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Abstrakt 
Södertörns Högskola 

Journalistik och multimedia 

C-uppsats våren 2007 

Titel: Mindre, snyggare, bättre? En undersökning av Svenska Dagbladets och Dagens 

Nyheters inrikessidor kring skiftet från broadsheetformat till tabloidformat. 

Författare: Olof Nordangård 
 

Under de senaste två decennierna har flertalet tidningar bytt format. Det stora 

broadsheetformatet byts ut mot det mindre tabloidformatet. Ett steg många valt att ta då 

upplagesiffrorna under flera år dalat. Formatförändringen är tänkt att ge rum för ett 

nytänkande, ändra förutsättningarna för tidningsmakarna och förhoppningsvis locka nya 

läsare. 

I denna uppsats har Svenska Dagbladets och Dagens Nyheters inrikessidor studerats för att 

finna eventuella likheter eller skillnader av tabloidiseringens effekter för dessa två tidningar. 

Det som studerats är andelen redaktionellt material av totala satsytan i respektive tidning 

fyra dagar före och efter formatbytet. Även antalet nyheter på inrikessidorna under perioden 

har räknats. Upplagesiffror presenteras också under en fyraårsperiod med start året innan 

respektive tidning bytt format för att se hur upplageutvecklingen varit under tiden för 

formatbytet. 

Med resultatet i hand framgår att båda tidningarna ökat sin nyhetsbevakning, sett till hur 

många nyheter de har med på inrikessidorna. Förändringen i redaktionellt material är mer 

svårtolkat. Om broadsheetformatets inrikessidor räknas per sida uppvisar DN en nedgång i 

andelen redaktionellt material medan SvD har en uppgång. Om samma sidor räknas per 

uppslag har båda tidningarna en uppgång i det redaktionella materialet. 

Att dra paralleller mellan upplageutvecklingen och övergången till tabloidformatet är 

problematiskt då formatbytet endast är en del i det arbete som krävs för att driva och 

marknadsföra en tidning. 

 

 

Nyckelord: Tabloidisering, broadsheet, tabloid, redaktionellt innehåll, nyheter, upplaga.
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1. Introduktion 
 
1.1 Inledning 

Det mindre tabloidformatet har under det senaste decenniet börjat dominera den svenska 

morgontidningsmarknaden. I dagsläget trycks de allra flesta morgontidningarna i 

tabloidformat och endaste ett fåtal tidningar finns kvar i de tidigare dominerande 

broadsheetformaten1. Enligt Tidningsstatistik så är det endast 24 tidningar som inte trycks i 

tabloidformat.  

Tabloidformatet ska vara bekvämare för läsaren då tidningen tar upp mindre plats på 

frukostbordet eller var man väljer att läsa den. Men har formatbytet påverkat innehållet i 

tidningarna och tidningarnas förutsättningar inför framtiden?  

Stockholmstidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet har båda gått över till 

tabloid under detta decennium. Svenska Dagbladet gjorde bytet den 16:e november 2000. 

Dagens Nyheter genomförde formatbytet den 5:e oktober 2004. 
 
1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på skillnader i volym vad gäller det redaktionella 

innehållet mellan Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet med fokus på de sidor som 

behandlar inrikesnyheter. Anledningen till att jag valt just inrikessidorna är att då de 

behandlar just inrikesnyheter rimligen berör en stor del av läsarna och därför borde kunna 

antas vara tämligen viktiga. Jag har upplagesiffror i bakhuvudet då det ser ut som att Svenska 

Dagbladet profiterat mer på omställningen till tabloidformatet än vad Dagens Nyheter gjort. 

När undersökningen är klar hoppas jag kunna knyta resultatet till relevant forskning inom 

området.  

 

Frågor jag vill ha svar på är: 

1. Hur har det redaktionella innehållet påverkats utrymmesmässigt av formatbytet? 

2. Kan man se några kopplingar mellan tabloidiseringen och upplageutvecklingen? Och 

hur ser de i så fall ut? 

 

Min hypotes är att då en av orsakerna till att tidningarna bytt till det mindre formatet är att 

kunna minska kostnaderna för bland annat pappersförbrukning och personal2 så borde det 

redaktionella innehållet på inrikessidorna ha minskat.  

                                                 
1 Tidningsstatistik 070605 
2 http://www.dagspresskollegiet.jmg.gu.se/pdf/SOM2005-JOS.pdf 
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1.3 Disposition 

Uppsatsen består av fem olika delar med tillhörande underrubriker. 

• Det första avsnittet presenterar uppsatsens syfte, frågeställningar, material, 

begränsningar, definitioner, metoder och tidigare forskning.  

• I det andra avsnittet ges en bakgrund till de båda tidningarna och tabloidiseringen. 

• I det tredje avsnittet går jag igenom relevant teori som kan ge mer substans till 

undersökningen och ge en bättre förståelse för hur den genomförts och varför.  

• I avsnitt nummer fyra presenteras resultaten av undersökningen med några 

kommentarer.  

• Avsnitt nummer fem innehåller sammanfattningar och analyser av resultatet, 

slutsatser, en slutdiskussion och förslag på framtida forskning.  

 

1.4 Material och begränsningar 

Jag har valt att undersöka morgontidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Detta 

gör jag eftersom de båda är stora tidningar och dominerande aktörer på sin hemmamarknad, 

Stockholm. Då de är så pass stora och tongivande inom svenska medier kan de även anses ha 

en stor genomslagskraft vilket gör möjligheterna för generella slutsatser bättre3. 

Undersökningen börjar, för båda tidningarna, fyra dagar innan tabloidformatet 

introducerades och fortsätta med de fyra första upplagorna i det nya formatet. 

Anledningen till att jag tar fyra dagar före och efter övergången är rent tidsmässigt. För att 

få ett greppbart material för denna typ av uppsats är det rimligt att använda mig av denna 

tidsperiod. Samtidigt ger perioden en möjlighet att finna tendenser i innehållet både innan och 

efter övergången till det mindre formatet.  

 

1.5 Definitioner 

Tidningsstorleken är yttermåtten på en tidnings sida. Höjd och bredd är de använda måtten.  

Satsyta är den yta som tidningen trycks på, alltså allt på en tidningssida utom den oanvända 

marginalen runtom ytterkanten på en sida. 

När jag använder begreppet redaktionellt innehåll menar jag det redigerade material som 

tillsammans utgör sidornas nyheter. I det räknar jag in rubriker, underrubriker, ingresser, 

brödtext, bilder, byline och bildtexter. Anledningen till att jag räknar in alla dessa 

komponenter är att de alla bidrar till att presentera nyheter.  

                                                 
3 Ekström, Larsson (2000) s 120 
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Med notiser menar jag kortare nyheter som saknar ingress, inte har någon annan byline än 

TT eller tidningens egna förkortning (DN eller SvD) och endast tar upp ett mindre utrymme, 

oftast placerad i inner- ytter- över- eller underkanten av sidan.  

Faksimil är ordet som används då en tidningssida kopierats och kan läsas på ett vanlig 

pappersark eller liknande. 

Broadsheetformat är de större format (inklusive berlinerformatet) tidningar kan tryckas i. 

Tabloidformat kallar man det mindre formatet tidningar kan tryckas i.  

Tabloidisering är det uttryck jag använder mig av för att beskriva den process tidningarna 

går igenom då de byter från broadsheet- till tabloidformat. Jag ser endast till de 

utrymmesmässiga skillnaderna och omstruktureringen av sidorna. Jag avstår från att göra 

kopplingar till vad som skrivs och visas i nyheterna då dessa kopplingar faller utanför ramen 

till vad undersökningen ämnar visa. 

 

1.6 Metod 

Undersökningen baseras på mikrofilmade tidningsuppslag från Dagens Nyheters och Svenska 

Dagbladets inrikessidor från Kungliga Bibliotekets arkiv. Jag mäter sedan upp satsytorna för 

olika typer av material för att få ett underlag för en jämförelse mellan tidningarna.  

Annonser räknas bort från satsytan för att få fram andelen som det redaktionella innehållet 

har på inrikessidorna. Allt redaktionellt material jämställs, som rubriker, underrubriker, 

ingresser, brödtext och bilder. Detta gör jag då jag anser att alla dessa delar tillsammans utgör 

nyheterna som presenteras.  

Faksimilen från Kungliga Biblioteket är i A3-format oavsett tidigare format, så det krävs en 

omräkning av satsytorna, från faksimilens mått till verkliga mått. Jag räknar då ut hur stor del 

av tidningsformatet satsytan får i originaltidningen. Den relationen använder jag sedan för att 

räkna fram satsytan på faksimilen; det totala sidmåttet på faksimilen multipliceras med 

andelen satsyta av den verkliga sidstorleken.   

Då ett uppslag i tabloid i stort sett motsvarar en sida i broadsheet så jämställer jag dessa 

båda enheter. Det ter sig naturligt då man får in ungefär lika mycket material på en sida i 

broadsheetformatet som i ett uppslag i tabloidformatet. Ytterligare en anledning till att 

jämställa broadsheetsidan med tabloiduppslaget är att uppslagen styckas upp på olika sätt när 

man producerar de olika formaten. Annonserna i tabloidformat kan lätt sträcka sig över ett 

uppslag medan annonserna i det stora formatet håller sig till en sida. Inte i något fall under 

min undersökning har någon annonsör köpt upp ett helt uppslag i broadsheetformatet eller 

haft en annons som sträckt sig över delar av två sidor i ett uppslag.  
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För att kunna fördjupa undersökningen så räknar jag ut det redaktionella innehållet i 

broadsheetformatet på två olika sätt. Först räknar jag ut det räknat per sida, sedan räknat per 

uppslag. Per sida räknar jag ut då jag som redan nämnt likställt en sida i broadsheetformatet 

med ett uppslag i tabloidformatet baserat på utrymmet. Att jag även räknar per uppslag är av 

den anledningen att när man öppnar hela tidningen ser man hela uppslaget. Om det är en 

helsida med reklam på ena sidan i uppslaget kan det ge betydande skillnader i resultatet. 

Denna extra uträkning är alltså till för att kunna säkerställa mitt resultat och få en större bild 

av effekterna i det redaktionella innehållet.  

Endast rena inrikesnyheter innefattas i undersökningen. Dessa placeras i Svenska 

Dagbladet under vinjetten NYHETER. I Dagens Nyheter finner man dem i 

broadsheetformatet under NYHETER och i tabloidformatet under SVERIGE. Alla andra 

nyheter som hamnar under andra vinjetter inom inrikessidorna räknas bort som avvikelser. 

Vissa specialfall finns och de förklaras tydligt i undersökningen. 

Kommentarer och fördjupningar till artiklar under dessa rubriker räknas in som 

redaktionellt inrikesmaterial då man tydligt kan se sambanden mellan dessa texter. Det ter sig 

också naturligt då de berörda texterna, som kan exemplifieras med Henrik Brors kommentarer 

till vissa inrikesnyheter i DN, är ämnade just för inrikessidorna för att fördjupa och förklara 

nyhetstexterna. 

I undersökningen räknas andelen redaktionellt innehåll i broadsheetformatet ut på två sätt. 

Det första tillvägagångssättet räknar inrikessidorna i det stora formatet per sida, det andra 

tillvägagångssättet per uppslag. Detta för att annonser i flera fall står på motstående sida i ett 

uppslag där första eller andra sidan vinjetteras som inrikesnyheter. Att räkna på båda sätten 

bör minska tvivel om undersökningens validitet. 

Denna uppsats förlitar sig på empiriska data4 som samlas upp genom mätning av artiklar i 

ett antal nummer av Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. De slutsatser som dras utifrån 

det analyserade materialet appliceras med viss försiktighet på tabloidiseringen i stort. Då 

urvalet är tämligen begränsat är även generaliserbarheten begränsad5.  

Att använda mig av kvantitativ metod är ett beslut grundat på att just denna metod är 

effektiv då man har ett större material att jobba med. Möjligheterna att dra generella slutsatser 

från ett material som är systematiskt och noga framtaget är tämligen goda6.  

                                                 
4 Ekström, Larsson (2000) s 13 
5 Ibid s 15f 
6 Ibid s 111 
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Med hjälp av kvantitativ metod får man ett objektivt resultat som kan anses vara korrekt om 

systematiken under undersökningen varit god. En negativ konsekvens av denna metod är att 

underliggande faktorer inte kan räknas in på liknande sätt7. I detta fall skulle det till exempel 

kunna vara redaktionella förändringar under perioden då tidningen gjordes om.  

 

1.7 Metodkritik 

Metoden som används har vissa brister. 

Att använda sig av kvantitativ metod visar en sida av den process tabloidiseringen innebär. 

Det som inte räknas med är vad som hänt på tidningarnas redaktioner. Vi ser med hjälp av den 

kvantitativa metoden endast resultatet av formatbytet, underliggande faktorer behövs det 

andra metoder för att klarlägga.  

Vidare kan det nämnas att det inte tas någon hänsyn till artiklarnas längd och bildernas 

storlek. För att fördjupa kunskaperna om formatbytets effekter bör man även undersöka hur 

dessa två komponenter i det redaktionella innehållet påverkats av tabloidiseringen. Denna 

undersökning avstår jag dock att göra i denna uppsats beroende på tid, utrymme och framför 

allt därför att de komponenterna inte ingår i syftet för min undersökning.  

Eftersom tidningarna är kopierade för hand kan det finnas en viss avvikelse i storleken på 

faksimilerna. Genom att mäta så många faksimiler som möjligt har jag försökt att säkerställa 

måtten för att kunna få fram ett medelmått på dessa. Det kan dock finnas en viss felmarginal. 

Då den endast bör handla om en eller ett par millimeter finner jag materialet fullgott att utgå 

ifrån. 

Det ska även framhållas att generaliserbarheten av undersökningen är begränsad då endast 

två morgontidningar lyfts fram. Dessa två tidningar har sina egna förutsättningar på sina egna 

marknader och bör skilja sig från morgontidningar på andra orter. Att dra för starka 

kopplingar till morgonpressen i stort bör man alltså inte göra. Dock så presenteras 

dagspressen då det är av vikt att få en bakgrund till dagspressens utveckling som helhet.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Ekström, Larsson (2000) s 113f 
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1.8 Tidigare forskning 

Det har gjorts en del forskning om hur övergången till tabloidformatet påverkat både läsare 

och producenter. Men just hur tabloidiseringen påverkat inrikessidorna har jag inte funnit 

något material kring. 

Det har dock gjorts studier kring hur övergången till tabloidformatet påverkat både 

producenter och konsumenter med andra mål än att se påverkan på inrikessidorna. Den 

forskning som ligger närmast det jag ämnar undersöka presenteras här. Jag refererar till 

samtliga i denna uppsats.  

Josefin Sternvik vid JMG (Institutionen för journalistik och masskommunikation vid 

Göteborgs Universitet) och Dagspresskollegiet har gjort en rad studier kring effekterna av 

övergången till tabloidformatet8. Bland annat har hon presenterat studier kring 

tabloidiseringens effekter på läsarna. Hon har konstaterat att de flesta ställer sig positiva till 

det mindre formatet även om just formatet inte alltid är det läsarna prioriterar; och själva 

formatbytet i sig är inte någon avgörande faktor för om upplagorna ska stiga9. Sternvik har 

även tittat på hur annonseringen i tidningarna har utvecklats i och med formatbytet och hur 

marknadsföringen spelat en roll då övergången gjorts. Hon konstaterar att annonserna i 

tabloidformatet får en stor effekt och även betalas för den effekt de ämnar ge. Det gamla sättet 

att ta betalt per millimeter utrymme annonsen tar upp har kasserats och bytts ut mot ett där 

man köper moduler som placeras i tidningen10. Vidare så visar Sternvik att marknadsföringen 

har en stor del i spelet då tidningarna bytt format. Den bygger på den effekt förändringsarbetet 

innebär då formatet byts ut och komplicerar förhållandet mellan tabloidisering och upplaga11.  

Även andra forskare vid JMG har forskat inom närliggande ämnen, däribland Åsa Nilsson 

som tillsammans med Ronny Svensson skrivit Trender och traditioner i svensk morgonpress 

1987 – 199912. I den tittar de närmre på svensk dagspress utveckling och studerar även 

läsarnas reaktioner på förändringarna i dagstidningarna. De slutsatser de drar är att de svenska 

dagstidningarnas övergång till det mindre tabloidformatet både påverkar innehållet i tidningen 

och läsarna på ett flertal sätt. De direkta kopplingarna mellan tabloidiseringen och en tidnings 

uppgång eller fall är enligt författarna dock inte glasklara då formatbytet i sig endast är en del 

i ett större sammanhang då tidningarna tar nya tag för att komma på fötter.  

                                                 
8 http://www.dagspresskollegiet.jmg.gu.se 
9 http://www.dagspresskollegiet.jmg.gu.se/pdf/SOM2005-JOS.pdf 
10 http://www.tu.se/articletemplate.asp?version=46343 
11 Ibid 
12 Ibid och http://www.jmg.gu.se 
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Ämnet tabloidisering diskuteras även vid MMT Centre (Media Management and 

Transformation Centre) på Internationella Handelshögskolan i Jönköping13 där Karl Erik 

Gustafsson forskar. Vid forskningscentrat undersöks förändringarna i mediernas 

marknadsstrukturer och transformationen och omstruktureringen i medieindustrin. Gustafsson 

undersöker bland annat entreprenörskap inom mediebranschen och kopplingar till 

reklammarknaden. På dessa områden har jag inte funnit alltför relevant fakta för min uppsats 

utan jag har mestadels tagit del av Gustafssons genomgång av tabloidformatets historia. 

Det finns även utländska studier där bland andra World Association of Newspapers lagt 

fram studier14. En studie jag använt mig av diskuterar formatbytets effekter på både läsarna 

och marknaden. De slår fast att läsarna gillar det mindre formatet. Övergången till 

tabloidformatet ser de dock inte som en garant för att den berörda tidningen ska sälja bättre på 

lång sikt. Däremot ser de en temporär uppgång eller endast ett uppehåll i en negativ 

upplageutveckling. Efter något eller ett par år så tappar tidningarna igen. Ytterligare 

framkommer det att många tidningar i undersökningen ser ekonomiska vinster i formatbytet, 

delvis baserat på att annonseringen kan förbättras, och att själva omstruktureringen i sig 

påverkat tidningen positivt. 

                                                 
13 http://www.ihh.hj.se/mmt 
14 http://www.wan-press.org 
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2. Bakgrund 

 
2.1 Dagens Nyheter 

Dagens Nyheter är i dagsläget Sveriges största morgontidning. Den ägs av Bonnierkoncernen 

och hade under 2006 en upplaga på 351 80015 per utgivningsdag, en minskning med 15 500 

exemplar jämfört med året innan.  

Tidningen klassar sig som oberoende liberal16.  

Dagens Nyheter gjordes om till tabloidformat 5 oktober 200417 då Jan Wifstrand var 

chefredaktör. I dagsläget är Thorbjörn Larsson chefredaktör18. 

 

2.2 Svenska Dagbladet 

Svenska Dagbladet är Sveriges tredje största morgontidning och ägs av norska Schibstedt.  

Upplagan låg under 2006 på 194 900 per utgivningsdag, en ökning sedan året innan med 

6400 tidningar jämfört med 200519. 

Tidningen bytte format från broadsheet till tabloid 16 november 2000 då tidningen hade två 

chefredaktörer: Hannu Olkinuora och Mats Johansson20. 

Nuvarande chefredaktör är Lena K Samuelsson. Politisk chefredaktör är P J Anders 

Linder21. 

 

2.3 Tabloidens framväxt 

Ordet tabloid härstammar från det engelska ordet tablet som användes inom det medicinska 

området och då betydde kompakt och kraftfull tablett22.  

De svenska tidningarnas övergång till tabloidformat har inte gjorts med utländska tidningar 

som förebilder. I stället har Sverige tillsammans med Norge varit föregångsländer när det 

gäller tabloidiseringen av morgontidningarna23.  

Det som gör Sverige speciellt när man ser till tabloidiseringen i landet är att det är 

landsortstidningarna som dragit igång hela processen. Detta till skillnad mot många andra 

                                                 
15 http://www.ts.se/Public/PDF/Upplagestatistik/dags_07_23feb.pdf 
16 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=602 
17 http://www.dn.se/Dnet/jsp/polopoly.jsp?d=602&a=493183 
18 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=602&a=493187 
19 http://www.ts.se/Public/PDF/Upplagestatistik/dags_07_23feb.pdf 
20 http://www.svd.se/dynamiskt/omsvd/did_5480124.asp  
21 http://www.svd.se/dynamiskt/omsvd/did_5480165.asp 
22 http://www.ihh.hj.se/mmt/newsletter/newsletter_june.pdf 
23 http://www.dagspresskollegiet.jmg.gu.se/pdf/SOM2005-JOS.pdf 
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länder där de stora städernas dagstidningar legat i framkant för en formatförändring24. 

Anledningen till att många små tidningar tidigt genomförde ett formatbyte var ofta att de 

befann sig i ekonomisk kris och tabloidiseringen blev ett sätt att minska utrymmet (och 

kostnaderna) och att visa upp en vilja till förändring och utveckling. För många skedde bytet i 

samband med övergången till offsetpressar25. 

När det gäller den mera prestigefyllda storstadspressen var det affärstabloiderna, som 

visade att en kvalitetstidning kunde komma ut i tabloidformat tillsammans med 

gratistidningarna, som ges ut i detta format, som drev på förändringsprocessen26.  

 

2.4 Svensk dagspress 

Den svenska dagspressen består av 166 betalda tidningar som på vardagar läses av 84 % av 

Sveriges befolkning mellan 15-79 år27. Den sammanlagda upplagan för dessa tidningar 

uppvisar följande utveckling (1 000 ex)28: 

 

1990 1996 2001 2006 

4 915 4 280 4 073 3 927 

 

De betalda dagstidningarna har alltså tappat 20 % av sin upplaga under denna period. 

Perioden sammanfaller i stort med introduktionen av gratistidningarna. Som ett exempel kan 

nämnas Metro Stockholm som började utkomma 1995. Dessa har 2006 en sammanlagd 

upplaga på 3 639 500 exemplar29. Jämför den siffran med betalda tidningar för samma år och 

vi kan konstatera att gratistidningarna har en väldigt stor marknadsandel rent upplagemässigt.   

Gratistidningarna läses på en genomsnittlig dag av 38 % av den svenska befolkningen mellan 

15-79 år och i storstäderna är motsvarande siffra 67 %30. Så även om upplagan och läsningen 

av betalda dagstidningar minskat sedan 1990 har läsningen av dagstidningar inberäknat 

gratistidningarna inte sjunkit.  

 

 

 

                                                 
24 http://www.dagspresskollegiet.jmg.gu.se/pdf/SOM2005-JOS.pdf 
25 http://www.tu.se/articletemplate.asp?version=55599 
26 http://www.tu.se/articletemplate.asp?version=55599 
27 http://www.tu.se/articletemplate.asp?c1=1217&c2=1289 
28 http://www.dagspress.se/uploaded/document/2007/4/20/Svensk_Dagspress_org_07_0.pdf 
29 http://www.ts.se/Public/PDF/Upplagestatistik/rs_07_23feb.pdf 
30 http://www.tu.se/articletemplate.asp?c1=1217&c2=1289 
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3. Teori 
 

3.1 Tabloidiseringens drivkrafter och effekter 

De svenska morgontidningarna har nästan uteslutande gått över från de större formaten 

(broadsheet och berliner) till det mindre tabloidformatet under de senaste decennierna. Under 

början av 1980-talet gick tidningarna i tabloidformat för första gången om de större formaten i 

antal. Men det är ofta år 2000, året då Svenska Dagbladet bytte format, som nämns som 

startskottet då de flesta tidningar började att snegla åt det mindre formatet31.  

Anledningen till att dagspressen gått över till det mindre formatet har från producenternas 

sida motiverats i huvudsak av tre skäl32:  

- Läsarna vill ha det så, inte minst i skenet av teknikutvecklingen i stort där många 

konsumentprodukter bara blir mindre och mindre33.  

- Upplagan är vikande och trenden behöver vändas uppåt. Unga vuxna och kvinnor är två 

läsargrupper i vilka tidningsföretagen tappat mark och båda dessa grupper uppskattar 

ett mindre tidningsformat. Grupperna är dessutom attraktiva på annonsmarknaden och 

genom att knyta dem till tidningen blir den mer attraktiv för annonsörerna34.  

- Tidningar som genomför tabloidisering har i många fall låtit formatbytet vara en del i 

ett större förnyelsearbete av tidningen. Ny layout, ny redaktionell indelning och 

viktning mellan olika delar, bilageförändringar likaväl som förändringar av 

marknadsföring och prissättning är delar av sådana förändringar35. Dessa förändringar 

sammantaget betyder sannolikt mer för läsarnas positiva upplevelse av formatbytet än 

själva bytet enskilt36.  

 

När det gäller läsarnas preferenser angående tidningsformat har Dagspresskollegiet gjort 

undersökningar bland läsarna som visat på att läsarna är nöjda med det format de har på sin 

tidning, även med det tidigare större formatet. Att ha en mindre tidning rankas inte lika högt 

som exempelvis bra innehåll och att tidningen kommer i tid37. I den studie som gjorts för 

Dagspresskollegiet visar det sig dock att läsarna inte har något emot övergången till ett 

                                                 
31 http://www.dagspresskollegiet.jmg.gu.se/pdf/SOM2005-JOS.pdf & 
    Nilsson & Severinsson (2001) s 187 
32 http://www.tu.se/articletemplate.asp?version=46343 
33 http://www.tu.se/articletemplate.asp?version=16069 
34 http://www.dagspresskollegiet.jmg.gu.se/pdf/SOM2005-JOS.pdf 
35 Nilsson & Severinsson (2001) s 11f 
36 http://www.tu.se/articletemplate.asp?version=46343 
37 Ibid 
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mindre format utan endast inte rankar det lika högt som andra faktorer. I det stora hela ställer 

sig läsarna i stort positiva till de mindre tidningarna38. 

För att nå de prioriterade grupperna kvinnor och unga har tidningar som gått över till 

tabloid dragit fördel av förändringen genom att omstrukturera prissättningen för annonsering. 

Istället för att basera tidningarnas avgifter för annonser per millimeter använder man sig nu av 

ett system där annonsörerna köper moduler som sedan kan pusslas ihop beroende på hur stor 

annons man vill ha39. Tidningar motiverar prissättningen på modulerna i tabloidtidningarna 

med den effekt annonserna ger och den andel av sidan den utgör. Det finns också data som 

ger belägg för att systemet med moduler är effektivt då det har visat sig att observationsvärdet 

för annonser i tabloidformatet är minst lika högt som för annonser i broadsheetformatet40. 

Det tredje motivet för formatbytet väger tungt när man ska se till tabloidiseringens alla 

effekter, tabloidiseringen är bara en del i en större process. Likväl så har det en effekt på 

läsarna. Den positiva reaktion på förändringsarbetet läsarna visat har också lett till en ökad 

sammanlagd lästid, även om än relativt marginell. Ökningen i lästid kan ha ett samband med 

den ökade satsningen på visst redaktionellt material, till exempel nöje, tillsammans med en 

tydligare struktur, bland annat i form av specifika bilagor. Denna ökning har också skett i ett 

allt större medieutbud41. Läsarna är positiva till formatbytet även vad gäller mängden nyheter 

som ryms i tabloidformatet, och de anser inte att mängden minskat i det mindre formatet42. 

 

3.2 Journalistikens framtid 

Förändringarna i dagens samhälle sker i en rasande takt med lönsamhet som drivkraft. Vinst 

på insatt kapital ska räknas hem allt fortare. Så även inom journalistiken. När medieföretagen 

jobbar för att bli lönsamma förändras villkoren för medieföretagen43. Frågan om hur 

journalistiken kommer att se ut i framtiden är högst relevant då vi redan i dagens samhälle kan 

se hur tidningar och andra medieproducenter jobbar för att utveckla sina produkter. Detta på 

                                                 
38 http://www.tu.se/articletemplate.asp?version=16069 &  
    http://www.wan-press.org/article9329.html?var_recherche=format 
39 http://www.wan-press.org/article9329.html?var_recherche=format 
    http://www.svd.se/annonsera/foretag/pdf/prislistor/prislista_nyheter_07.pdf 
    http://www.dn.se/div/annonswebb/Prislista_DN_Annonsprislista_07.pdf 
40 http://www.tu.se/articletemplate.asp?version=46343  
    http://www.wan-press.org/article9329.html?var_recherche=format 
41 http://www.dagspresskollegiet.jmg.gu.se/pdf/SOM2005-JOS.pdf 
    Nilsson & Severinsson (2001) s 186 
42 http://www.dagspresskollegiet.jmg.gu.se/pdf/SOM2005-JOS.pdf 
43 Carlsson (1999), s 41 
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en marknad där tidningar, internet, tv och andra informationskanaler alla slåss för att öka sitt 

inflytande över konsumenterna och öka sina marknadsandelar44.  

Något som talar emot morgontidningarnas förutsättningar rent ekonomiskt är hur 

annonspengar kan användas mer effektivt i andra medier. Exempelvis kan man på en 

webbsida omedelbart reagera på en annons genom att klicka på en länk som tar en till det 

berörda företaget45.  

I Sverige har nu så gott som samtliga tidningsproducenter under de senaste årtiondena bytt 

format till det mindre tabloidformatet. Huruvida övergången till tabloidformatet kommer att 

vara räddningen för tidningsbranschen återstår att se eftersom denna förändring fortfarande 

ligger rätt nära i tiden. Det finns dock studier som pekar på att förändringen ger en omedelbar 

positiv trend som på några års sikt avtar. En ökning i upplagan är vanlig under den 

närliggande tiden efter ett formatbyte. Upplagan kan då stiga med mellan tio och femton 

procent. Den ökningen brukar dock vara tillfällig och i slutändan ökar upplagan i många fall 

endast med en procent, enligt Jim Chisholm, Strategy Advisor för the World Association of 

Newspapers46. En slutsats snarlik den har Josefin Sternvik på Dagspresskollegiet kommit 

fram till. Hon har sett att de flesta tidningarna lyckats att hejda den nedåtgående 

upplageutvecklingen på kort sikt genom att byta format. Ett flertal har fått en ökning i 

samband med förändringen men inom två år brukar de flesta ha fallit tillbaka till den gamla 

negativa utvecklingen47. Trots fortsatt nedgång för flertalet tidningar efter en kortvarig 

uppgång direkt efter formatbytet ser flera producenter positivt på framtiden och tror på det 

mindre formatet48.  

Samtidigt finns det inget som tyder på att formatbytet skulle ge sämre förutsättningar inför 

framtiden49.  

I samband med övergången till det mindre formatet har många tidningsproducenter 

genomfört ett större förändringsarbete utöver själva formatbytet. Det har ofta inneburit ett 

nytänkande som påverkat hela processen kring nyhetsarbetet och påverkat läsarnas syn på 

tidningen i en positiv riktning50. Således är alltså själva formatbytet endast en del en större 

process som dras igång för att få ett nytänkande inom tidningen och förhoppningsvis en 

ändring i en möjlig negativ upplageutveckling. För att exemplifiera vad som kan inkluderas i 

                                                 
44 Carlsson (1999) s 42 
45 Ibid s 45 
46 http://www.wan-press.org/article9329.html?var_recherche=format 
47 http://www.tu.se/articletemplate.asp?version=70413 
48 http://www.dagspresskollegiet.jmg.gu.se/pdf/SOM2005-JOS.pdf 
49 http://www.tu.se/articletemlate.asp?version=50005 
50 http://www.wan-press.org/article9329.html?var_recherche=format 
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denna process så visar Sternvik att många tidningar dragit igång stora kampanjer med extra 

förmånliga priser när de bytt format51. De billigare priserna drar säkerligen läsare, men det är 

antagligen inte hela förklaringen. När Dagens Nyheter drog igång sin kampanj med den ”nya” 

tidningen efter formatbytet genererade den tre gånger så många nya läsare jämfört med 

samma kampanj året innan, alltså för samma tidning i det stora formatet52. Det nya formatet 

kan alltså dra läsare, men det är endast en del i ett stort sammanhang. En direkt koppling 

mellan upplaga och formatbyte blir alltså svår att göra. 

                                                 
51 http://www.dagspresskollegiet.jmg.gu.se/pdf/SOM2005-JOS.pdf 
52 Ibid 
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4. Resultat 

 
4.1 Tidningsmått 

Alla sidor som undersöks finns i bilagorna direkt efter uppsatsen. De presenteras där i den 

ordning de behandlas i resultaten. 

För att få fram ett mått på det redaktionella innehållet krävs tidningarnas exakta mått.  

Dagens Nyheters sidstorlek var i broadsheetformatet 400 x 563 mm med en satsyta på 372 

x 520 mm53. Det innebär att satsytan upptar 85,89698 % av den totala sidytan enligt följande 

beräkning: 

 400 x 563 mm = 225 200 mm² 

 372 x 520 mm = 193 440 mm² 

 193 440/225 200 = 0,8589698 = 85,89698 % 

 

De mått Dagens Nyheter har på faksimilen är 276 x 399 mm. Dessa mått är uppmätta på 

faksimilen. Alla faksimil hade inte exakt samma mått eftersom de kopierats manuellt till 

mikrofilm och därefter kopierats till A3-format. Det bör därför påpekas att dessa mått kan 

avvika något från originalmåtten. Måtten bör dock ändå ses som tillräckligt exakta för att ge 

ett tillförlitligt underlag för slutsatser eftersom det på sin höjd handlar om en eller ett par 

millimeters felmarginal.  

Satsytan på faksimilen får jag fram genom att multiplicera dess sidyta med 0,8589698. För 

DN blir uträkningen: 

 

276 x 399 mm = 110 124 mm²  

110 124 mm² x 0,8589698 = 94593,19 mm² 

 Satsytan för faksimilen av DN i broadsheetformat = 94593,19 mm² 

 

För att få fram samma yta i tabloidformatet gör jag motsvarande uträkning. 

Den verkliga tidningsstorleken för Dagens Nyheter i tabloidformatet är 

281 x 397 mm och den har en satsyta på 251 x  372 mm54.  

 

 

                                                 
53 Pressdatabasen 070510 
54 http://www.svd.se/annonsera/foretag/annonsmaterial/pdf/prislistor/svd_annonsbilagor_041214.pdf 
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 281 x 397 mm = 111 557 mm² 

 251 x  372 mm = 93 372 mm² 

 93 372/111 557 = 0,8369891 = 83,69891 % 

 

Sidstorleken på faksimilen av Dagens Nyheter i tabloidformat är 196 x 283 mm.  

 

 196 x 283 mm = 55 468 mm² 

 

Eftersom jag jämför sida i broadsheet med uppslag i tabloid blir uträkningen av satsyta för 

tabloid som följer: 

 

 55 468 x 2 = 110 936 mm² 

 110 936 x 0,8369891 = 92852,222 mm² 

 Satsytan för faksimilen av DN i tabloidformat = 92852,222 mm² 

 

Jag gör samma uträkning för att få fram den satsyta jag har på faksimilen av Svenska 

Dagbladet. 

I broadsheetformatet hade Svenska Dagbladet yttre mått på 397 x 560 mm och en satsyta på 

374 x 530 mm55. Satsytans andel av sidans totala yta är alltså: 

 

 397 x 560 mm = 222 320 mm² 

 374 x 530 mm = 198 220 mm² 

 198 220/222 320 = 0,8915976 = 89,15976 % 

 

Måtten på faksimilen är 275 x 393 mm och satsytan på dessa blir då: 

 

 275 x 393 mm = 108 075 mm² 

 108 075 x 0,8915976 = 96 359,41 mm² 

 Satsytan för faksimilen av SvD i broadsheetformat = 96 359,41 mm² 

 

                                                 
55 http://www.svd.se/annonsera/foretag/annonsmaterial/pdf/prislistor/svd_annonsbilagor_041214.pdf 
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I tabloidformatet har Svenska Dagbladet en sidstorlek på 280 x 397 mm och en satsyta på 

251 x 370 mm56 och satsytans andel av sidytan blir:  

 

 280 x 397 mm = 111 160 mm² 

 251 x 370 mm = 92 870 mm² 

 92 870/111 160 = 0,8354623 = 83,54623 % 

 

Faksimilen har måtten 196 x 279 mm. Satsytan på dessa blir då som följer: 

 

 196 x 279 mm = 54 684 mm² 

 

Eftersom jag jämför sida i broadsheet med uppslag i tabloid blir uträkningen av satsyta för 

tabloid som följer: 

 

 54 684 mm² x 2 = 109 368 mm² 

 109 368 x 0,8354623 = 91 372,84 

 Satsytan för faksimilen av SvD i tabloidformat = 91 372,84 mm² 

 

 

4.2 Resultat för Dagens Nyheter i broadsheetformat 

1 oktober 2004 

Den första undersökningen för Dagens Nyheter görs på inrikessidorna som i detta nummer 

sträcker sig över två sidor, sidorna fem och sex som inte står på samma uppslag. Motstående 

sidor till fem och sex blir fyra respektive sju. Sidan fyra räknas inte med i undersökningen då 

den står under vinjetten ”DN DEBATT”. Sidan sju räknas däremot med när uppslag räknas då 

det är en helsida reklam som ligger på följande sida i ett uppslag med ena sidan 

inrikesnyheter. Med sida sju i uträkningarna blir resultatet tre sidor i undersökningen. 

Sida fem består till 80 % av redaktionellt innehåll. 

Nästkommande sida (sex) har en motsvarande siffra på 47 %. 

Den genomsnittliga mängden redaktionellt innehåll över dessa två sidor är 63,5 %. 

Räknat per uppslag inklusive sida sju, som uteslutande består av annons, hamnar samma 

siffra på 42,3 % över tre sidor. 
                                                 
56 http://www.svd.se/annonsera/foretag/annonsmaterial/pdf/prislistor/svd_annonsbilagor_041214.pdf 
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2 oktober 2004 

Inrikesnyheterna ligger i detta nummer på två sidor, sidorna fem och sex. Sidan sju räknas 

med i den andra uträkningen då den består av en helsidesannons som följer sida sex i 

uppslaget under vinjetten NYHETER. Sida fyra faller däremot bort då den är tillägnad DN 

Debatt och således inte har rätt vinjett. 

Sidan fem har ett redaktionellt innehåll som täcker 77 % av satsytan. 

Sidan sex har en motsvarande siffra på 87 %. 

Det innebär att det redaktionella innehållet i snitt över de två sidorna upptar 82 %. 

Räknat på antalet uppslag sträcker sig inrikessidorna över tre sidor vilket ger en 

genomsnittlig mängd av redaktionellt innehåll på 54,7 %.  

 

3 oktober 2004 

Inrikessidorna utgör i detta nummer endast en sida, sidan fem. Räknat per uppslag 

förändras inte denna siffra då sida fyra har vinjetten ”DN DEBATT”.  

Det redaktionella innehållet upptar 73,8 % av inrikessidans satsyta. 

 

4 oktober 2004 

Inrikesnyheterna upptar denna gång endast sida sex. Sett till att sida sju står på motstående 

sida till sida sex i ett uppslag så räknas även denna sida in i den andra uträkningen. 

Det redaktionella innehållet upptar 85,6 % av satsytan på sida sex. 

Räknat per uppslag sänks den siffran till 42,8 % då sida sju uteslutande består av annonser. 

 

Sammanfattning av redaktionellt innehåll i Dagens Nyheter i broadsheetformat. 

 

Datum Redaktionellt innehåll Sidor Redaktionellt innehåll Sidor 

      Räknat per sida    Räknat per uppslag 

1 okt            63,5 % 2            42,3 % 3 

2 okt            82 %  2            54,7 % 3 

3 okt            73,8 % 1            73,8 % 1 

4 okt            85,6 % 1            42,8 % 2 
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4.3 Resultat för Dagens Nyheter i tabloidformat 

5 oktober 2004 

I det första numret i tabloidformat så spänner inrikesnyheterna över sidorna åtta till tretton, 

tre uppslag. Vinjetten för inrikesnyheterna är nu ändrad från NYHETER till SVERIGE. 

Det första uppslaget (sidorna åtta och nio) är fritt från annonser och består till 100 % av 

inrikesnyheter. 

Det följande uppslaget (sidorna tio och elva) har en helsida med annonser och motstående 

sida består delvis av annonser vilket gör att det redaktionella innehållet fyller uppslaget till 

40,5 %. 

Det sista uppslaget (sidorna tolv och tretton) fylls till 54,2 % av redaktionellt innehåll. 

Den genomsnittliga siffran för de tre uppslagen stannar på 64,9 %. 

 

6 oktober 2004 

Inrikessidorna upptar i detta nummer sidorna åtta till tretton, alltså sex sidor, tre uppslag. 

Det första uppslaget som hamnar på sidorna åtta och nio består uteslutande av 

inrikesnyheter. 100 % är alltså redaktionellt innehåll. 

Följande uppslag (sidorna tio och elva) har fyllts till 83,2 % av redaktionellt innehåll. 

Motsvarande siffra för det avslutande uppslaget över sidorna tolv och tretton är 53,8 %. 

Det ger ett snitt med redaktionellt innehåll på 79 % för de sex sidorna. 

 

7 oktober 2004 

Inrikessidorna fyller sidorna åtta till sjutton i detta nummer vilket ger fem uppslag. 

I denna upplaga återfinns en avvikelse i materialet. Hela sidan tio ägnas åt en fördjupande 

artikel om händelserna i Knutby, under vinjetten SVERIGE med rubriken 

KNUTBYSPECIAL. Denna sida räknar jag med som redaktionellt innehåll då den, likt Brors 

kommentarer, ger en fördjupning till den text som behandlas bland inrikesnyheterna. 

Dessutom har nyheten inrikeskaraktär. 

Det första uppslaget (sidorna åtta och nio) är helt fritt från annonser och består uteslutande 

av inrikesnyheter. Det redaktionella innehållet tar alltså upp 100 % av dess satsyta. 

Följande uppslag över sidorna tio och elva består till 75,9 % av redaktionellt innehåll. 

Motsvarande siffror för följande tre uppslag (sidorna tolv/tretton, fjorton/femton och 

sexton/sjutton) är 26,6 %, 51,9 % och 35,1 %. 

Den genomsnittliga ytan redaktionellt innehåll blir då 57,9 % över de tio sidor 

inrikesnyheterna upptar. 
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8 oktober 2004 

Sex sidor är i detta nummer avsatta till inrikesnyheter, tre uppslag. 

Det första uppslaget börjar med sidorna åtta och nio och är fritt från annonser och består 

alltså till 100 % av redaktionellt innehåll.  

Det följande uppslaget (sidorna tio och elva) fylls av liknande innehåll till 63,8 %. 

Motsvarande siffra för det tredje och sista uppslaget, som breder ut sig över sidorna tolv 

och tretton, är 39,2 %. 

I detta nummer blir det ett genomsnitt på 67,7 % redaktionellt material. 

 

Sammanfattning av redaktionellt innehåll i Dagens Nyheter i tabloidformat. 

 Datum    Redaktionellt innehåll/nummer Uppslag 

 5 okt  64,9 %  3 

 6 okt  79 %  3 

 7 okt  57,9 %  5 

 8 okt  67,7 %  3 

 

4.4 Resultat för Svenska Dagbladet i broadsheetformat 

12 november 2000 

Inrikesnyheterna spänner i detta nummer över fyra sidor. Räknat över uppslag får vi 

ytterligare en sida då sida åtta är en helsida med annonser.  

Undersökningens första sida (sidan fem), som inte ingår i ett helt uppslag med endast 

inrikesnyheter, innehåller 18,6 % redaktionellt innehåll.  

Följande uppslag, sidorna sex och sju, har ett redaktionellt innehåll på 72,3 % och 40,3 %. 

Den sista sidan har ett redaktionellt innehåll som täcker upp 35,8 % av satsytan.  

Det ger ett medelvärde för samtliga sidor på 41,7 %.  

Räknat per uppslag, alltså inklusive sida åtta som uteslutande består av annonser, hamnar 

siffran på 33,4 %. 

 

13 november 2000 

Detta nummer innehåller tre sidor med inrikesnyheter räknat per sida. Sett till uppslagen 

räknas även sida sju in som är en helsidesannons. 

Den första sidan (sidan fyra) består uteslutande, alltså till 100 %, av nyhetsmaterial medan 

motstående sida (sida fem) består till 46 % av redaktionellt innehåll.  

Den sista sidan (sida sex) består till 34,7 % av redaktionellt innehåll. 
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I snitt upptar det redaktionella innehållet på dessa tre sidor 60,2 % av satsytan. 

Räknat per uppslag tillkommer sida sju, en sida utan redaktionellt innehåll, vilket drar ner 

denna siffra till 45,2 %. 

 

14 november 2000 

I detta nummer utgör inrikesnyheterna tre sidor, sidorna fyra till sex. Räknat på hela 

uppslag med inrikesnyheter tillkommer sida sju som är en helsida med annonser, vilket ger 

fyra sidor. 

Återigen börjar Svenska Dagbladet med en helt annonsfri sida med 100 % inrikesnyheter.  

Nästkommande sida (sida fem) har en fyllnadsgrad på 50,7 % med redaktionellt innehåll.  

Sida sex består till 54,2 % av redaktionellt innehåll. 

I genomsnitt täcks detta nummers inrikessidor av 68,3 % redaktionellt innehåll. 

Denna siffra sänks till 51,2 % om vi räknar per uppslag då sida sju inkluderas. 

 

15 november 2000 

Tre sidor utgör i detta nummer inrikesnyheter. Räknat på hela uppslag utgör inrikessidorna 

fem sidor då sidorna sju och nio tillkommer. Dessa sidor består uteslutande av annonser. 

Det finns även en avvikelse bland inrikessidorna. Det är sida fem som utgår ur 

undersökningen då denna sida rubriceras NYHETER/NAMN och handlar om den danska 

drottningen Ingrids begravning i Köpenhamn. Nyheten är alltså inte av inrikeskaraktär eller 

har rätt rubrik.  

Den första sidan (sidan fyra) består till 100 % av inrikesnyheter och är fri från annonser.  

Nästa nyhetssida (sida sex) består av 55,5 % redaktionellt innehåll. 

Den sista sidan med inrikesnyheter (sida sju) innehåller 31,5 % redaktionellt innehåll.  

I genomsnitt fylls de tre sidorna med 62,3 % redaktionellt innehåll. 

Räknat per uppslag blir det fem sidor, och motsvarande siffra blir då 37,4 %. 
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Sammanfattning av redaktionellt innehåll i Svenska Dagbladet i broadsheetformat. 

 

Datum Redaktionellt innehåll Sidor Redaktionellt innehåll Sidor 

      Räknat per sida   Räknat per uppslag 

12 nov           41,7 %  4            33,4 % 5 

13 nov           60,2 %  3            45,2 % 4 

14 nov           68,3 %  3            51,2 % 4 

15 nov           62,3 %  3            37,4 % 5 

 

4.5 Resultat för Svenska Dagbladet i tabloidformat 

16 november 2000 

I det första numret i det mindre tabloidformatet sträckte sig inrikesnyheterna över elva 

sidor, från sidan fyra till fjorton. Det ger fem och ett halvt uppslag. Under dessa elva sidor 

återfinns dock en avvikelse då Svenska Dagbladet på sidan tolv informerar om sitt nya format. 

Eftersom detta material ligger på samma uppslag som inrikesnyheterna räknar jag in detta 

material i resultatet. Jag räknar dock inte in det som redaktionellt innehåll utan räknar bort det 

av den anledningen att sidans karaktär närmast liknar en annons då tidningen helt enkelt vill 

informera om sitt nya format.  

Det inledande uppslaget den är helt annonsfritt och innehåller alltså 100 % inrikesnyheter. 

På de följande tre uppslagen utgör i tur och ordning 71,5 % (sidorna sex till sju), 42,3 % 

(sidan åtta till nio) och 65,9 % (sidorna tio till elva) redaktionellt innehåll. 

Sidan tretton, motstående sida till helsidan med information från Svenska Dagbladet om 

dess nya format, är fri från annonser vilket gör att uppslaget täcks till 50 % av redaktionellt 

innehåll. 

Den sista sidan (sidan fjorton) består till 61,3 % av redaktionellt innehåll. 

I snitt så fylls de här fem och ett halvt uppslagen till 71,1 % med redaktionellt innehåll. 

 

17 november 2000 

I detta nummer upptar inrikesnyheterna sidorna fyra till elva vilket ger fyra hela uppslag. 

Och precis som i föregående nummer informerar Svenska Dagbladet om sitt nya format på en 

helsida. Denna gång är det på sidan åtta i uppslaget över sidorna åtta och nio. Återigen räknar 

jag denna sida som annons. 

Det första uppslaget (sidorna fyra och fem) med inrikesnyheter är helt fritt från annonser.  
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Följande uppslag (sidorna sex och sju) täcks till 85,3 % av redaktionellt innehåll. 

Motsvarande siffra för de två sista uppslagen är 39,5 % (sidorna åtta och nio) och 30,3 % 

(sidorna tio och elva).  

Över samtliga fyra uppslag tar det redaktionella innehållet upp 63,8 % av utrymmet. 

 

18 november 2000 

Tolv sidor, sex hela uppslag, upptar i detta nummer inrikesnyheterna.  

Första uppslaget (sidorna fyra och fem) består uteslutande av inrikesnyheter.  

Följande uppslag (sidorna sex och sju) består av 81,8 % redaktionellt innehåll. 

De följande två uppslagen (sidorna åtta till elva) går under vinjetten SHOPPINGRONDEN 

och räknas bort som annons då dessa uppslag endast saluför olika butikers utbud.  

De sista två uppslagen (sidorna tolv/tretton och fjorton/femton) består i respektive ordning 

av 51,5 % och 30,5 % redaktionellt innehåll.  

Det ger en genomsnittlig siffra för samtliga sidor på 44 % med redaktionellt innehåll. 

 

19 november 2000 

Sidorna fyra till tolv är avsatt avsatta till inrikesnyheterna i detta nummer, alltså tre och ett 

halvt uppslag.  

I detta nummer finns en avvikelse som bryter upp inrikessidorna. Det är sidorna tio till elva 

som består av ett specialreportage med vinjetten BAKOM EU-KULISSERNA. Då dessa sidor 

faller under en helt annan rubrik än NYHETER och eftersom innehållet inte har något med 

inrikesnyheter faller detta uppslag bort ur undersökningen.  

Första uppslaget (sidorna fyra och fem) är annonsfritt medan nästkommande uppslag 

(sidorna sex och sju) har ett redaktionellt innehåll på 60,7 %. Motsvarande siffra för nästa 

uppslag är 59,6 %. 

Det halva uppslaget (sidan tolv) fylls med redaktionellt innehåll till 38,4 %.  

I snitt upptas 73,9 % av ytan av redaktionellt innehåll. 

Sammanfattning av redaktionellt innehåll i Svenska Dagbladet i tabloidformat. 

 

 Datum    Redaktionellt innehåll/nummer Uppslag 

 16 nov  71,1 %  5.5 

 17 nov  63,8 %  4 

 18 nov  44 %  6 

 19 nov  73,9 %  3.5 
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4.6 Antal nyheter 

För att fördjupa undersökningen och försöka få fram fler skillnader i det redaktionella 

materialet räknas här alla nyheter under den undersökta perioden. 

 

Antal nyheter i Dagens Nyheter 

Broadsheet   Tabloid 

1 okt 19  5 okt 15 

2 okt 19  6 okt 21 

3 okt 9  7 okt 21 

4 okt 10                     8 okt  20 

Totalt:  57   77 

 

 

Antal nyheter i Svenska Dagbladet 

Broadsheet   Tabloid 

12 nov 17  16 nov  41 

13 nov 17  17 nov 27 

14 nov 30  18 nov  39 

15 nov 22  19 nov 19 

Totalt:  86                      126 

 

 

I detta material återfinns såväl artiklar som notiser. För att ytterligare tydliggöra skillnader i 

innehållet räknar jag nu antalet notiser bland de redan räknade nyheterna. Jag räknar dock inte 

in rättelser och kortare nyheter som kompletterar längre nyhetstexter som notiser. 

 

Antal notiser i Dagens Nyheter 

Broadsheet   Tabloid 

1 okt 14  5 okt  6 

2 okt 9  6 okt  8 

3 okt 5  7 okt  6 

4 okt 7    8 okt 10 

Totalt:   35   30 
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Antal notiser i Svenska Dagbladet 

Broadsheet   Tabloid 

12 nov 8  16 nov  15 

13 nov 8  17 nov 12 

14 nov 16  18 nov 21 

15 nov 10  19 nov  6   

Totalt:  42   54 

 

 

4.7 Sammanräkning av undersökningens resultat 

För att få en genomsnittlig siffra på det redaktionella innehållet över den undersökta perioden 

räknar jag på följande sätt.  

Jag adderar ihop den genomsnittliga siffran jag fick på varje undersökt period och slår 

sedan ut den över de antal dagar undersökningen ägde rum. Jag räknar dubbla gånger för att 

tydliggöra skillnaden mellan att räkna sidvis och per uppslag. Jag visar även det sammanlagda 

antalet sidor som användes till inrikesnyheter för samtliga nummer under perioden. 

 

Andel redaktionellt innehåll - Dagens Nyheter 

Broadsheet (räknat sidvis) Tabloid 

76,2 % 6 sidor  67,4 % 14 uppslag 

 

Broadsheet (räknat per uppslag)  

53,4 % 9 sidor/4.5 uppslag  

 

 

Andel redaktionellt innehåll - Svenska Dagbladet 

Broadsheet  Tabloid 

58,1 % 13 sidor  68,7 % 17 uppslag  

 

Broadsheet (räknat per uppslag)  

44,4 % 18 sidor/9 uppslag   
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Det totala antalet nyheter per tidning och andelen notiser per tidning före och efter 

formatbytet: 

 

Totalt antal nyheter och notiser – Dagens Nyheter 

Broadsheet  Tabloid 

Nyheter Notiser  Nyheter Notiser 

57 35  77 30 

 

Totalt antal nyheter och notiser – Svenska Dagbladet 

Broadsheet  Tabloid 

Nyheter Notiser  Nyheter Notiser 

86 42  126 54 
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4.8 Upplagor 

Upplagorna under de aktuella tiderna presenteras under denna rubrik. De siffror som 

presenteras är upplagan räknat utgivningsdag året innan förändringen i formatet ägde rum, det 

aktuella året och de följande två åren. Detta för att kunna se en eventuell effekt av övergången 

till det mindre formatet. För Svenska Dagbladet redovisas även upplagan för 2006 för att det 

ska vara möjligt att se de senaste siffrorna för båda parterna.  

 

DN 

År Upplaga  

2003 368 10057

2004 368 20058

2005 367 30059

2006 351 80060

 

SvD 

År Upplaga 

1999 181 60061

2000 178 30062

2001 176 40063

2002 185 00064 

2006 194 90065

                                                 
57 http://www.ts.se/Public/PDF/Upplagestatistik/dags_05_25feb.pdf 
58 http://www.ts.se/Public/PDF/Upplagestatistik/dags_05_25feb.pdf 
59 http://www.ts.se/Public/PDF/Upplagestatistik/dags_06_24feb.pdf 
60 http://www.ts.se/Public/PDF/Upplagestatistik/dags_07_23feb.pdf 
61 TS-tidningen nr1 (2000) 
62 TS-tidningen nr1 (2001) 
63 TS-tidningen nr1 (2002) 
64 TS-tidningen nr1 (2003) 
65 http://www.ts.se/Public/PDF/Upplagestatistik/dags_07_23feb.pdf 
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5. Sammanfattning 

 
5.1 Sammanfattning av resultat 

När resultatet analyseras bör man ha i åtanke att broadsheetformatet innebar nästan dubbelt så 

stora tidningar vilket gjort att antalet undersökta sidor innan övergången till det mindre 

formatet är långt färre än de efter övergången. 

Resultatet visar på stora olikheter mellan tidningarna innan de båda gick över till 

tabloidformatet. 

Det framgår tydligt att Svenska Dagbladet ökat sin andel redaktionellt innehåll sedan 

tidningen gick över till det mindre formatet. Detta oavsett vilket sätt man räknar 

inrikessidorna i broadsheetformatet på. Uppgången är mer än tio procent om inrikessidorna 

räknas per sida i det större formatet och 24 % om samma sidor räknas per uppslag.  

Svenska Dagbladet minskade antalet inrikessidor räknat på uppslag men ökade räknat på 

sida. 

Dagens Nyheters andel redaktionellt material ökade endast när broadsheetformatets 

inrikessidor räknades per uppslag. Det blir en uppgång på 14 %. Samma sidor i det stora 

formatet räknat per sida gör att det blir en nedgång med nästan nio procent när tidningen bytte 

form.  

Dagens Nyheter ökade antalet inrikessidor oavsett räknesätt. 

Värt att notera med resultatet är att endast Svenska Dagbladet hade en helt annonsfri första 

inrikessida när tidningarna fortfarande trycktes i broadsheetformatet. Detta hade de i de tre 

sista upplagorna innan tidningen gjordes om till tabloidformat.  

Efter tabloidiseringen hade dock båda tidningarna ett första uppslag helt utan annonser.  

Antalet nyheter har i båda tidningarna ökat efter formatförändringen. Tjugo fler nyheter har 

publicerats i Dagens Nyheter och fyrtio fler i Svenska Dagbladet. Andelen notiser av dessa 

har i DN sjunkit från trettiofem till trettio och ökat från fyrtiotvå till femtiofyra hos SvD. 

Denna utveckling stöder Riks-SOM:s undersökning som visar att läsarna uppfattar att det inte 

finns färre nyheter efter formatbyte66. 

Upplagan för de båda tidningarna gått åt olika håll. Dagens Nyheter har under de fyra 

redovisade åren endast haft en uppgång i upplagan under ett år, 2004, då 100 fler exemplar 

såldes än tidigare år. Sedan dess har upplagan minskat med 16 900 exemplar till och med 

                                                 
66 http://www.dagspresskollegiet.jmg.gu.se/pdf/SOM2005-JOS.pdf 
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helåret 2006. Det bör poängteras att året efter tabloidiseringen, 2005, minskade upplagan 

endast med 900 exemplar. 

Svenska Dagbladets upplaga har däremot haft en annan utveckling. Efter att ha tappat 5 200 

exemplar mellan 1999 och 2001 vände sedan tidningen till 2002 och redovisade för det året en 

upplaga på 185 000 exemplar. Ökningen har fortsatt och 2006 låg upplagan på 194 900 

exemplar. 

Svenska Dagbladet har i broadsheetformatet fler inrikessidor med lägre andel redaktionellt 

innehåll än Dagens Nyheter. I tabloidformatet har SvD fortfarande fler sidor men också högre 

andel redaktionellt innehåll. 

 

5.2 Slutsatser 

Den omedelbara konsekvensen av övergången från broadsheetformat till tabloidformat 

innebar en ökning för båda tidningarna av antalet nyheter.  

Det redaktionella innehållet ökade helt klart för SvD medan det i DN:s fall är mer öppet för 

tolkning då vi fick ett negativt och ett positivt resultat beroende på räknesätt.  

Det är svårt att dra några direkta kopplingar mellan upplagan och tabloidiseringen. Svenska 

Dagbladets starka uppgång som började ett år efter övergången till det mindre formatet kan ha 

ett samband med formatförändringen men det är svårt att säga. Förmodligen väger fler 

faktorer in, som exempelvis marknadsföring. Att dra för stora slutsatser om varför Svenska 

Dagbladets upplaga ökat så pass mycket är alltför riskabelt baserat på denna undersökning. 

Om man ser till tidigare forskning så följer Dagens Nyheters upplageutveckling den väg 

upplagan brukar ta efter en formatförändring; en relativt kortvarig uppbromsning i en annars 

ganska så stadig upplageminskning. Och om vi synar den tidigare forskningen än mer så kan 

det konstateras att vi inte bör dra några djupare slutsatser kring upplagan. Upplagan är som 

påpekat beroende av fler faktorer än endast formatet och utseendet. Marknadsföring är som 

Sternvik påpekat ytterligare en del som påverkar upplagan och läsaren håller inte alltid 

formatet närmast om hjärtat. 

Jag kan konstatera att min hypotes om minskad nyhetsbevakning inte höll. Den motsägs i 

relativt stor grad av utvecklingen under mätperioden i båda tidningarna. Eftersom 

mätperioden är begränsad så är det svårt att säga hur utvecklingen varit i ett längre 

tidsperspektiv. Samtidigt var det de omedelbara konsekvenserna av formatbytet som var 

intressanta i denna undersökning.  
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5.3 Slutdiskussion 

Då undersökningen baseras på kvantitativa studier ger den ett förhållandevis säkert material 

som är lättanalyserat. Det finns dock vissa brister i undersökningen.  

Urvalet skulle kunna ifrågasättas då man inte kan se någon längre ihållande trend inom 

nyhetsarbetet och hur det placeras i tidningarna. Men då jag först och främst var intresserad 

av de omedelbara konsekvenserna omläggningen till tabloidformatet gav det redaktionella 

innehållet anser jag det vara fullgott för att kunna dra slutsatser utifrån. 

Generaliserbarheten av denna undersökning bör inte överskattas. Då Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladet är två specifika morgontidningar med sina egna förutsättningar på sina 

egna marknader så ska man rimligtvis vara försiktig med att dra alltför starka kopplingar till 

morgonpressen i helhet. Förutsättningarna för andra morgontidningar på andra platser i 

Sverige är självklart annorlunda. Denna undersökning ville endast lyfta fram två stora 

stockholmstidningar för att se hur de påverkats i relation till varandra. Detta då de båda, som 

sagt, är stora aktörer på sina marknader. 

Till de saker som begränsar uppsatsen kan räknas de mått jag själv mätt upp på faksimil 

som ligger till grunden för undersökningen. Dessa kan, då de kopierats in för hand, skilja sig 

något från originalen. Detta eftersom de troligtvis inte alla gånger legat helt plant mot 

kopiatorn eller på olika sätt förvanskats under kopieringen. De mått jag fått fram bör dock 

vara tillräckligt tillförlitliga för att dra slutsatser ifrån då jag mätt upp så pass många sidor att 

man kunnat se ett medelvärde.  

Ytterligare en begränsning i materialet är tidsperioden eftersom det är svårt att se längre 

tendenser och effekter av formatförändringen. Detta anser jag dock inte gälla på 

upplagesiffrorna då dessa tydligt visar trender över flera år. 

Då jag använder mig av en kvantitativ metod får vi ett tämligen tillförlitligt resultat med 

vissa begränsningar, delvis beroende på undersökningens omfattning. Det bör lyftas fram att 

en undersökning som denna inte lyfter fram bakomliggande faktorer som kan påverka 

innehållet. För att få med dessa faktorer bör ytterligare en undersökning göras, då av 

kvalitativ karaktär. Återigen kan vi konstatera att denna undersökning endast är en del av ett 

större skeende. 

Materialet ger i slutändan ändå ett konkret resultat av hur det redaktionella innehållet 

påverkats av tabloidiseringen, med beaktande av reservationerna ovan. Ett resultat värt att dra 

slutsatser ifrån och värt att bygga vidare på med längre och fördjupade studier. 
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5.4 Förslag på framtida forskning 

Teoridelen visar att tabloidiseringen varit en del i ett större förändringsarbete hos många 

tidningar. Undersökningen har visat på effekterna i nyhetsmaterialets omfattning i 

övergångsskedet. Vad som inte framgår är arbetet på och kring tidningen. Kunskaper kring 

exempelvis tidningarnas marknadsföring och förändringar i redaktionernas arbetssätt, t ex hur 

de hanterat det redaktionella utrymmet i det nya formatet, och hur viktningen mellan olika 

redaktioners utrymme i den färdiga produkten förändrats under tiden för formatbytet. Likaså 

vore en studie om nyhetsbildens funktion och utrymme i förhållande till textutrymmet av 

intresse. En ökad kunskap om de områdena skulle ge en mer fullständig bild av effekterna av 

tabloidiseringen i den svenska pressen. 
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