först om tio år” 

Ny tunnel för pendeltåg under centrala Stockholm enda sättet att lösa 
förseningar och trängsel, säger trafiklandstingsrådet Elwe Nilsson (m). 
 
Kategori: Stockholm/kommunala färdmedel 
Frank Esser: Hård nyhet 
Trivial nyhet enligt Asp?: Nej 
1) Intervjuperson:”Företrädare” 
2) Bevakningsområde: Samhällsbevakning 
3) Nyhetshändelse: Allmän betydelse i samhället, leder till konsekvenser för 
enskilda människor. 
Är nyheten relevant (enligt Ghersettis definition)? Nej 
Är nyheten sensationsinriktad (enligt Ghersettis definition)? Nej 

 
2) ”Sedan kommer skriken” 
Utrikesartikel och analys om skottdramat i Jerusalem. 
 
Kategori: Utrikes 
Frank Esser: Hård nyhet 
Trivial nyhet enligt Asp?: Nej 
1) Intervjuperson: Ingen 
2) Bevakningsområde: Samhällsbevakning 
3) Nyhetshändelse: Allmän betydelse i samhället, leder till konsekvenser för 
enskilda människor, något dramatiskt och spännande. 
Är nyheten relevant (enligt Ghersettis definition)? Ja 
Är nyheten sensationsinriktad (enligt Ghersettis definition)? Nej 
 

 
Tis 6/11 1) ”Kameror på allt fler platser” 
 JK varnar för att övervakningen hotar demonstrationsfriheten. 

  
Kategori: Inrikespolitik 
Frank Esser: Hård nyhet 
Trivial nyhet enligt Asp?: Nej 
1) Intervjuperson:”Företrädare” 
2) Bevakningsområde: Samhällsbevakning 
3) Nyhetshändelse: Allmän betydelse i samhället, leder till konsekvenser för 
enskilda människor. 
Är nyheten relevant (enligt Ghersettis definition)? Ja 
Är nyheten sensationsinriktad (enligt Ghersettis definition)? Nej 

 
2) ”Persson öppnade med Palmecitat” 
Artikel om S-kongressen i Västerås. 
  
Kategori: Inrikespolitik 
Frank Esser: Hård nyhet 
Trivial nyhet enligt Asp?: Nej 
1) Intervjuperson: Ingen 

   40



2) Bevakningsområde: Samhällsbevakning 
3) Nyhetshändelse: Allmän betydelse i samhället. 
Är nyheten relevant (enligt Ghersettis definition)? Ja 
Är nyheten sensationsinriktad (enligt Ghersettis definition)? Nej 

 
 
Ons 7/11 1) ”Beslut att stoppa betyg slopas” 

De slopade betygsgränserna för nationella prov återinförs i Stockholm och 
skolor över hela landet uppmanas att följa efter. Intervju med bland andra 
skolborgarrådet. 
 
Kategori: Inrikespolitik 
Frank Esser: Hård nyhet 
Trivial nyhet enligt Asp?: Nej 
1) Intervjuperson:”Företrädare” 
2) Bevakningsområde: Samhällsbevakning 
3) Nyhetshändelse: Allmän betydelse i samhället, leder till konsekvenser för 
enskilda människor. 
Är nyheten relevant (enligt Ghersettis definition)? Ja 
Är nyheten sensationsinriktad (enligt Ghersettis definition)? Nej 
 
2) ”SAS betydelse minskar i framtiden” 
Det europeiska flyget har hamnat i sin djupaste svacka någonsin. DN har pratat 
med koncernchef och vice VD. 
 
Kategori: Ekonomi 
Frank Esser: Hård nyhet 
Trivial nyhet enligt Asp?: Nej 
1) Intervjuperson:”Företrädare” 
2) Bevakningsområde: Samhällsbevakning 
3) Nyhetshändelse: Allmän betydelse i samhället.  
Är nyheten relevant (enligt Ghersettis definition)? Nej 
Är nyheten sensationsinriktad (enligt Ghersettis definition)? Nej 
 

 
Tors 8/11 1) ”Ökad kontroll av nätkunder” 

För att stoppa piratkopiering av filmer och dataprogram övervakar 
Bredbandsbolaget hur kunderna använder Internet. Intervju med bland annat 
informationschefen på Bredbandsbolaget. 
 
Kategori: Ekonomi 
Frank Esser: Hård nyhet 
Trivial nyhet enligt Asp?: Nej 
1) Intervjuperson:”Företrädare” 
2) Bevakningsområde: Samhällsbevakning 
3) Nyhetshändelse: Allmän betydelse i samhället, leder till konsekvenser för 
enskilda människor. 
Är nyheten relevant (enligt Ghersettis definition)? Ja 
Är nyheten sensationsinriktad (enligt Ghersettis definition)? Nej 
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2) ”Kommun slog ut kooperativ” 
Två förskolor i Oxelösund tvingas lägga ned sedan kommunen vunnit sin egen 
anbudstävlan. DN har pratat med politiker och ordföranden i 
föräldrakooperativet. 
 
Kategori: Stockholm/barnomsorg 
Frank Esser: Hård nyhet 
Trivial nyhet enligt Asp?: Nej 
1) Intervjuperson:”Företrädare”  
2) Bevakningsområde: Samhällsbevakning 
3) Nyhetshändelse: Allmän betydelse i samhället, leder till konsekvenser för 
enskilda människor, ska ge upphov till inlevelse. 
Är nyheten relevant (enligt Ghersettis definition)? Nej 
Är nyheten sensationsinriktad (enligt Ghersettis definition)? Nej 
 

 
Fre 9/11 1) ”Privat a-kassa dyr för arbetare” 

Artikel som handlar om att de som bäst behöver en a-kasseförsäkring får betala 
mest. 
  
Kategori: Ekonomi 
Frank Esser: Hård nyhet 
Trivial nyhet enligt Asp?: Nej 
1) Intervjuperson:”Företrädare” 
2) Bevakningsområde: Samhällsbevakning 
3) Nyhetshändelse: Allmän betydelse i samhället, leder till konsekvenser för 
enskilda människor, ska ge upphov till inlevelse.  
Är nyheten relevant (enligt Ghersettis definition)? Ja 
Är nyheten sensationsinriktad (enligt Ghersettis definition)? Nej 

 
2) ”Bergman tar plats på scenen” 
Bergman pratar med världspressen med anledning av hans nya tv-pjäs ”Anna”. 
 
Kategori: Kultur och nöje/underhållning 
Frank Esser: Mjuk nyhet 
Trivial nyhet enligt Asp?: Ja 
1) Intervjuperson:”Kändis” 
2) Bevakningsområde: Förströelse 
3) Nyhetshändelse: Möjligen något oväntat och ovanligt. 
Är nyheten relevant (enligt Ghersettis definition)? Nej 
Är nyheten sensationsinriktad (enligt Ghersettis definition)? Nej 
 

 
Lör 10/11 1) ”Framgång för alliansen” 

Norra alliansen, den USA-stödda oppositionsgruppen, hävdade att den 
strategiska staden Mazar-i-Sharif intagits under fredagskvällen. Företrädare för 
USA:s försvarshögkvarter Pentagon beskrev situationen som uppmuntrande men 
avvaktade med att bekräfta uppgifterna från Afghanistan.  
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Kategori: Utrikespolitik 
Frank Esser: Hård nyhet 
Trivial nyhet enligt Asp?: Nej 
1) Intervjuperson: Ingen  
2) Bevakningsområde: Samhällsbevakning 
3) Nyhetshändelse: Allmän betydelse i samhället. 
Är nyheten relevant (enligt Ghersettis definition)? Ja 
Är nyheten sensationsinriktad (enligt Ghersettis definition)? Nej 

  
2) ”Hopp om en plats i solen” 

 Rean på resor lockade vintertrötta att rusa till resebyråerna på fredagen. 
 
Kategori: Livsstil 
Frank Esser: Mjuk nyhet 
Trivial nyhet enligt Asp?: Ja 
1) Intervjuperson: ”Allmänheten” 
2) Bevakningsområde: Förströelse 
3) Nyhetshändelse: Ingen. 
Är nyheten relevant (enligt Ghersettis definition)? Nej 
Är nyheten sensationsinriktad (enligt Ghersettis definition)? Ja 

 
 
Sön 11/1 1) ”WTO-protest från U-länder” 
 EU och USA anklagas för att använda ekonomiskt tvång för att driva  

igenom en ny handelsrunda. Delegater, representanter och ambassadörer 
intervjuas i Doha. 
 
Kategori: Ekonomi/Utrikes 
Frank Esser: Hård nyhet 
Trivial nyhet enligt Asp?: Nej 
1) Intervjuperson:”Företrädare” 
2) Bevakningsområde: Samhällsbevakning 
3) Nyhetshändelse: Allmän betydelse i samhället, leder till konsekvenser för 
enskilda människor. 
Är nyheten relevant (enligt Ghersettis definition)? Ja 
Är nyheten sensationsinriktad (enligt Ghersettis definition)? Nej 
  

 
2) ”Muskler skräddarsys med gendopning” 
Artikel om dopning och dopningsprov. 
 
Kategori: Vetenskap och forskning 
Frank Esser: Hård nyhet 
Trivial nyhet enligt Asp?: Nej 
1) Intervjuperson:”Företrädare”  
2) Bevakningsområde: Samhällsbevakning 
3) Nyhetshändelse: Allmän betydelse i samhället. 
Är nyheten relevant (enligt Ghersettis definition)? Nej 
Är nyheten sensationsinriktad (enligt Ghersettis definition)? Nej 
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Bilaga 10 
 

FÖRSTASIDESNYHETER 2006/200748 
 
NOVEMBER 2006 
 
Mån 6/11 1) ”Glädje och vrede över Saddams dödsdom” 
 Artiklar och ledare om Saddam Husseins dödsdom. 

 
Kategori: Utrikespolitik 
Frank Esser: Hård nyhet 
Trivial nyhet enligt Asp?: Nej  
1) Intervjuperson: Ingen 
2) Bevakningsområde: Samhällsbevakning 
3) Nyhetshändelse: Allmän betydelse i samhället, leder till konsekvenser för 
enskilda människor, något ovanligt och oväntat, något dramatiskt och 
spännande. 
Är nyheten relevant (enligt Ghersettis definition)? Ja 
Är nyheten sensationsinriktad (enligt Ghersettis definition)? Nej 

 
 2) ”AIK hyllades av 30 999 på Råsunda” 
 AIK besegrade Malmö med 3-0 på Råsunda. 
  

Kategori: Sport 
Enligt Frank Esser: Mjuk nyhet 
Trivial nyhet enligt Asp?: Ja  
1) Intervjuperson: ”Kändisar”  
2) Bevakningsområde: Förströelse 
3) Nyhetshändelse: Möjligen något dramatiskt och spännande. 
Är nyheten relevant (enligt Ghersettis definition)? Nej 
Är nyheten sensationsinriktad (enligt Ghersettis definition)? Ja 

 
 
Tis 7/11 1) ”Barndomstrauma ökar risken för kronisk trötthet” 

Traumatiska upplevelser i den tidiga barndomen ökar risken att drabbas av 
kronisk trötthet i vuxen ålder. 
 
Kategori: Vetenskap och forskning 
Enligt Frank Esser: Hård nyhet 
Trivial nyhet enligt Asp?: Nej  
1) Intervjuperson: Ingen 
2) Bevakningsområde: Samhällsbevakning, vardagsfrågor 
3) Nyhetshändelse: Allmän betydelse i samhället. 
Är nyheten relevant (enligt Ghersettis definition)? Nej 

                                                 
1 Med 1) avses de nyheter som kommer högst upp på första sidan. Med 2) avses de nyheter som kommer under 
första nyheten och utgörs av en stor bild med rubrik under. I de fall där det bara är en stor nyhet på första sidan 
av tidningen står det 1+2. Först står rubrikerna på nyheterna, och under dem en kort sammanfattning av vad 
nyheten handlar om. Under det kommer min definition av ämnet på nyheten, sedan Essers definition av hårda 
respektive mjuka nyheter, sedan Asps definitioner av trivialiserade nyheter, sedan Ghersettis definitioner av 
relevanta nyheter samt sensationsinriktade nyheter. 
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Är nyheten sensationsinriktad (enligt Ghersettis definition)? Nej 
 
2) ”Idolen som håller sig på mattan” 
Intervju med brottarstjärnan Martin Lidberg. 
  
Kategori: Sport 
Enligt Frank Esser: Mjuk nyhet 
Trivial nyhet enligt Asp?: Ja  
1) Intervjuperson: ”Kändis”  
2) Bevakningsområde: Förströelse 
3) Nyhetshändelse: Ska ge möjlighet till identifikation/inlevelse. 
Är nyheten relevant (enligt Ghersettis definition)? Nej 
Är nyheten sensationsinriktad (enligt Ghersettis definition)? Ja 

 
 
Ons 8/11 1) ”Dansk lag flyttar över kvinnovåld till Malmö” 

”Danska fall" upptar hälften av platserna för misshandlade kvinnor på 
Kriscentrum i Malmö. Det handlar om kvinnor som gift sig med danska 
medborgare av utländsk härkomst. Den skärpta danska utlänningslagen har gjort 
att många flyttar till Malmö för att gifta sig. 
 
Kategori: Inrikes 
Enligt Frank Esser: Hård nyhet 
Trivial nyhet enligt Asp?: Nej  
1) Intervjuperson: ”Företrädare”  
2) Bevakningsområde: Samhällsbevakning 
3) Nyhetshändelse: Allmän betydelse i samhället.  
Är nyheten relevant (enligt Ghersettis definition)? Nej 
Är nyheten sensationsinriktad (enligt Ghersettis definition)? Nej 
 
 
2) ”Få amerikaner gick till valunorna” 
Artikel om valdeltagandet i det amerikanska kongressvalet.  
 
Kategori: Utrikespolitik 
Enligt Frank Esser: Hård nyhet 
Trivial nyhet enligt Asp?: Nej  
1) Intervjuperson: Ingen  
2) Bevakningsområde: Samhällsbevakning 
3) Nyhetshändelse: Allmän betydelse i samhället.  
Är nyheten relevant (enligt Ghersettis definition)? Ja 
Är nyheten sensationsinriktad (enligt Ghersettis definition)? Nej 
 

 
Tors 9/11 1+2) ”Bush offrar Rumsfeld efter fiaskot i valet” 

Artikel om demokraternas stora framgångar i det amerikanska kongressvalet och 
hur president Bush hanterar det. 
 
Kategori: Utrikespolitik 
Enligt Frank Esser: Hård nyhet 
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Trivial nyhet enligt Asp?: Nej  
1) Intervjuperson: ”Företrädare”  
2) Bevakningsområde: Samhällsbevakning 
3) Nyhetshändelse: Allmän betydelse i samhället. 
Är nyheten relevant (enligt Ghersettis definition)? Ja 
Är nyheten sensationsinriktad (enligt Ghersettis definition)? Nej 
 

 
Fre 10/11 1) ”Studentbostäder läggs i malpåse” 

Artikel om hur planerna på att bygga 2000 nya studentbostäder runt om i landet 
har lagts på is. Intervju med bland annat generalsekreteraren för Svenska 
studentbostadsföreningen. 
 
Kategori: Inrikes och Stockholm/bostadspolitik 
Enligt Frank Esser: Hård nyhet 
Trivial nyhet enligt Asp?: Nej  
1) Intervjuperson: ”Företrädare” 
2) Bevakningsområde: Samhällsbevakning 
3) Nyhetshändelse: Allmän betydelse i samhället, leder till konsekvenser för 
enskilda människor. 
Är nyheten relevant (enligt Ghersettis definition)? Nej 
Är nyheten sensationsinriktad (enligt Ghersettis definition)? Nej 

 
 
Lör 11/11 1) ”Stockholms abborrar otjänliga som föda” 

En studie gjord vid Stockholms universitet visar att abborrar fångade i och kring 
Stockholm är förgiftade. 
 
Kategori: Stockholm/Vetenskap och forskning 
Enligt Frank Esser: Hård nyhet 
Trivial nyhet enligt Asp?: Nej  
1) Intervjuperson: ”Företrädare”  
2) Bevakningsområde: Samhällsbevakning 
3) Nyhetshändelse: Allmän betydelse i samhället. 
Är nyheten relevant (enligt Ghersettis definition)? Nej 
Är nyheten sensationsinriktad (enligt Ghersettis definition)? Nej 

 
  

2) ”Deckardamer till sjöss drar ny publik” 
Artikel om deckarförfattarna Mari Jungstedt, Camilla Läckberg och Åsa Larsson 
som åkt på Finlandskryssning för att prata om sina böcker. 
 
Kategori: Kultur och nöje/Underhållning 
Enligt Frank Esser: Mjuk nyhet 
Trivial nyhet enligt Asp?: Ja  
1) Intervjuperson: ”Kändis”  
2) Bevakningsområde: Förströelse 
3) Nyhetshändelse: Ingen 
Är nyheten relevant (enligt Ghersettis definition)? Nej 
Är nyheten sensationsinriktad (enligt Ghersettis definition)? Ja 
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Sön 12/11 1+2) ”Att våga vara den man är” 

Söndagsartikel om Amanda Sjöswärd, 17 år, som precis som alla andra 
tonåringar kan tycka att man är okej ena dagen och nästa att man inte duger. 
 
Kategori: Livsfrågor/Human Interest 
Enligt Frank Esser: Mjuk nyhet 
Trivial nyhet enligt Asp?: Ja 
1) Intervjuperson: ”Allmänheten”  
2) Bevakningsområde: Förströelse 
3) Nyhetshändelse: Ska ge möjlighet till identifikation. 
Är nyheten relevant (enligt Ghersettis definition)? Nej 
Är nyheten sensationsinriktad (enligt Ghersettis definition)? Nej 
 

 
 
MARS 2007 
 
Mån 5/3  1) ”Dubbelt så många fall av utpressning” 

Artiklar som handlar om att utpressning har fördubblats under några få års tid. 
Riksåklagaren och en utsatt restaurangägare intervjuas. 
 
Kategori: Inrikes 
Enligt Frank Esser: Hård nyhet 
Trivial nyhet enligt Asp?: Ja 
1) Intervjuperson: ”Allmänheten” och ”Företrädare” 
2) Bevakningsområde: Brott och olyckor 
3) Nyhetshändelse: Allmän betydelse i samhället, något dramatiskt och 
spännande, ska ge möjlighet till inlevelse. 
Är nyheten relevant (enligt Ghersettis definition)? Nej 
Är nyheten sensationsinriktad (enligt Ghersettis definition)? Nej 

 
2) ”Holm vann över Törnblad i svensk höjdduell” 
Om höjdhoppsfinalen i Birmingham. 
 
Kategori: Sport 
Enligt Frank Esser: Mjuk nyhet 
Trivial nyhet enligt Asp?: Ja 
1) Intervjuperson: ”Kändis”, ”Allmänhet” 
2) Bevakningsområde: Förströelse 
3) Nyhetshändelse: Något dramatiskt och spännande. 
Är nyheten relevant (enligt Ghersettis definition)? Nej 
Är nyheten sensationsinriktad (enligt Ghersettis definition)? Ja 
 

 
Tis 6/3 1) ”Här finns jobben i framtiden” 

DN har tagit del av Högskoleverkets nya prognosrapport över yrken där det 
finns jobb i framtiden. 
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Kategori: Inrikes 
Enligt Frank Esser: Hård nyhet 
Trivial nyhet enligt Asp?: Nej  
1) Intervjuperson: ”Företrädare” och ”Allmänheten” 
2) Bevakningsområde: Samhällsbevakning 
3) Nyhetshändelse: Allmän betydelse i samhället, leder till konsekvenser för 
enskilda människor. 
Är nyheten relevant (enligt Ghersettis definition)? Ja 
Är nyheten sensationsinriktad (enligt Ghersettis definition)? Nej 
 
 
2) ”Persson lägger korten på bordet” 
Intervju med avgående partiordförande Göran Persson. 
 
Kategori: Inrikespolitik 
Enligt Frank Esser: Hård nyhet 
Trivial nyhet enligt Asp?: Nej  
1) Intervjuperson: ”Företrädare”  
2) Bevakningsområde: Samhällsbevakning 
3) Nyhetshändelse: Allmän betydelse i samhället. 
Är nyheten relevant (enligt Ghersettis definition)? Ja 
Är nyheten sensationsinriktad (enligt Ghersettis definition)? Nej 
 

 
Ons 7/3 1) ”Få kvinnor med och utser bolagsstyrelser” 

Artikel som handlar om att andelen kvinnor i börsbolagens styrelser har ökat, 
men att det fortfarande är relativt få kvinnor med och utser bolagsstyrelser. 
 
Kategori: Ekonomi 
Enligt Frank Esser: Hård nyhet 
Trivial nyhet enligt Asp?: Nej  
1) Intervjuperson: ”Företrädare”  
2) Bevakningsområde: Samhällsbevakning 
3) Nyhetshändelse: Allmän betydelse i samhället. 
Är nyheten relevant (enligt Ghersettis definition)? Nej 
Är nyheten sensationsinriktad (enligt Ghersettis definition)? Nej 

 
 
2) ”Färre kolhydrater bästa sättet att tappa vikt” 

 Artikel om Maria Tauson som tappade 30 kilo på ett år tack vare Atkinsdieten. 
 
Kategori: Livsstil 
Enligt Frank Esser: Mjuk nyhet 
Trivial nyhet enligt Asp?: Ja  
1) Intervjuperson: ”Allmänheten” och ”Företrädare”.  
2) Bevakningsområde: Förströelse 
3) Nyhetshändelse: Ingen. 
Är nyheten relevant (enligt Ghersettis definition)? Nej 
Är nyheten sensationsinriktad (enligt Ghersettis definition)? Ja 
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Tors 8/3 1+2) ”8 kvinnor 8 generationer” 

DN intervjuar åtta kvinnor och flickor från åtta olika generationer med 
anledning av internationella kvinnodagen. 
 
Kategori: Livsfrågor/Human Interest 
Enligt Frank Esser: Mjuk nyhet 
Trivial nyhet enligt Asp?: Ja 
1) Intervjuperson: ”Allmänheten”  
2) Bevakningsområde: Förströelse 
3) Nyhetshändelse: Ska ge möjlighet till identifikation/inlevelse. 
Är nyheten relevant (enligt Ghersettis definition)? Nej 
Är nyheten sensationsinriktad (enligt Ghersettis definition)? Nej 
 

 
Fre 9/3 1) ”Pedofiler går fria då barnporrfall läggs på hög” 

Artikel som handlar om att anmälningar om barnpornografi blir liggande och 
preskriberas för att utredningarna har blivit allt mer omfattande. Intervju med 
bland andra Rikskriminalens IT-brottssektion. 
 
Kategori: Inrikespolitik 
Enligt Frank Esser: Hård nyhet 
Trivial nyhet enligt Asp?: Nej  
1) Intervjuperson: ”Företrädare”  
2) Bevakningsområde: Samhällsbevakning 
3) Nyhetshändelse: Allmän betydelse i samhället, något ovanligt och oväntat. 
Är nyheten relevant (enligt Ghersettis definition)? Ja 
Är nyheten sensationsinriktad (enligt Ghersettis definition)? Nej 
 
 
2) ”Margot Wallström har lovat att ställa upp” 
Intervju med och artikel om Mona Sahlin som väntas bli vald till 
partiordförande för socialdemokraterna.   
 
Kategori: Inrikespolitik 
Enligt Frank Esser: Hård nyhet 
Trivial nyhet enligt Asp?: Nej  
1) Intervjuperson: ”Företrädare”  
2) Bevakningsområde: Samhällsbevakning 
3) Nyhetshändelse: Allmän betydelse i samhället. 
Är nyheten relevant (enligt Ghersettis definition)? Ja 
Är nyheten sensationsinriktad (enligt Ghersettis definition)? Nej 
 

 
Lör 10/3 1) ”Husläkarna på väg tillbaka” 

Den borgerliga landstingsalliansen ger vårdföretag och läkare rätt att utmana 
och ta över olika vårdenheter från landstinget. 
 
Kategori: Stockholm 
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Enligt Frank Esser: Hård nyhet 
Trivial nyhet enligt Asp?: Nej  
1) Intervjuperson: Ingen  
2) Bevakningsområde: Samhällsbevakning 
3) Nyhetshändelse: Allmän betydelse i samhället, leder till konsekvenser för 
enskilda människor. 
Är nyheten relevant (enligt Ghersettis definition)? Nej 
Är nyheten sensationsinriktad (enligt Ghersettis definition)? Nej 

  
2) ”Håller storfavoriten hela vägen till Helsingfors?” 
Artiklar om schlagerfestivalens kandidater, med störst tyngdpunkt på 
favorittippade The Ark. 
 
Kategori: Kultur och nöje/underhållning 
Enligt Frank Esser: Mjuk nyhet 
Trivial nyhet enligt Asp?: Ja 
1) Intervjuperson: ”Kändis” 
2) Bevakningsområde: Förströelse 
3) Nyhetshändelse: Ingen. 
Är nyheten relevant (enligt Ghersettis definition)? Nej 
Är nyheten sensationsinriktad (enligt Ghersettis definition)? Ja 
 

 
Sön 11/3 1) ”Nya a-kassan kan bli en fälla för sjuka” 

Artikel som handlar om de nya tuffare reglerna i a-kassan som framför allt slår 
mot långtidssjuka, deltidsanställda och vikarier. 
 
Kategori: Ekonomi 
Enligt Frank Esser: Hård nyhet 
Trivial nyhet enligt Asp?: Nej  
1) Intervjuperson: ”Företrädare”  
2) Bevakningsområde: Samhällsbevakning 
3) Nyhetshändelse: Allmän betydelse i samhället, leder till konsekvenser för 
enskilda människor, ska ge möjlighet till identifikation/inlevelse. 
Är nyheten relevant (enligt Ghersettis definition)? Ja 
Är nyheten sensationsinriktad (enligt Ghersettis definition)? Nej 
 
 
2) ”Favorittippade The Ark tog hem schlagerfestivalen” 
Artikel om vem som vann den svenska schlagerfestivalen. 
 
Kategori: Kultur och nöje/underhållning  
Enligt Frank Esser: Mjuk nyhet 
Trivial nyhet enligt Asp?: Ja  
1) Intervjuperson: Ingen.  
2) Bevakningsområde: Förströelse 
3) Nyhetshändelse: Ingen. 
Är nyheten relevant (enligt Ghersettis definition)? Nej 
Är nyheten sensationsinriktad (enligt Ghersettis definition)? Ja 
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