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Abstract  
Södertörns Högskola   Författare: Helena Nicolaou 
Medie- och kommunikationsvetenskap  Handledare: Staffan Ericson 
C-uppsats     VT 2005 
 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att göra en komparativ studie av två svenska nyhetstidningars 
förmedling av de inledande skeendena i Jacksonrättegången. Jag analyserar om rättegången är 
en medieskandal enligt James Lull och Stephen Hinermans kriterier. Följande frågeställningar 
besvaras: Är Jacksonrättegången en medieskandal enligt James Lull och Stephen Hinermans 
kriterier? Om det är en skandal, hur förhåller sig den till Tomlinsons teori om den 
globaliserande skandalen? Hur har media konstruerat berättelsen kring Jacksonrättegången 
och hur förbereds publiken inför rättegången? Hur förhåller sig förmedlingen av 
Jacksonrättegången till det offentliga och det privata? Vad finns det för nyhetsvärderingar i 
förmedlingen av Jacksonrättegången? Vad finns det för likheter och skillnader mellan de 
utvalda nyhetstidningarnas sätt att förmedla Jacksonrättegången? 
 
Teori 
I teoridelen används Lull och Hinermans kriterier på vad en medieskandal är samt teorier om 
medieskandaler enligt Thompson och Tomlinson. I narratologiavsnittet ligger fokus på 
berättarteknik med språk, dramaturgi och vinkling samt ett avsnitt om nyheter som berättelser 
där Bird och Dardennes beskrivning används. Ett avsnitt handlar om teorin offentligt/privat 
enligt Habermas och Thompson. Kriterier på nyhetsvärdering är även en del av teoriavsnittet. 
 
Material och metod 
Materialet utgörs av artiklar hämtade från Dagens Nyheter och Aftonbladet under perioden 1 
december 2004 till 1 mars 2005. Metoden är en kvalitativ analys av utvalda artiklar rörande 
Jacksonrättegången. Metoden har sin utgångspunkt i de teoretiska analysverktygen som 
presenteras i teorikapitlet. I material- och metodkapitlet finns ett avsnitt om prestigepress 
kontra tabloidpress samt ett avsnitt om källkritik. 
 
Sammanfattande konklusioner 
Enligt Lull och Hinermans kriterier har jag kommit fram till att Dagens Nyheter inte är med 
och skapar en medieskandal. De befinner sig istället på metanivå och rapporterar om 
rättegången som en medieskandal till skillnad från Aftonbladet som deltar i medieskandalen. 
Jacksonrättegången är en lokal händelse som förflyttats till de svenska nyhetstidningarna. 
Resultatet av analysen visar även att förmedlingen av Jacksonrättegången skiljer sig åt i de 
båda nyhetstidningarna då Aftonbladet lägger större fokus vid händelsen och den får en 
följetongskaraktär. Aftonbladet bygger upp förmedlingen av Jacksonrättegången som ett 
narrativ med en början och en mitt. Eftersom rättegången pågår går det inte att uttala sig om 
slutet. De förbereder därmed läsarna på att rättegången ska äga rum genom att publicera 
artiklar innan rättegången vilket Dagens Nyheter inte gör. Dagens Nyheters förmedling sker 
oftast i form av korta rapporter. Dramaturgi används i båda nyhetstidningarna även om 
Aftonbladet lägger större fokus på det. Aftonbladet använder sig i större utsträckning av 
vinkling i form av personifiering. Förmedlingen av Jacksonrättegången rör sig främst inom 
den privata sfären eftersom det Jackson anklagas för begåtts i intimsfären. Dagens Nyheter 
uttrycker sig mer försiktigt medan Aftonbladet gräver sig djupt ner i intimsfären. 
Jacksonrättegången uppfyller kraven för nyhetsvärdering bl.a. genom att vara en färsk nyhet 
som handlar om ett eventuellt brott begått av en känd person, men Aftonbladet cirkulerar 
nyheten i större omfattning än Dagens Nyheter. 
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1. Inledning 
Nyhetstidningar, främst tabloider, kännetecknas ofta av att fokusera på narrativ om kändisar. 
Denna typ av media rapporterar till sin publik om kändisars privata liv, deras offentliga 
äventyr och chockerande hemligheter. Michael Jackson har under många år varit en av 
tabloidpressens favoriter.1 
 
Denna uppsats handlar om två svenska nyhetstidningars förmedling av Jacksonrättegången, 
om en internationellt känd fallande stjärna. Framgång och fall är ofta mycket närliggande. 
Eftersom många kändisar ses som förebilder bevakas de ständigt av media och när de 
förknippas med en negativ händelse får de ofta stor uppmärksamhet. Den negativa händelsen 
kan leda till en medieskandal. En medieskandal kan uppstå när en specifik person överträder 
samhällets normer och moral samt när händelsen får stor medial uppmärksamhet. 
Förhållandet mellan media och kända personer är en sorts beroendeställning. Kändisar är 
beroende av media för att få positiv publicitet och samtidigt granskar och bevakar media 
kändisar för att kunna rapportera om intressanta händelser.2 Offentliga personer pendlar 
mellan det privata och det offentliga, vilket innebär att gränsen mellan offentligt/privat inte är 
klar och tydlig.3 Många gånger är det primära målet för massmedia att skapa uppmärksamhet 
och fånga intresse hos publiken. Görs detta på ett bra sätt leder det till ökade intäkter. Vikten 
av dramaturgi blir framträdande då försäljningssiffror tyder på om nyhetstidningar lyckats 
eller inte. Denis McQuail menar att kvalitén på uppmärksamheten inte är det mest betydande, 
däremot är uppmärksamheten i sig betydelsefull.4  
 
Många menar att en homogenisering av nyhetsvärdering har ägt rum, men detta innebär inte 
att medier ger samma bild av samma händelse. I Sverige finns det skillnader mellan 
prestigepress såsom morgontidningar och tabloidpress det vill säga kvällstidningar. Det är 
intressant att se om det finns några skillnader mellan två olika nyhetstidningars förmedling av 
Jacksonrättegången. Tabloidpress har många gånger kritiserats för sin sensationsjournalistik 
och för att vara vinklad.5 Det är dock viktigt att vara medveten om att ”en tidningsartikel ger 
en bild av världen, en av många möjliga”.6 Det som står i tidningen en dag kan visa sig vara 
fel en annan dag. Det blir en provisorisk version av verkligheten som får korrigeras i 
framtiden.7  

1.1. Bakgrund 
Nedan följer en kort presentation av Michael Jackson och turerna kring sexanklagelserna samt 
bakgrundsinformation till rättegången 2005. 

1.1.1. Michael Jackson 
Michael Jackson är en stor internationell popstjärna som började sin karriär som barn i The 
Jackson 5. Därefter blev han soloartist och släppte bl.a. albumet Thriller som då blev världens 
mest sålda.8 Jackson har befunnit sig i medias blåsväder flera gånger under de senaste åren. 
1993 anklagades han för övergrepp på en 13-årig pojke som var på besök på Jacksons ranch 
                                                 
1 Lull & Hinerman 1997 s.145 
2 Lull & Hinerman 1997 s.6 
3 Sabato, Stencel & Lichter 2001 s.xi 
4 McQuail 2000 s.53ff 
5 Hadenius & Weibull 2000 s.63 
6 Lundgren, Kristina m.fl. 1999  s.7 
7 Lundgren, Kristina m.fl. 1999  s.7 
8 http://www.hitmakarna.nu/artistbiografi_jackson.shtml, nedladdat: 2005-04-05 
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Neverland utanför Santa Barbara i Kalifornien. 1994 gjorde Jackson upp i godo efter att ha 
beskyllt pojkens far för utpressning. Tio år senare, i november 2003, genomsökte polisen 
Neverland efter nya anklagelser för övergrepp på ytterligare en pojke. Åtal väcktes mot 
Jackson, men han har förklarat sig oskyldig.  Den 31 januari 2005 inleddes rättegången mot 
Michael Jackson, som av många kallas för den största kändisrättegången i modern tid.9 
Rättegången, som beräknas pågå under minst ett halvår, följer efter cirka ett års förberedande 
förhandlingar. Över 1100 journalister bevakar rättegången i Santa Maria, Kalifornien.10 Redan 
innan rättegången inleddes började medierna skriva om den som en av millenniets stora 
sensationella händelser. Inga kameror är tillåtna i rättssalen.11 På grund av det stora 
medieintresset har domaren Rodney Melville hemligstämplat stora delar av utredningen och 
alla inblandade har fått yttrandeförbud. Åklagare är Tom Sneddon som bland annat anklagar 
Jackson för att ha bjudit en 13-årig pojke på alkohol och utsatt honom för sexualbrott på 
Neverland 2003.12 Jacksons försvarare är kändisadvokaten Tom Mesereau.13 Om Jackson fälls 
riskerar han ett 20-årigt fängelsestraff. 

1.2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att studera två svenska nyhetstidningars, Dagens Nyheters och 
Aftonbladets, förmedling av de inledande skeendena i Jacksonrättegången. Detta innebär att 
jag studerar vad dessa nyhetstidningar skrivit redan innan rättegången börjat samt den första 
rättegångsmånaden. En analys kommer att göras om Jacksonrättegången är en medieskandal 
enligt James Lull och Stephen Hinermans kriterier.  
 
Svenska nyhetstidningar har skrivit om rättegången redan innan den börjat. Att studera 
nyhetstidningars förmedling av de inledande skeendena i Jacksonrättegången anser jag vara 
mer intressant än att enbart studera artiklar under själva rättegången, eftersom jag vill se hur 
dessa nyhetstidningar förbereder publiken inför rättegången samt se om det finns några 
likheter och skillnader mellan nyhetstidningarnas förmedling innan och under rättegången. 
Mot bakgrund av detta vill jag studera hur två utvalda nyhetstidningar konstruerar narrativ om 
en eventuell medieskandal. Det är intressant att se hur en eventuell global skandal uppstår 
dvs. hur en specifik nyhetshändelse som äger rum i ett annat land behandlas i svenska 
nyhetstidningar.  
 
Frågeställningarna är:  
 

• Är Jacksonrättegången en medieskandal enligt James Lull och Stephen Hinermans 
kriterier? 

• Om det är en skandal, hur förhåller sig den till Tomlinsons teori om den 
globaliserande skandalen? 

• Hur har media konstruerat berättelsen kring Jacksonrättegången och hur förbereds 
publiken inför rättegången? 

• Hur förhåller sig förmedlingen av Jacksonrättegången till det offentliga och det 
privata? 

• Vad finns det för nyhetsvärderingar i förmedlingen av Jacksonrättegången? 

                                                 
9 Dagens Nyheter 2005-02-01 
10 http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/utskrift/0,3258,610513,00.html, nedladdat: 2005-03-04 
11 http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/utskrift/0,3258,611837,00.html, nedladdat: 2005-03-03 
12 Aftonbladet 2005-02-01 
13 http://aboutmichaeljackson.com/m-wfsection+article+articleid-39.html, nedladdat:2005-04-05 
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• Vad finns det för likheter och skillnader mellan de utvalda nyhetstidningarnas sätt att 
förmedla Jacksonrättegången? 

 
En tänkbar hypotes är att de båda nyhetstidningarna, i form av morgontidning och 
kvällstidning redan innan rättegången börjat, förbereder sin publik på olika sätt inför en 
eventuellt kommande medieskandal. Skandaler har till exempel blivit ett utmärkande drag för 
tabloidpress.14  

1.3. Disposition 
Inledning och bakgrund till uppsatsen har beskrivits i kapitel 1. Här presenterades kortfattat 
Michael Jackson och turerna kring sexanklagelserna samt bakgrunden till rättegången våren 
2005. Syfte och frågeställningar har även angetts i detta kapitel. Kapitel 2 redogör för de 
valda teorierna som sedan används som analysverktyg. Lull och Hinermans kriterier på vad 
som kännetecknar en medieskandal beskrivs. Därefter följer ett avsnitt om 1993-års 
Jacksonskandal samt ett avsnitt om skandalen i en globaliserande värld. Vidare beskrivs ett 
avsnitt om narratologi. En redogörelse för begreppen offentligt/privat följer liksom ett avsnitt 
om nyhetsvärdering och ett om prestigepress kontra tabloidpress. Genomgång av material och 
metod görs i kapitel 3. I kapitel 4 görs analysen som leder fram till sammanfattning och 
slutsats i kapitel 5. Därefter följer en käll- och litteraturförteckning. 
 
 
 
 

                                                 
14 Lull & Hinerman 1997 s.1 
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2. Teori och tidigare forskning 
I detta kapitel kommer de teoretiska analysverktygen att presenteras. Den grundläggande 
utgångspunkten i denna uppsats är att tillämpa teorin om medieskandaler med ett narrativt 
perspektiv. Medieskandaler är en form av narration. I James Lull och Stephen Hinermans bok 
Media Scandals från 1997 går det att läsa om några av de mest uppmärksammade skandalerna 
som förekommit i media och vilka konsekvenser dessa har fått. Det handlar om politiker, 
popstjärnor och sportstjärnor. För uppsatsen anser jag främst att Stephen Hinermans text 
(Don´t) Leave me alone: Tabloid Narrative and the Michael Jackson Child-Abuse Scandal är 
särskilt intressant eftersom denna text behandlar den skandal Jackson stod inför 1993 när han 
blev anklagad för barnövergrepp. Även Thompsons tankar på medieskandaler behandlas. Det 
finns även andra delar ur boken Media Scandals som är intressanta för analysen av 
förmedlingen av Jacksonrättegången. James Lull och Stephen Hinermans kriterier på vad en 
medieskandal är kommer att behandlas. I avsnittet om medieskandaler finns en del som 
behandlar den globala skandalen enligt Tomlinson. Detta är väsentligt då Jacksonrättegången 
utspelar sig i USA, men skrivs om i nyhetstidningar i Sverige. Orden kändis och stjärna 
kommer att användas synonymt.  
 
I uppsatsen används orden narration, narrativ, narratologi och berättelse synonymt. Den 
narrativa teorin är väsentlig när två svenska nyhetstidningars artiklar rörande 
Jacksonrättegången ska analyseras. Olika teoretiker har delvis olika syn på narratologi. Den 
narrativa teorin inleds med en generell presentation. Därefter följer ett avsnitt om 
berättarteknik som handlar om språk, dramaturgi och vinkling. Narratologidelen avslutas med 
ett avsnitt om nyheter som berättelser där Bird och Dardennes beskrivning används. I boken 
Sensationella berättelser av Marina Ghersetti analyseras två fall av nyhetsrapportering, 
nämligen den om kidnappningen av tre svenska biståndsarbetare i Angola 1987 och om 
prinsessan Dianas död 1997. Ghersetti tar upp vad som kännetecknar mediernas presentation 
och urval av dessa nyheter. Detta kan även relateras till narratologin. B.J. Thompson har 
skrivit om medieskandaler i boken Political Scandal-  Power and visibility in the media age. 
Även här kan exempel hämtas för att tydliggöra den narrativa teorin.  
 
Eftersom uppsatsen handlar om en offentlig persons privata handlingar behandlas även teorin 
kring begreppsparet offentligt/privat främst enligt Habermas och Thompson. Teorikapitlet 
avslutas med några centrala kriterier kring nyhetsvärdering.  

2.1. Medieskandaler 
Jakten på publiken präglar både innehåll och presentation av nyheter. En del berättelser får 
extremt mycket uppmärksamhet. Det är de sensationella och dramatiska nyheterna som når 
den största publiken.15 Ordet skandal förekommer ofta i pressen, men dess ursprung är 
dunkelt och dess mening är mycket mer komplex än vad det först kan verka. James Lull och 
Stephen Hinerman menar att en medieskandal uppkommer när en privat handling kränker den 
idealiserande, dominanta moralen hos en social gemenskap och görs offentlig och 
narrativiseras av media.16 Thompson anser att begreppet ”skandal refererar till en handling 
eller händelse som involverar en viss sorts överträdelse som blir känd för allmänheten och är 
tillräckligt seriös för offentlig respons”.17 Ingen är immun mot skandaler, de privata 

                                                 
15 Ghersetti 2000 s.11 
16 Lull & Hinerman 1997 s.3 
17 Thompson 2000 s.11ff 
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gardinerna dras bort. Detta görs via medienarrativet. Historien som gestaltar skandalen ger 
den en struktur och ett långt liv.18 
  
Skandaler föregås ofta av skvaller och rykten, men det är skillnad mellan de olika begreppen. 
Till exempel förekommer skvaller oftast i tal mellan vänner och bekanta.19 Med utvecklingen 
av det moderna samhället har skandalens natur förändrats. Detta beror till stor del på att 
skandaler har blivit allt mer bundna till medierade former. En ny form av skandal är den 
medierade skandalen, medieskandalen, som inte endast är en skandal som rapporteras av 
medier och existerar självständigt, utan till viss del utgörs av medierade former av 
kommunikation. Detta innebär att media inte endast är med och rapporterar om en skandal 
utan även deltar i skandalen. Detta skiljer sig t.ex. från de lokala skandalerna som uppkommer 
bland individer som känner varandra.20 Vikten av berättelser ska inte underskattas när 
skandaler analyseras. I en skandal segrar ibland berättelsen över fakta skriver James Lull och 
Stephen Hinerman i Media Scandals. Skandalberättelsen väcker nyfikenhet hos publiken som 
uppmuntrar media att fortsätta berätta berättelsen. Skandalen fortsätter så länge publikens 
intresse för berättelsen finns kvar. En avslutning kräver någon form av consensus vilket i 
många fall kräver en slutlig ”sanning”. Det är publiken som beslutar när detta ska ske.21  
 
Att attrahera, informera och underhålla läsarna har blivit många nyhetstidningars uppgift. 
Tabloidpressens sensationella berättelser skapade de första medieskandalerna. När en 
berättelse kallas för en skandal får den en bisarr journalistisk dragningskraft. Det krävs vissa 
kriterier för att uppnå skandalstatus.22   

2.1.1. Kriterier på en medieskandal 
För att definiera termen skandal måste det finnas vissa kriterier. Dessa kriterier består enligt 
James Lull och Stephen Hinerman av att 1) de sociala normerna som reflekterar den 
dominanta moralen måste överträdas. Överträdelsen måste begås av 2) specifika personer som 
3) genomför en handling som reflekterar deras egna behov och intressen. Personerna måste 4) 
identifieras och 5) ha handlat våghalsigt eller med avsikt och 6) måste hållas ansvariga för 
sina handlingar. 7) Handlingarna måste ha särskiljande konsekvenser för de involverade. 8) 
Överträdelsen måste cirkuleras mycket i medierna där den 9) effektivt narrativiseras till en 
berättelse 10) vilken fyller och inspirerar ett utbrett intresse och en diskussion.23  
 
Enligt Lull och Hinerman finns det tre typer av skandaler; den institutionella, den 
psykodramatiska och kändisskandalen. Den institutionella skandalen uppkommer då 
handlingar bryter mot moralen och tar plats inom till exempel byråkratin. Den 
psykodramatiska skandalen gör vanliga människor som gör ovanliga saker till offentliga 
personer.24 Dessa typer av skandaler kommer inte att förklaras mer ingående här då fokus 
läggs på kändisskandalen, eftersom denna uppsats behandlar händelser som rör en känd 
person.  

                                                 
18 Tomlinson, John i Lull & Hinerman 1997 s.67 
19 Thompson 2000 s.25f 
20 Thompson 2000 s.31 se även: Thompson i Lull & Hinerman 1997 s.49 
21 Lull & Hinerman 1997 s. 11-14 
22 Lull & Hinerman 1997 s.7ff 
23 Lull & Hinerman 1997 s.11ff 
24 Lull & Hinerman 1997 s.19ff 
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2.1.2. Kändisskandalen  
En kändisskandal uppkommer när massmedia avslöjar hur kända människor överträder 
sociala förväntningar och normer. Genom medierna offentliggörs kändisars privatliv, vilket är 
förhållanden som är utanför deras kontroll. Beteendet blir sedan bedömt enligt den dominanta 
moraliska koden. Kändisar befinner sig i paradoxala förhållanden. Narrativ rörande 
kändisskandaler slås dramatiskt upp med riktiga karaktärer och berättelser, vilka bland annat 
figurerar i både tabloid- och prestigepress. I processen rörande kändisskandalen uppkommer 
inte enbart frågor som rör integriteten av den individuella kändisen utan även att kända 
personer till slut måste hållas ansvariga för samhällets moraliska förväntningar.25 Lull och 
Hinerman tar upp Michael Jackson som ett exempel på en känd person som förknippas med 
en kändisskandal. Den offentliga bilden pendlar mellan stjärnan som en person och stjärnan 
som en artist. Precis som stjärnor får rikedom och berömmelse genom medias makt kan de 
också skadas av den makt media besitter.     

2.1.3 1993 års Jacksonskandal  
Stephen Hinerman skriver att Michael Jackson och skandaler verkar ha ett specifikt 
förhållande till varandra samt till tabloidpressen. 1993 blev Jackson anklagad för sexuella 
övergrepp på en 13 årig pojke och i några månader framåt blev dessa anklagelser en av 
huvudnyheterna för många medier, vilket resulterade i att skandalen blev ett hett 
diskussionsämne. Skandalen hotade hela Jacksons karriär, men Jackson gjorde upp i godo 
med pojkens far vilket ledde till att historien togs ur fokus. Stjärnor får en form av symbolisk 
betydelse för sin publik. Det skapas olika narrativ kring olika stjärnor och den symboliska 
betydelsen av en stjärna beror på vilken kultur stjärnan och dess publik befinner sig i.26 
Publiken ser stjärnor som individer, personer med en identitet och ett samvete, med offentliga 
roller och privata liv. Begreppen offentligt/privata introducerar idén om moralen vilken är 
mycket viktig i berättelser om kändisars skandaler. Publiken ser på stjärnor som att de agerar 
utifrån privata värderingar, vilket antingen påverkar eller inte påverkar deras offentliga image. 
En narrativisering av en medieskandal är många gånger ett försök att anföra den förvirring 
som finns hos publiken då det finns en motsägelse dvs. en offentlig person begår en privat 
handling som inte stämmer överens med den offentliga imagen. När information uppkommer 
om den privata Jackson som inte överensstämmer med den offentliga imagen och de 
moraliska koderna uppstår en kris.27 
 
När en skandal uppkommer i en stjärnas liv gör tabloiderna snabbt entré. I relationen till 
skandalen och kändisskapet har tabloider specifika roller och funktioner som formar 
narrativet. Jacksons skandal kring anklagelser om sexuella övergrepp skapade en svår 
situation för tabloiderna eftersom det varit svårt att få fram sanningen om Jacksons liv och 
därför svårt att ta reda på vem den riktige Michael Jackson var.  
 
Hinerman menar att i en undersökning av bevakningen kring Michael Jackson mellan 1970 
till 1993 kan man urskilja att han genomgått tre stadier av imagebyte. Dessa stadier är inte 
absoluta utan mer generella. Stadium 1 började 1970 och representerade Jackson som en 
talangfull medlem i sin familj. Intresset kretsade inte enbart kring Michael Jackson utan alla i 
The Jackson Five. Stadium 2 började 1983 då Jackson släppte albumet Thriller och gick med 
på att intervjuas utan sin familj. Detta stadium pågick fram till 1985 och presenterade Jackson 
som en soloartist och en ”Peter Pan-” figur. Många pratade om honom som om han var en 

                                                 
25 Lull & Hinerman 1997 s.21 
26 Hinerman i Lull & Hinerman 1997 s.143ff 
27 Hinerman i Lull & Hinerman 1997 s147ff 
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motsägelsefull och konstig kombination av barn och man, vit och svart, kvinna och man. 1984 
var stor del av Jacksons image, som senare kom att involvera skandalen kring barnövergrepp, 
på plats. Stadium 3 inleddes 1987 då Jackson började omgärda sig av konstiga och annorlunda 
vanor vilket gjorde att han blev en tabloidfavorit. Jacksons image blev omdiskuterad då 
många ansåg att hans beteende var ”konstigt”. Vid tiden för barnövergrepps- skandalen 1993 
var Jacksons image bestämd i allmänhetens öga.28    
 
Anklagelserna att Michael Jackson begått övergrepp på pojkar var information som 
tabloiderna snabbt snappade upp för bevakning av skandalen. Det var ett fall av en stjärnas 
hemliga privata handlingar vilket stod mot den offentliga moralen. Många stjärnor har en 
image där de är kända för sina vilda privata sidor vilket allmänheten är medveten om och 
överraskas därför inte om dessa begår en vild privat handling. Hos Jackson däremot fanns inte 
en tydlig bild. Ingen visste sanningen om denna stjärna. Skandalen kring barnövergreppen 
sågs som ett försök att få svar på frågor vem Jackson egentligen var. Jackson kunde vara 
skyldig, men han kunde också vara oskyldig. Det var upp till tabloiderna att avslöja vilken 
sanning som var den troligaste. Detta sökande var drivkraften bakom berättelserna om 
skandalen kring Michael Jackson och barnövergreppen.29 
 
Att få fram skandalens ”riktiga sanning” var det som både tabloiderna och TV försökte göra. 
Först rapporterade de om ”nyheten” och informerade publiken om de anklagelser som gjorts. 
Därefter tog de upp de tre tidigare cirkulerade stadierna om imagebytet, i enlighet med 
Hinerman, som ett sätt att försöka finna sanningen av vad som egentligen hänt i det privata. 
Tabloiderna sökte efter människor som på något sätt var involverade i händelsen och fortsatte 
att avslöja hemligheter om den ”riktiga” stjärnan. Problemet är dock att det som hänt i det 
privata i Jacksonfallet än idag är en fråga som man endast kan spekulera i. Tabloidernas 
avslöjande av skandalen blev fylld av spekulationer.30 Även om tabloiderna inte fann en 
sanning blev Jacksonberättelsen ett vinstgivande långt narrativ som de fokuserade på. 
Jacksonskandalen i tabloiderna var en berättelse som aldrig riktigt tog slut och som gav 
publiken något att prata om. Vare sig den riktige Michael Jackson var avslöjad eller inte så 
fick berättelsen om skandalen stor publicitet i många tidningar.31     

2.1.4. Skandalen i en globaliserande värld 
Skandaler har setts som kontextbundna lokala affärer. Många anser att genom att träda in i ett 
annat land träder man in i en annan kultur med annan moral och politik. I och med den ökande 
globaliseringen har en ny moralisk kontext vuxit fram. Detta innebär att vi kan tala om det 
globala mediesamhället med ny teknik där det finns internationella och globala skandaler. Det 
finns många internationella nyhetsberättelser som är av intresse för läsare utanför 
ursprungslandet. Trots detta menar John Tomlinson att skandaler på ett viktigt sätt i grunden 
tillhör lokala händelser. Detta innebär dock inte att medieskandaler inte träder över 
internationella gränser.32 Termen skandal måste problematiseras när man studerar från vems 
synvinkel en skandal verkligen är en skandal. John Tomlinson har studerat medieskandaler 
utifrån en internationell och interkulturell ram. Han relaterar medieskandaler till den globala 
offentliga sfären med kosmopolitiska kulturella värden. 
 

                                                 
28 Hinerman i Lull & Hinerman 1997 s.150ff 
29 Hinerman i Lull & Hinerman 1997 s.154 
30 Hinerman i Lull & Hinerman 1997 s.155f 
31 Hinerman i Lull & Hinerman 1997 s.159f 
32 Tomlinson i Lull & Hinerman 1997 s.65f 
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Skandaler är alltid av ett speciellt moraliskt innehåll. För Tomlinson innebär detta att han ser 
skandaler som ”mellanordnings- moraliska” händelser.33 Detta skiljer sig från ”högordnings- 
moraliska” händelser som handlar om problem i världen som träder över gränser såsom krig, 
svält och naturkatastrofer. Dessa moraliska problem kan kallas för skandalösa, men de tillhör 
inte det typiska för en skandal. Dessa stora moraliska problem är svårare att helt personifiera 
trots att många människor drabbas. Skandaler såsom Jacksonanklagelserna 1993 tillhör 
kulturella händelser av ”mellanordnings- moralisk” karaktär.  
 
Tomlinson menar att den moraliskkulturella naturen hos skandaler innebär att trots att de 
sprids genom globaliserande media är de fortfarande av lokal natur. Tomlinson rättfärdigar 
detta genom att mena att medieskandaler tappar en del av det omedelbara intresset när de 
korsar kulturella avstånd. Skandaler är ”lyckade” då de utgör dramatiska situationer som 
fångar publikens intresse. Värden och moral är olika rotade i olika kulturer och samhällen. De 
kulturella samhällena kan alltså skilja sig åt i olika länder, men genom samhällets allt mer 
globala mediemarknad minskar avstånden på många sätt mellan länder.34 
 
Tomlinsons generella utgångspunkt är att vi selektivt tar emot berättelser om händelser som vi 
får via media. Detta sker i termer av relevans till den livsvärld vi främst befinner oss i. 
Slutsatsen av detta blir att de sätt medieskandaler fängslar oss på beror på denna relevans och 
därför borde skandaler ses som lokala händelser. Många skandaler förs inte vidare så bra 
eftersom den moraliska relevansen är förknippad med ursprunget. I de fall där vi relaterar till 
skandaler med ursprung i andra kulturella kontexter görs det generellt så genom att införlivas 
i våra egna lokala erfarenheter.35Att använda sig av närhet räcker inte för att göra en 
medieskandal ”lyckad”. Det måste även finnas element av originalitet för att fånga publikens 
intresse. Det bästa är om det ”extraordinära ordinära” finns. Enligt Tomlinson är skilsmässan 
mellan prins Charles och prinsessan Diana en av de mest lyckade internationella 
medieskandalerna. Dessa personer var något utöver det vanliga, men de hade vanliga problem 
såsom en skilsmässa. En ”lyckad” global skandal är en skandal som kan förflyttas från sin 
lokala kontext och placeras in i andra kulturellt annorlunda kontexter. Globala skandaler 
illustrerar ämnen av bredare global moral genom att i grunden vara medierade upplevelser. 
Detta innebär att genom användandet av global medieteknologi, speciellt TV, öppnas en 
större värld. Global media gör att händelser långt bort kommer närmare våra lokala liv genom 
att medier narrativiserar skandaler så att de ska sammanfalla med individuella lokala 
livsvärldar.36  

2.2. Narratologi  
Narratologi är läran om berättelser. Det finns olika definitioner på vad en berättelse är. Jostein 
Gripsruds definition lyder: ”en berättelse är en framställning av ett mänskligt (eller 
människoliknande) subjekt som har ett projekt (vilja, önskan, begär) och som genomlever en 
kausal kedja av sammanhängande händelser”. Med kausala samband menas att sambanden 
förhåller sig till varandra som orsak och verkan.37 Berättelser har en förmåga att sammanfatta 
våra erfarenheter och att engagera publiken.38 Gérard Genette använder tre begrepp inom 
narratologin: story, narrative och narrating. Story kan översättas med till exempel historia, 
handling eller nyhet. Nyheter är traditionellt kända för att vara ”stories” som det engelska 

                                                 
33 Tomlinson i Lull & Hinerman 1997 s.67f 
34 Tomlinson i Lull & Hinerman 1997 s.69ff 
35 Tomlinson i Lull & Hinerman 1997 s.74ff 
36 Tomlinson i Lull & Hinerman 1997 s.78ff 
37 Gripsrud 1999 s.233ff 
38 Gripsrud 1999 s.273 
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ordet uttrycker det, vilka är kulturellt konstruerade narrativ.39 Narrative kan översättas med 
berättelse eller skildring och narrating med berättande. Storyn är berättelsens innehåll medan 
narrating är det producerande narrativet dvs. där berättelsen berättas.40 
 
Berättelser behöver inte vara fiktioner utan kan till exempel vara TV-program, noveller, 
filmer, reklam, nyheter i tidningar, radio och TV eller på Internet.41 Nyhetstidningar levererar 
berättelser som underhåller och vinklar verkligheten.42 Narrativ presenterar information som 
en sammankopplad sekvens av händelser. De mest grundläggande narrativen består av ett 
linjärt händelseförlopp.43 En berättelse har en början, ett mitt och ett slut. Enligt Genette 
behöver inte en historias tidsföljd skildras rakt av i en berättelse utan händelseförloppet sker i 
en sorts narrativ tid. En berättelse om en och samma händelse kan berättas på oändligt många 
sätt och olika tidsförlopp kan tas med eller uteslutas.44  
 
Många nyheter i tidningar och TV är inte fullt utbyggda utan består ofta av enkla 
beskrivningar och rapporter av fakta. I nyhetsbevakning växlas det ofta mellan långa och 
korta beskrivningar där det många gånger är viktigt att känna till förhistorien till det som 
rapporteras. Det finns former inom nyhetsjournalistiken som skapar nyheter som en sorts 
medieföljetong där en viss sorts berättarstruktur skapas. Gripsrud menar att en berättelse är ett 
kognitivt schema som gör att vi kan lära oss av tidigare erfarenheter. Medierna kan med hjälp 
av berättelsens kognitiva schema välja ut någon som representerar huvudpersonen. Medierna 
gestaltar sedan förloppet. Journalisternas värderingar och åsikter spelar tillsammans med 
berättelsens kognitiva schema en stor roll.45 Nyhetsberättelser skapas genom splittring som 
inte nödvändigtvis löser sig. Det är därför som den negativa nyhetskaraktären ofta yttrar sig. 
Att nyhetsberättelser struktureras som narrativ förklarar varför en del händelser har låg 
bevakning, då intresset minskar för långdragna processer. De händelser som bevakas är 
troligtvis betydande händelser.46         

2.2.1. Berättarteknik 
Den narrativa teorin handlar bland annat om berättarteknik. Inom berättartekniken är språket 
viktigt och anses vara berättelsens främsta uttrycksmedel.47 Språket är mångtydigt och ett 
begrepp kan ha många olika betydelser. Språket i en nyhetstidning måste vara lättillgängligt 
så att publiken känner sig van vid det. Samtidigt måste språket väcka publikens intresse och 
vara livfullt.48 Ord och uttryck spetsar till nyhetstidningars berättelser. Olika nyhetstidningar 
har olika språk. Kvällstidningar har ofta ett mer tillspetsat språk än morgontidningar. Val av 
språk som görs när en nyhetstext skapas påverkar förmedlingen av nyheten. Nyhetstidningars 
språk innehåller en dramaturgisk teknik där olika värdeladdade ord och metaforer lyfter fram 
och betonar olika perspektiv och används för att öka spänningen. Bland de vanligaste 
värdeladdade orden finns de emotionella som kan vara både positivt och negativt laddade. 
Dessa väcker olika associationer och används för att vinkla och dramatisera berättelser. 
Metaforer kan användas för att förklara det som verkar dunkelt, men främst används de för att 

                                                 
39 Bird & Dardenne i Carey 1988 s.67 
40 Genette 1980 s.27 
41 Lacey 2000 s.5ff 
42 Hadenius & Weibull 2000 s.342 
43 Lacey 2000 s.13 
44 Genette 1980 s.86f 
45 Gripsrud, 1999 s.236ff 
46 Lacey 2000 s.40f  
47 Ghersetti 2000 s.38f 
48 Ghersetti 2000 s.39 
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ge en förenklad bild av verkligheten.49 Berättelser kan skilja sig åt mellan olika samhällen och 
ska baseras på en berättelsetradition som både sändare och mottagare är bekant med.  
 
I nyhetstidningar finns många olika former av berättelser. Den vanligaste nyhetsformen är den 
så kallade omvända pyramiden, vilken innebär att de mest centrala upplysningarna 
presenteras först i rubrik och ingress för att skapa dramaturgi, därefter följer bakgrund. Det är 
ofta viktigt att kunna dra ut på avslöjanden och höja spänningen och då kan den omvända 
pyramiden verka bakvänd eftersom det viktigaste avslöjas först.50 Den omvända pyramiden 
kan vara ett viktigt verktyg för journalisten, men den kan vara en katastrof för läsaren. Läsare 
ignorerar många nyhetstidningars artiklar eftersom många ämnen inte intresserar dem. Detta 
kan bero på den narrativa formen.51 Berättelser ska engagera, väcka intresse och underhålla 
publiken genom att göra så att publiken vill veta vad som kommer att hända.52  
 
Jakten på nyhetspubliken präglar både innehåll och presentation av nyheter. Fragmentiserade 
nyhetsrapporter sägs många gånger ersätta nyheter med fördjupning och analys. Ghersetti 
pekar på att artiklar görs kortare, men mer dramatiserade. Texterna bearbetas dramaturgiskt 
och många gånger står källor oemotsagda. Nyheter har många gånger liknats vid minidramer 
där underhållningsvärdet kommer före informationsvärdet.53  
 
Vinklingen för nyhetstidningar är en annan form av berättarteknik.54 I nyhetstidningar väljer 
journalister ut en del av en händelse, en vinkling, för att berätta utifrån ett specifikt 
perspektiv. Detta innebär att vissa aspekter i ett händelseförlopp förstoras medan andra 
aspekter kommer i skymundan. För att göra nyheter mer intressanta använder journalister 
olika vinklar. Oftast förstås händelser lättast om de behandlas som historier. Det är vanligare 
med historier i kvällstidningar. Morgontidningar försöker oftare referera till objektiviteten.55 
Vanligaste formen av vinkling är personifieringen dvs. vissa personer väljs ut och skildras. 
Konfliktvinklingen är en annan typ av vinkling vilket innebär att vissa motsättningar 
förstoras. Enligt dramaturgiska mönster används vinklig för att stuva om i berättelsen för att 
göras den mer intressant.56  

2.2.2. Nyheter som berättelser 
Bird och Dardenne pekar på hur det kommer sig att sex journalister som bevakar en rättegång 
kan rapportera exakt samma berättelse. Journalister föredrar att se detta som objektiv 
rapportering snarare än en narrativ konstruktion.57  
 
Berättelser ger historier en struktur och texter blir kulturella konstruktioner.58 Nyhetstidningar 
följer många gånger vissa typberättelser dvs. de följer ett mönster som strukturerar och formar 
bilder av verkligheten enligt nedärvda konventioner.59 Nyheter blir på så sätt anpassade till så 
kallade mallberättelser som redan existerar.60 Ofta väljer journalister att ge nyheter samma 

                                                 
49 Ghersetti 2000 s.172ff 
50 Holmberg & Svensson 1995 s.103, se även: Genette 1980 s.36 
51 Bird & Dardenne i Carey 1988 s.76f 
52 Lacey 2000 s.72 
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54 Genette 1980 s.186 
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56 Ghersetti 2000 s.42ff 
57 Bird & Dardenne i Berkowitz 1997 s.333 
58 Bird & Dardenne i Carey 1988 s.68f 
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formspråk som traditionella berättelser oberoende av nyhetsämne. Man kan tränga bakom 
nyheternas vilja att presentera något nytt för att finna att nyhetsberättandet är strikt bundet till 
specifika mönster.61  
 
Nyheter kan i form av en kommunikationsprocess liknas vid myter, en ståndpunkt som 
sönderdelar skillnaden mellan underhållning och information. Genom nyheter skapar 
människor ordning utifrån oordning genom att förvandla kunskap till berättande. Både myter 
och nyheter är en del av kulturen. Bird och Dardenne menar att nyhetsberättelser, precis som 
myter, inte talar om hur det är utan snarare talar om vad det betyder. Nyheter är en specifik 
form av mytologiskt narrativ med egna symboliska koder som publiken känner igen. Vid 
läsandet av en nyhetsberättelse är publiken medveten om den specifika narrativa situation den 
befinner sig i, vilken kräver en specifik form av förståelse.62  
 
Myter måste upprepas för att de ska fortsätta ha makt. Bird och Dardenne menar att 
nyhetsberättelsers form består av en standardiserad dramaturgisk konstruktion. Nyheter bör 
stämma överens med händelser i verkligheten och förmedla kunskap och har främst att göra 
med på vilket sätt en nyhet presenteras.63        
 
När nyhetstidningar rapporterar om brott och omoraliska beteenden är inte den primära 
avsikten att informera. Istället får publiken ta del av informationen för att nyhetstidningarna 
vill berätta om samhällets regler i förhållande till olika brott. På så sätt blir nyheter en del i en 
större berättelse om t.ex. värderingar gällande brott. Berättelser uppstår inte på nytt varje gång 
ett behov uppkommer. Istället finns redan etablerade diskurser som bildats under lång tid. 
Bird och Dardenne menar att nyheters berättande kvalitéer bl.a. kommer utav känslan att man 
läst samma nyhet flera gånger vilket blir en sorts form av upprepade drama.64   

2.3. Offentligt/privat 
Skillnaden mellan det offentliga och det privata har en lång historia i västerländska sociala 
och politiska tankar vilket kan föras tillbaka ända till det klassiska Grekland. Det offentliga 
kan liknas vid det ”öppna” eller det som är ”tillgängligt för andra.” Enligt denna syn är det 
som är offentligt det som är synligt och observerbart för publiken och som alla eller många får 
ta del av och lyssna och se på. Arrangemang kan till exempel kallas för offentliga när de är 
tillgängliga för alla i motsats till slutna sällskap.65 I kontrast till detta är det privata det som är 
gömt och som är sagt till ett begränsat antal människor.66  
 
Begreppet offentlig sfär kommer ursprungligen från Jürgen Habermas. För Habermas står 
oppositionen offentligt/privat för två samhälliga sfärer. Enligt Habermas består den offentliga 
sfären av den kulturella offentligheten och den politiska offentligheten. Den kulturella 
offentligheten består bl.a. av konst, kulturvärden salonger och sällskap medan den politiska 
offentligheten består av politik, parlament och partier. Den privata sfären består av 
intimsfären och socialsfären och det är här de privata handlingarna sker. I intimsfären ingår 
religion, sexualitet, hem och familj. I socialsfären finns ekonomi och arbete. För Habermas 

                                                 
61 Holmberg & Svensson 1995 s.112 
62 Bird & Dardenne i Carey 1988 s.70ff 
63 Bird & Dardenne i Carey 1988 s.69f 
64 Bird & Dardenne i Berkowitz 1997 s.336ff 
65 Habermas 1998 s.5 
66 Thompson 2000 s.36f 



 15

låg det viktiga i kategorierna privat/offentligt, att det både var begrepp i människans 
medvetande och företeelser i den samhälleliga verkligheten.67 
 
Habermas upphöjde kafékulturen i 1700-talets Europa till en borgerlig offentlig sfär. Han 
argumenterade för att ökningen av olika tidningar och tidskrifter ledde till skapandet av denna 
nya form av offentlig sfär i de tidigt moderna samhällena. Den borgerliga sfären bestod av 
privata individer som samlades på kaféer och i salonger för att debattera ämnen som var av 
allmänt intresse.68 Individer använde de nya möjligheterna som skapats av tidskrifterna för att 
öppet kritiskt argumentera över frågor som handlade om makt och auktoritet.69 Massmedierna 
fick en dominant roll i offentligheten. Diskussionerna i den offentliga sfären härleddes från 
privata erfarenheter som kom från intimsfären.  
 
När en växande kommersialisering av pressen skedde ledde det till att den borgerliga 
offentliga sfären försvagades. Pressen som en gång varit ett forum för kritiska debatter 
förändrades till att bli ett område för kulturell konsumtion och underhållning, vilket många 
gånger ersatte kritiska debatter. Thompson menar att bl.a. medieskandaler representerar 
kolonisationen av den offentliga sfären genom individuella och privata frågor. 
Underhållningsvärdet segrar många gånger över kritisk argumentation och debatt. Press och 
andra former av media för en form av generellt skvaller där avslöjandet av offentliga 
personers privata handlingar många gånger ersätter seriösa debatter.70   
 
Offentligheten var länge sammanlänkad till delandet av ett gemensamt rum. En händelse blev 
offentlig då ett antal människor deltog med sin fysiska närvaro. Medias utveckling har skapat 
nya former av offentlighet. Medierna har gjort det möjligt för en ökad tillgänglighet där 
individers offentlighet, handlingar och händelser inte sammanlänkas med att man delar ett 
gemensamt rum. En handling eller en händelse kan numera göras offentlig genom att 
dokumenteras eller spridas till andra som inte är fysiskt närvarande vid den plats och under 
den tid där handlingen utspelar sig. Detta sker i en form av medierad offentlighet.71 När 
privata handlingar uppkommer i det offentliga, i media, reproduceras informationen oftast 
under många olika tillfällen och finns det material i en nyhetstidning kommer det troligen 
även att rapporteras om i andra nyhetstidningar och i andra medier. Genom denna process 
cirkuleras informationen snabbt och brett och detta kan ge bränsle till en skandal, vilken 
snabbt kan hamna utanför all kontroll.72  
 
Kända personer bevakas ständigt av media både i det offentliga och i det privata. Ofta är deras 
privata liv av stort intresse. En del händelser i världen som sker i det privata blir offentliga 
och massmedia har en mycket stor del i denna process.73 Medier förmedlar både händelser 
inom det offentliga och det privata och flyttar många gånger stjärnors privata handlingar till 
det offentliga ljuset.74 Begreppen offentligt/privat introducerar idén om moral, vilken är 
mycket viktig i narrativ om skandaler om kändisskap. Publiken ser på kändisar som att de 
agerar utifrån privata värderingar, vilket både kan eller inte kan påverka deras offentliga 
image. Kändisar förväntas ha en grundmoral, vilken borde diktera offentliga val och på så sätt 
offentlig image. En skandal kan uppkomma när en kändis befintliga offentliga image, som 
                                                 
67 Habermas 1998 s.ii 
68 Boyd-Barrett 1995 s.230 
69 Boyd-Barrett 1995 s.230 
70 Thompson 2000 s.239 
71 Thompson 2000 s.36f 
72 Thompson 2000 s.70 
73 Berkowitz, Dan 1997 s.210 
74 Hinerman i Lull & Hinerman 1997 s.149 
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cirkuleras och upprepas och som har anknytning till en specifik kulturell kontext, förtrycks av 
en ”omoralisk” privat handling, vilken skiljer sig från både kulturella normer och kändisens 
image. Publiken ser på stjärnor som att de agerar utifrån privata värderingar, vilket kan 
påverka deras offentliga image.75 
 
Eftersom denna uppsats handlar om en offentlig person, Michael Jackson, vars privata 
handlingar, anklagelser om sexuella övergrepp, som hamnat i det offentliga genom ett 
uppmärksammande av media, är teorin kring offentligt/privat väsentlig. I dagens samhälle är 
gränsen mellan privat/offentligt otydlig.76 En känd person pendlar mellan det offentliga och 
det privata. Journalister rapporterar om allt mellan himmel och jord som kan väcka intresse 
hos publiken.77 Som nämnts uppkommer en medieskandal när en privat handling kränker den 
dominanta moralen hos en social gemenskap och görs offentlig av media. Till exempel 
uppmärksammas kändisars överträdelser genom otrohetsaffärer eftersom otrohet anses 
överträda moraliska värderingar i många samhällen.78   

2.4. Nyhetsvärdering 
De nyheter som en nyhetstidning presenterar är endast en liten del av det material den har 
tillgång till och därför måste ett urval ske. Denna urvalsprocess kallas för nyhetsvärdering.79 
En del händelser anses vara självklara som stora nyheter och får därför ett stort utrymme i 
många nyhetstidningar. Andra händelser ägnas det stort utrymme åt i vissa nyhetstidningar 
medan andra kanske inte anser att de är av lika stor vikt. Jag anser därför att centrala kriterier 
för nyhetsvärdering är av betydelse för min uppsats då jag analyserar hur två olika 
nyhetstidningar förmedlar Jacksonrättegången. Det största nyhetsvärdet har en händelse som 
pågår och som äger rum i närheten och direkt berör.80 
 
Det finns ett antal principer för nyhetsvärdering. Bland annat bör nyheten vara ”ny” och 
”färsk”, men inte för ny, eftersom journalisterna måste känna igen den som en nyhet. 
Avslöjanden och brott är exempel på ämnen som utgör nyheter. En andra princip är att 
nyheten bör äga rum under en begränsad tid. En alltför utdragen händelse leder till att nyheten 
efter en viss tid får minskat intresse till dess att en ny stor händelse inträffar. En tredje princip 
är att nyheten bör handla om människor på ett eller annat sätt. Det är främst människor med 
makt och inflytande som t.ex. politiker och företagare samt kända människor som artister som 
är intressanta. Dessa så kallade elitmänniskor ska, för att anses mest intressanta, bo i rika 
stormaktsländer. En fjärde princip är att nyheten bör vara negativ. Till exempel skandaler och 
brott blir ofta nyheter. När det gäller negativa nyheter kan ett brott eller oetiskt beteende som 
en person begått innebära att den enskilda personen blir syndabock för ett större problem. 
Personen blir en sorts representant för problemet i sin helhet. Nyhetsvärdering innebär inte att 
nyhetstidningar väljer ut de viktigaste nyheterna. Det finns inget objektivt sätt att avgöra vad 
som är viktigast.81 När man läser om en nyhet är det viktigt att vara medveten om att ”en 
tidningsartikel ger en bild av världen, en av många möjliga”.82 Håkan Hvitfelt har tio kriterier 
på vad som ökar sannolikheten för att en nyhetsartikel ska publiceras. Några av dessa är att 
nyhetsartikeln innehåller brott och olyckor, att händelserna är sensationella och överraskande, 

                                                 
75 Hinerman i Lull & Hinerman 1997 s.147f 
76 Sabato, Stencel & Lichter 2001 s.xi 
77 Sabato, Stencel & Lichter 2001 s.1 
78 Lull & Hinerman 1997 s.3 
79 Hadenius & Weibull 2000 s.340 
80 Hadenius & Weibull 2000 s.342 
81 Lundgren, Kristina m.fl. 1999 s.44ff 
82 Lundgren, Kristina m.fl. 1999  s.7 
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handlar om enskilda elitpersoner, beskrivs enkelt, har negativa inslag och har elitpersoner som 
källor.83 Håkan Hvitfelt menar att skillnaderna mellan amerikanska och svenska medier inte är 
lika betydande längre. Han menar att det vi ser i USA idag ser vi i Sverige imorgon och i 
många andra delar av världen.84 Här kan paralleller dras till John Tomlinson som menar att 
trots att de kulturella samhällena kan skilja sig åt i olika länder leder den allt mer globala 
mediemarknaden till att avståndet på många sätt minskar mellan länder. Människor befinner 
sig allt mer i en global offentlig sfär med kosmopolitiskt kulturella värden.85 Tomlinson 
menar dock att värden och moral är olika rotade i olika kulturer och samhällen.86 Michael 
Jackson är en internationellt känd popstjärna vars musik når människor i många olika länder 
trots olika kulturella värden. Därför blir Jacksonrättegången intressant även för en publik i 
Sverige. Mediebevakningen i USA når snabbt Sverige och svenska medier rapporterar om 
händelsen. 

                                                 
83 Hadenius & Weibull 2000 s.343 
84 Hvitfelt 1996 s.104 
85 Tomlinson i Lull & Hinerman 1997 s.69ff 
86 Tomlinson i Lull & Hinerman 1997 s.74ff 
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3. Material och metod 
I detta kapitel redogörs för det valda materialet som kommer att analyseras samt vilka 
avgränsningar som gjorts. Vidare redogörs för den valda metoden.  

3.1. Material  
Materialet som valts för att analysera två nyhetstidningars förmedling av de inledande 
skeendena i Jacksonrättegången är artiklar hämtade från Dagens Nyheter och Aftonbladet. 
Nedan följer ett avsnitt om prestigepress kontra tabloidpress. Därefter kommer en kort 
presentation av Dagens Nyheter och Aftonbladet. 

3.1.1. Prestigepress kontra tabloidpress 
Eftersom jag valt att jämföra Dagens Nyheter och Aftonbladets förmedling av 
Jacksonrättegången anser jag att ett klargörande av nyhetstidningarnas genre är av vikt. Totalt 
finns det mer än 160 dagstidningar i Sverige.87 Alla svenska tidningsformat tillhör inte samma 
genre eftersom dagstidningar kan delas in i olika kategorier. Det finns till exempel 
morgontidningar så kallad prestigepress, exempelvis Dagens Nyheter och kvällstidningar så 
kallad tabloidpress, såsom Aftonbladet. En dagstidning har som främsta funktion att 
informera.88  
 
Publiken har förväntningar på de olika formaten. Läser man prestigepress förväntar man sig 
en viss typ av nyheter som är lite tyngre och hårdare.89 Prestigepress strävar mot objektivitet 
samt mot socialt och etiskt ansvarstagande och fördjupad journalistik.90 Den är beroende av 
annonser och prenumeranter till skillnad från tabloidpress som är beroende av 
lösnummersförsäljning. Tabloidpress är speciellt framträdande inom person-, kriminal- och 
olycksjournalistiken.91 När man tar del av tabloidpress söker man ofta efter mer underhållande 
nyheter. Tabloidpress kallas i Sverige även för kvällspress. Kvällspress brukar ofta kritiseras 
för sin sensationsjournalistik och för att innehålla hårda vinklingar.  De svenska tabloiderna, 
till skillnad från många andra länder, skiljer sig till viss del från detta, eftersom de innehåller 
ett relativt stort opinionsmaterial med kultursidor, politiska kommentarer och kolumnister.92 
 
Den samlade kvällstidningsupplagan har sjunkit kraftigt. Det finns flera orsaker till detta, bl.a. 
har nya medier trätt in på marknaden. Men även redaktionella knep, såsom personifiering, 
sensationer, kändisar och brott, som kvällspressen använder sig av och tidigare varit ensam 
om, förekommer i andra medier såsom morgontidningar och TV.93 Sedan 1960-talet tenderar 
nyhetstidningar att gå från prestigepress till tabloidformat vilket leder till mer ”lättsmälta” 
nyhetsvärden.94 

3.1.2. Dagens Nyheter 
Dagens Nyheter grundades 1864 av Rudolf Wall och kom att representera den moderna 
pressens genombrott i Sverige. Tidningen gavs ut på morgonen och blev Sveriges första 
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sjudagarstidning. Under 1890-talet blev Dagens Nyheter huvudorgan för det liberala partiet.95 
Dagens Nyheters politiska ställning är fortfarande liberal. Enligt Dagens Nyheters hemsida är 
nyhetstidningen idag en oberoende tidning fri från partier, organisationer och ekonomiska 
maktsfärer. Tidningen ingår i Bonnierkoncernen. Dagens Nyheter tillhör storstadspressens 
morgontidningar och utgivarort är Stockholm. Tidningen har många prenumeranter och finns 
både i pappersform och som nätupplaga. Varje dag läser cirka en miljon människor Dagens 
Nyheters pappersupplaga.96  

3.1.3. Aftonbladet 
Aftonbladet grundades 1830 av Lars Johan Hierta och har många gånger betecknats som den 
första moderna tidningen. Aftonbladet hade ett skiftande innehåll och blev ett viktigt 
annonsorgan. Tidningen har stått modell för grundandet av andra tidningar.97 Aftonbladet är 
en kvällstidning, men kommer nuförtiden även ut mitt på dagen. Tidningen är beroende av 
lösnummerförsäljning och är ett bra exempel på tabloidpress med nyheter som ska väcka 
intresse hos publiken. Skandaler har till exempel blivit ett utmärkande drag för 
tabloidpressen.98 I takt med att medievärlden har förändrats har Aftonbladet blivit ett 
medieföretag som bland annat finns på Internet, text-tv och i mobiltelefoner. Detta gör att 
tidningen når 1,4 miljoner läsare varje dag.99   

3.1.4. Avgränsningar 
Dagens Nyheter och Aftonbladet analyseras under en specifik period, nämligen cirka två 
månader innan rättegångens början samt en månad in på rättegången dvs. 1 december 2004 till 
och med 1 mars 2005. Jag har valt att studera nyhetstidningarna i pappersformat och inte 
deras Internetsidor. Urvalet som gjorts i analysen består av alla de artiklar som förmedlar 
rättegången i de två nyhetstidningarna under den valda perioden. Jag kommer inte att 
ingående behandla varje enskild artikel, eftersom jag tror att en övergripande analys där vissa 
exempel lyfts fram och blir belysta, blir mer intressant i förhållande till de valda 
frågeställningarna. Att gå in på djupet i var och en av artiklarna skulle troligen leda till 
enformighet eftersom många artiklar är upprepningar av tidigare artiklar.  

3.2. Metod 
Det är viktigt att vara medveten om att det finns många olika sätt att analysera en text på. De 
slutsatser som dras och vad man kommer fram till beror till viss del på den som analyserar 
och vilka förkunskaper och värderingar man har och vad man är intresserad av att veta.100 Val 
av metod har alltid för- och nackdelar. I denna uppsats går teori och metod in varandra vilket 
gör att metoden har sin utgångspunkt i de teoretiska analysverktygen som presenterades i 
föregående kapitel. Jag kommer även att tillämpa källkritik när jämförelsen mellan de två 
nyhetstidningarna ska undersökas. Jag har valt att göra en kvalitativ analys av utvalda artiklar 
rörande Jacksonrättegången.  
 
Teorierna kommer att tillämpas för att analysera artiklarnas textinnehåll. Jag bortser från 
artiklarnas utformning i form av teckensnitt, textstorlek, marginaler samt placering i 
nyhetstidningarna. Jag har även valt att inte analysera artiklarnas bilder/fotografier.  

                                                 
95 Hadenius & Weibull 2000 s.49f 
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Perioden som studeras är således den 1 december 2004 till och med 1 mars 2005. Första 
artikeln som publicerats under denna period är dock från 4 december 2004. Från början hade 
jag enbart tänkt studera de ca två månaderna innan rättegångens början samt första dagen i 
rätten för att ta reda på hur nyhetstidningarna förbereder publiken på rättegången. Det visade 
sig dock att Dagens Nyheter då endast publicerat tre artiklar, varav två på första 
rättegångsdagen medan Aftonbladet publicerat elva artiklar. För att kunna uttala mig mer om 
Dagens Nyheters förmedling samt göra en jämförelse mellan de två valda nyhetstidningarna 
valde jag därför att utöka perioden för att finna fler artiklar. Analysen omfattar därför även 
artiklar som rör rättegången den första rättegångsmånaden. Artiklarna i de båda 
nyhetstidningarna är av varierande storlek. Vissa består endast av några rader medan andra är 
mer utförliga.  
 
Analysen delas upp i fem huvuddelar. I varje del behandlas de olika frågeställningarna. 
Genom hela analysen kommer jämförelsen mellan Dagens Nyheter och Aftonbladets 
förmedling att finnas.  
 
Nedan beskrivs de teorier som kommer att behandla de olika frågeställningarna: 
 
Är Jacksonrättegången en medieskandal enligt James Lull och Stephen Hinermans kriterier? 
James Lull och Stephen Hinermans kriterier tillämpas för att besvara denna frågeställning i 
avsnitt 4.1. 
 
Om det är en skandal, hur förhåller sig den till Tomlinsons teori om den globaliserande 
skandalen? 
För att besvara denna frågeställning tillämpas Tomlisons teori om den globaliserande 
skandalen i avsnitt 4.2. 
 
Hur har media konstruerat berättelsen kring Jacksonrättegången och hur förbereds publiken 
inför rättegången? 
Här kommer narratalogin med berättarteknik innehållande språk, dramaturgi och vinkling att 
tillämpas. En åtskillnad mellan de två nyhetstidningarna samt förmedlingen före och under 
rättegången görs. Att jag valt detta tillvägagångssätt beror på att jag vill belysa likheter och 
skillnader mellan de två nyhetstidningarna. Detta behandlas i avsnitt 4.3. 
 
Hur förhåller sig förmedlingen av Jacksonrättegången till det offentliga och det privata? 
För att besvara denna frågeställning används teorin om offentligt/privat enligt Habermas och 
Thompson. Detta behandlas i avsnitt 4.4. 
 
Vad finns det för nyhetsvärderingar i förmedlingen av Jacksonrättegången? 
För att besvara denna frågeställning används kriterier på nyhetsvärdering vilka behandlas i 
avsnitt 4.5. 

3.2.1. Källkritik 
Vid analys av tidningstexter är det viktigt att veta var tidningarnas nyheter kommer ifrån. 
Nyhetens ursprung har stor betydelse för trovärdigheten av en nyhet. En journalistisk källa 
kan vara journalistens egna iakttagelser. Denna källa är ofta lätt att identifiera. Men oftast 
bygger inte journalisten sin text på egna iakttagelser utan på vad han/hon hört och läst. Det 
finns olika typer av källor där de skriftliga är en typ. Dessa kan bland annat vara tidskrifter, 
tidningar och böcker. Ibland, men inte alltid, anger journalisten om denne bygger sin text på 
sådana källor. En stor del av texterna kommer från nyhetsbyråer.  
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När det handlar om källkritik måste man ställa sig frågor rörande äkthet. Är källan sann eller 
förfalskad? Ett annat kriterium är tid. Människor glömmer fort och därför måste man vara 
kritisk till alltför detaljerade historier. Bekräftelse på minst två oberoende källor är också 
viktigt i källkritiska sammanhang. Ett slags beroende är när berättelsen gått i flera led. Detta 
kallas tradering och minskar trovärdigheten. En vanlig form av tradering är det som brukar 
kallas rundgång i medierna det vill säga en tidning hämtar en uppgift från en annan tidning 
och blir sedan refererad av ytterligare en tidning och så vidare. Ett annat källkritiskt kriterium 
är tendensen det vill säga man måste vara misstänksam mot källor som är part i målet. Ett 
exempel på partiskhet är att endast presentera den del av verkligheten som gynnar en själv.101 
Jag anser att källkritik är relevant för min undersökning eftersom jag jämför två svenska 
nyhetstidningars förmedling av en specifik händelse. Jag anser att det är viktigt att vara 
medveten om källkritiska kriterier när nyhetstidningarnas artiklar analyseras. 
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4. Analys 
 
I detta kapitel presenteras resultatet av den genomförda analysen. Med hjälp av de teoretiska 
analysverktygen som presenterades i teoriavsnittet kommer de artiklar som valts ut från 
Dagens Nyheter och Aftonbladet att analyseras. Jag utgår från materialet i sin helhet och tar 
upp olika exempel från de båda nyhetstidningarnas artiklar. De olika avsnitten nedan 
behandlar de olika frågeställningarna. Frågeställningen som rör jämförelsen mellan Dagens 
Nyheter och Aftonbladet kommer att ske löpande genom hela analysen med undantag för 
frågeställningen om medias konstruktion av berättelsen kring Jacksonrättegången. Här görs en 
uppdelning av nyhetstidningarna och förmedlingen innan och under rättegången. Följande 
frågeställningar ska besvaras:  

 
• Är Jacksonrättegången en medieskandal enligt James Lull och Stephen Hinermans 

kriterier? 
• Om det är en skandal, hur förhåller sig den till Tomlinsons teori om den 

globaliserande skandalen? 
• Hur har media konstruerat berättelsen kring Jacksonrättegången och hur förbereds 

publiken inför rättegången? 
• Hur förhåller sig förmedlingen av Jacksonrättegången till det offentliga och det 

privata? 
• Vad finns det för nyhetsvärderingar i förmedlingen av Jacksonrättegången? 
• Vad finns det för likheter och skillnader mellan de utvalda nyhetstidningarnas sätt att 

förmedla Jacksonrättegången? 

4.1. Jacksonsrättegången som eventuell medieskandal enligt Lull och 
Hinermans kriterier 
Det kan vid första anblick verka självklart att James Lull och Stephen Hinermans kriterier på 
vad en medieskandal är102 stämmer överens med Jacksonrättegången, men det krävs en 
närmare analys av kriterierna för att kunna uttala sig om det enskilda fallet samt se om 
förmedlingen skiljer sig åt i prestigepress och tabloidpress. Genom att applicera Lull och 
Hinermans kriterier på de två nyhetstidningarnas förmedling har följande resultat 
framkommit: 
 
1) En person har blivit anklagad för att ha begått sexuella övergrepp på en cancersjuk pojke. 
Detta är i allra högsta grad en överträdelse av de sociala normerna och moralen i samhället. 
En vuxen man ger sig på ett oskyldigt barn som dessutom är sjukt. Att begå sexuella 
övergrepp på barn är både en överträdelse av de amerikanska och de svenska normerna. Både 
Dagens Nyheter och Aftonbladet informerar om vad personen är anklagad för. 

 
2) Den eventuella överträdelsen måste begås av specifika personer. I det här fallet är det inte 
vem som helst utan den internationellt kända popstjärnan Michael Jackson, vilket både 
Dagens Nyheter och Aftonbladet pekar på.  
 
3) Handlingen som Jackson anklagats för reflekterar att han handlat utifrån sitt egenintresse. 
Han har pengar och kan köpa det mesta. Han har tidigare anklagats för att ha umgåtts intimt 
med barn och han har tidigare stått inför rätta för liknande anklagelser, vilket både Dagens 
Nyheter och Aftonbladet skriver om. Anklagelser om sexuella övergrepp samt att bjuda 
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minderåriga på sprit handlar inte om att vara snäll utan är en handling som kan antas göras av 
egenintresse. Det är dock viktigt att ha i åtanke att Jackson är anklagad, men inte dömd. 
Dagens Nyheters förmedling ger ett mer neutralt intryck och de är försiktigare med att döma 
eller fria medan Aftonbladets artiklar till större del innehåller spekulationer. Båda 
nyhetstidningarnas artiklar innehåller dock uttalanden från skilda håll:  
 
”Men det faktum att han är snäll mot barn eller att han gillar barns lekar är inte ett tecken på 
att han kommer att antasta barn. Det antagandet är mer en spegling av att män enligt 
stereotypen är ointresserade av barn.” ”Tom Lyon, juridikprofessor och expert på fall som 
rör övergrepp mot barn intervjuad i The Toronoto Star om rättegången mot Michael 
Jackson.”103 
 
”Popstjärnan fyllde de minderåriga bröderna Arvizo med whisky och vin…”104 
 
”Michael Jackson övervägde mord för att rädda sig undan åtal”105 
 
4) Michael Jackson står inför rätta åtalad för att ha begått övergrepp på ett barn vilket gör att 
han identifieras som den person som utfört handlingen. Detta framgår av båda 
nyhetstidningarna. Eftersom Jackson är en offentlig person får händelsen särskild 
uppmärksamhet och den eventuella förövaren får ett ansikte. 

 
5) Ytterligare ett kriterium är om Jackson handlat våghalsigt eller med avsikt. I detta skede är 
det få som vet om han handlat med avsikt eftersom rättegången fortfarande pågår och han 
varken friats eller dömts. Nyhetstidningarna, främst Aftonbladets kommentarer blir 
spekulationer. Det finns ingen klar sanning än så länge precis som Hinerman menade att fallet 
var för olika nyhetstidningar under 1993-års rättegång.106 Själv hävdar Jackson att han inte 
begått de handlingar han anklagas för. Det finns vittnen som styrker hans påståenden samt de 
som hävdar motsatsen. I de två nyhetstidningar tas båda aspekterna upp. I både Dagens 
Nyheter och Aftonbladet skriver de t.ex. om att kändisar vittnar för Jackson och att han själv 
är säker på att frias. Främst Aftonbladet förmedlar alla de som sett eller hört något dvs. de 
som anser honom skyldig:  

 
”-Pojken kommer att beskriva sina sexuella erfarenheter med Michael Jackson här i rätten 
med hela världen som åskådare, klargjorde Sneddon”107   
 
”Popstjärnans advokat kallar en rad välkända profiler som vittnen”108 
 
”Sex personer i Michael Jacksons omgivning kan hjälpa till att fälla stjärnan för 
sexövergrepp”109 

 
6) Att Jackson hålls ansvarig för sina handlingar vittnar rättegången om vilket framgår av 
båda nyhetstidningarnas förmedling. Eftersom rättegången är ett faktum får han stå till svars 
för det han anklagas för, om han döms eller inte är en annan sak. 
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7) Händelsen har konsekvenser för de involverade. Det är många som påverkas. Jackson 
riskerar ett långt fängelsestraff, vilket både nyhetstidningarna tar upp i sina artiklar. Även om 
han skulle bli friad kommer hans karriär att påverkas av den enorma mediebevakningen. Att 
det är andra gången Jackson står inför rätta för liknande anklagelser har troligtvis betydelse. 
Även Jacksonfamiljens rykte försämras av den negativa uppmärksamheten. Pojken som 
anklagar Jackson för övergreppen påverkas troligen också på ett eller annat sätt.  
 
8) Stephen Hinerman skriver att Michael Jackson och skandaler verkar ha ett specifikt 
förhållande till varandra samt till tabloidpressen.110 Jacksonrättegången cirkuleras mycket via 
media. Eftersom Dagens Nyheter under den tid jag studerat förmedlingen av rättegången 
publicerat ett fåtal artiklar jämfört med Aftonbladet är det främst Aftonbladet som cirkulerar 
händelsen även om Dagens Nyheter uppmärksammar den.  
 
Michael Jackson har befunnit sig i rampljuset sedan barnsben. Det är inte första gången 
uppmärksamheten i media kring kändisen är negativ. Att det främst är Aftonbladet som flitigt 
har rapporterat om händelsen trots att den utspelar sig i ett annat land beror troligen till stor 
del på att det är denna typ av sensationsjournalistik som tabloidpressen främst sysslar med. 
Att Jackson är känd även för de flesta svenskar spelar troligen in på att händelsen fått stort 
utrymme i Aftonbladet.  

 
9) Båda nyhetstidningarna har narrativiserat händelsen även om Aftonbladet använder den 
berättande formen i större utsträckning. Aftonbladet har till större del än Dagens Nyheter 
använt sig av dramaturgi för att väcka nyfikenhet hos läsarna. När Dagens Nyheter väl 
förmedlar rättegången är det mer i form av en lägesrapportering. Ibland är dock båda 
nyhetstidningarnas artiklar i form av rapporter och referat. Rubrikerna på artiklarna i 
Aftonbladet är intresseväckande och sensationella. Aftonbladet sparar inte på 
detaljbeskrivningar när det gäller t.ex. intima och känsliga beskrivningar. Aftonbladet målar 
upp bilder av händelser för att läsarna lättare ska leva sig in i berättelsen. Textraderna nedan 
speglar på vilket sätt Aftonbladet använder narratologi för att berätta:    
 
”Ändå är ljudnivån ingenting mot det som följer 15 minuter senare, när en vitklädd Michael 
Jackson anländer i en svart bil med tonade rutor. Den 46-årige popstjärnan gör ett V-tecken i 
solskenet och vinkar till fansen.111  
 
10) Berättelsen om Jacksonrättegången skapar intresse genom att nyhetstidningarna, främst 
Aftonbladet, fortsätter att rapportera om händelsen. Berättelsen skapar även en diskussion där 
särskilt Aftonbladet är med och spekulerar i om Jackson är skyldig eller inte. Att Jackson står 
inför rätta har troligtvis inte undgått många. Diskussionen kommer troligen att fortsätta även 
när Jackson får sin dom.  
 
Efter att ha studerat dessa tio kriterier är det viktigt att ha i åtanke att rättegången för 
närvarande pågår, vilket gör att en analys efter rättegångens slut skulle kunna ge andra 
resultat.  
 
Efter att ha studerat Jacksonrättegången som en eventuell medieskandal enligt Lull och 
Hinermans kriterier kan jag konstatera att dessa kriterier passar in på många olika typer av 
händelser. Detta antyder att kriterierna är ganska vaga och generaliserande. Enligt dessa 
kriterier skulle mycket av det som publiceras i nyhetstidningar vara olika former av 
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medieskandaler, vilket innebär att man kan ifrågasätta om kriterierna är fullkomliga och 
specifika. Även om Lull och Hinermans kriterier syftar på att det är specifika personers 
handlingar som överträder normer och moral i samhället, framkommer inte begreppen 
offentligt/privat så tydligt i själva kriterierna. Lull och Hinerman skriver inte mycket om 
distinktioner mellan t.ex. olika nyhetstidningars förmedling, istället sker en generalisering 
vilket gör att teorin till viss del kan tyckas vara ofullständig. 
 
Thompson menar att medieskandalen inte endast är en skandal som rapporteras av medier och 
existerar självständigt, utan utgörs av medierade former av kommunikation.112 Detta är något 
som inte behandlas i Lull och Hinermans tio kriterier. Om jag skulle utgå från Thompsons 
skulle det innebära att Jacksonrättegången i sig inte är en medieskandal då den inte är ett 
resultat av medierade former av kommunikation utan handlar om en person som står inför 
rätta för omoraliskt handlande. Rättegången skulle ske oavsett om media bevakade 
rättegången eller inte. Men eftersom jag i frågeställningen utgår från Lull och Hinermans 
kriterier samt två svenska nyhetstidningars förmedling av rättegången får jag bortse från 
Thompson.  
 
Det är inte helt enkelt att säga om Jacksonrättegången är en medieskandal i de två 
nyhetstidningarnas förmedling. Rättegången skulle ske oavsett om media förmedlade 
händelsen eller inte. Det jag kan konstatera är att förmedlingen i nyhetstidningarna skiljer sig 
åt. Dagens Nyheter spelar inte på Lull och Hinermans premisser utan befinner sig istället på 
metanivå. Artiklarna i Dagens Nyheter har mer distans och medvetenhet då de skriver om det 
mediespektakel som pågår i USA. De rapporterar om att rättegången pågår, men även om det 
medieuppbåd som följer rättegången:  
 
”Hysteriska hörnet: Rättegång blir underhållning” 113 
 
”Redan nu håller området utanför rättssalen på att förvandlas till en medieby inte helt olik 
”Camp O J” ”114 
 
”Mediebevakningen är massiv. Mer än 1000 journalister från hela världen är ackrediterade 
för att följa förhandlingarna, men bara en handfull kunde beredas plats i rättssalen.”115 
 
Dagens Nyheter är inte med och skapar en medieskandal utan rapporterar om rättegången som 
en medieskandal. Aftonbladets förmedling sker däremot på grund av att Jackson står inför 
rätta dvs. de deltar i medieskandalen genom att Jacksonrättegången är ett återkommande 
inslag som får relativt stor uppmärksamhet. Aftonbladet bygger upp berättelsen på ett sådant 
sätt att publiken ska vara medveten om att fortsättning följer. De citerar och refererar flera 
gånger till olika uttalanden gjorda av Jackson, men även till andra människor involverade i 
rättegången på ett eller annat sätt.  
 
Även om Aftonbladet deltar i medieskandalen finns en medvetenhet om detta t.ex. då de 
uppmärksammar att Jackson nu för tiden främst förknippas med skandaler:  
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”När det skrivs om honom idag handlar det inte längre om musik eller 
försäljningsframgångar, bara om skandaler, som den sönderopererade näsan”116 
 
Lull och Hinerman delar in skandaler i tre kategorier; den institutionella, den psykodramatiska 
och kändisskandalen.117 Eftersom Michael Jackson är en känd person passar han bäst in på 
kändisskandalen. Han är en offentlig person och eventuella omoraliska handlingar som han 
begått i det privata har lett till att han står inför rätta. Detta i sin tur har lett till att medias 
förmedling har placerat in händelsen i det offentliga. Enligt Hinerman har Jacksons image inte 
varit som de flesta andra stjärnors.118 Det kan ifrågasättas om Lull och Hinermans tre 
kategorier av skandaler räcker som uppdelning eller om andra kategorier borde tillföras utöver 
dessa. Förmedlingen av Jacksonrättegången kanske inte enbart handlar om en känd person 
som anklagas för att ha överträtt de moraliska gränserna utan kan även handla om till exempel 
ras, sexualitet och ålder.    
 
Media vill skapa uppmärksamhet och väcka intresse. Intresset för kända personers misstag 
skapar många gånger en global publik. Eftersom skandalen har ett annat ursprungsland än 
Sverige måste även en medvetenhet finnas om att de moraliska koderna kan skilja sig mellan 
USA, där händelsen utspelar sig, och Sverige. Jacksonrättegången är en händelse som 
importerats till Sverige dvs. den har exporterats från amerikanska medier till bl.a. de svenska 
nyhetstidningar som studeras i denna uppsats. Hur denna händelse förhåller sig Tomlinsons 
teori om den globaliserande skandalen ska jag försöka besvara i nästa avsnitt. 

4.2. Den globaliserande skandalen 
Kultur och moral skiljer sig åt i olika länder, men globaliseringen leder till att avståndet 
mellan länder minskar. Tomlinson menar att det finns globala skandaler. Som jag kom fram 
till i föregående avsnitt är Dagens Nyheters förmedling av Jacksonrättegången en form av 
rapportering om en medieskandal där de konstaterar att det är en mediecirkus som pågår. 
Aftonbladets förmedling däremot är en form av medieskandal enligt Lull och Hinermans 
kriterier. De två svenska nyhetstidningarna förmedlar om Jacksonrättegången eftersom de 
anser att svenska läsare är intresserade av vad som sker med en internationellt känd popstjärna 
även om händelsen utspelar sig på andra sidan Atlanten. Artiklarna är inga djupgående 
analyser och de innehåller ingen specifik granskning. 
 
Tomlinson menar att för t.ex. en brittisk publik får Clintons ”affärer” troligen ett visst intresse 
i Storbritannien, men han tror att britterna skulle vara mer engagerade om det hade gällt Tony 
Blair.119 Detta är inte svårt att förstå eftersom det rör sig om politiker och politiker är oftast 
bundna till en specifik kulturell kontext. När det gäller Michael Jackson är förhållandena 
troligen annorlunda. Eftersom han är en internationellt känd popstjärna är han bekant för en 
stor publik även utanför USA. I Sverige finns det många som är hans fans och många som 
tycker om hans låtar. Därför får troligen Jacksonrättegången stor uppmärksamhet även i 
Sverige då många människor har specifika relationer till honom. Jackson riktar sig inte 
specifikt till amerikanarna när han sjunger. Han når ut internationellt och har nått ut till stora 
delar av världen. I Aftonbladet finns en artikel om en svensk kvinna som har Jackson som 
idol. Hon har åkt till USA för att försöka stötta honom. Genom artikeln för Aftonbladet 
rättegången närmare Sverige genom att förmedla ett svenskt fans stöd: 
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”Michael Jackson är som en mamma, pappa och bror för mig. Han är min familj, säger 
undersköterskan från Göteborg.” 120 
 
Tomlinson menar att trots att skandaler sprids via globaliserande media är de fortfarande av 
lokal natur.121 Michael Jackson har utfört de handlingar han anklagas för på sin ranch 
Neverland och rättegången pågår i Santa Maria i USA med det amerikanska rättsystemet som 
grund. Bird och Dardenne skriver att nyheter är kulturellt konstruerade narrativ.122 Detta 
skulle kunna innebära att händelsen hade sett annorlunda ut om den hade sitt ursprung i 
Sverige.   
 
Tomlinson menar att för att en skandal ska lyckas tränga förbi kulturella gränser är det 
väsentligt att det ”extraordinära ordinära” finns, som till exempel prins Charles och prinsessan 
Dianas skilsmässa.123 Skilsmässor är en relativt vanlig företeelse enligt den västerländska 
kulturen. Michael Jacksons image kan beskrivas som extraordinär.124 Jacksons image har varit 
mycket omdiskuterad, detta skriver bl.a. Hinerman om. Det går däremot inte att säga att de 
handlingar Jackson anklagas för är av ordinärt slag eftersom sexuella övergrepp ses som både 
omoraliskt fel och onormalt i USA såväl som Sverige. Det är dessutom straffbart i båda 
länderna. Eftersom handlingen Jackson anklagas för anses som omoraliskt fel även i Sverige, 
innebär detta att Jacksonsrättegången till viss del trängt förbi de kulturella gränserna. Jag kan 
konstaterat att det extraordinära finns hos Jackson, däremot är handlingen inte av ordinärt 
slag. Jacksonrättegången utgör dock en dramatisk händelse och eftersom Aftonbladet 
fortsätter att förmedla rättegången är det något som fångar publikens intresse i Sverige. 
Dagens Nyheter däremot rapporterar mer distanserat om rättegången.   

4.3. Medias konstruktion av berättelsen kring Jacksonrättegången 
Artiklarna, främst Aftonbladet, har precis som många andra berättelser, levererat narrativ som 
bidrar till att vinkla verkligheten, underhålla och väcka uppmärksamhet.125 I förmedlingen av 
Jacksonrättegången använder sig främst Dagens Nyheter av enkla beskrivningar och 
rapporter.  
 
Nedan följer en uppdelning av de två nyhetstidningarnas förmedling av händelsen innan och 
under rättegången. Vissa exempel lyfts fram för att klargöra olika skillnader och likheter 
mellan nyhetstidningarna samt de två olika periodindelningarna.  

4.3.1. Dagens Nyheters förmedling innan rättegångens början  
Under den period som studerats publicerade Dagens Nyheter endast en artikel om händelsen 
innan Jacksonrättegången börjat. Denna artikel utkom endast några dagar innan rättegången 
startade. Artikeln består av några rader och handlar om det enorma medieuppbåd som finns på 
plats i Santa Maria för att bevaka den kommande rättegången. Detta innebär att Dagens 
Nyheter rapporterar om händelsen som en medieskandal vilket innebär att de inte deltar i 
medieskandalen dvs. de fokuserar inte på att rapportera om själva rättegången utan distanserar 
sig och uppmärksammar det stora medieintresse som finns. Att endast en artikel publicerats 
tyder på att Dagens Nyheter inte ägnat stort utrymme åt att uppmärksamma den kommande 
rättegången innan den börjat utan de befinner sig istället på metanivå.  
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Artikelns dramaturgi, språk och vinkling 
Det som mest kan liknas vid dramaturgi i artikeln är titeln ”Hysteriska hörnet: Rättegången 
blir underhållning.”126 För att få veta vad titeln syftar på måste publiken läsa vidare. 
Artikelns språk är lättläst och artikeln är kort och koncis. Rubriken som innefattar ”Hysteriska 
hörnet” tyder på att nyhetstidningen informerar om ett enormt medieintresse som skiljer sig 
från andra rättegångar. Artikeln är i form av det informativa slaget, vilket gör att vinklingen 
mer är av det rapporterande slaget. Artikeln informerar och beskriver att tusentals människor 
kommer att finnas på plats vid rättegångens början. På grund av det stora medieintresset dras 
en liknelse till rättegången mot O J Simpson. 

4.3.2. Aftonbladets förmedling innan rättegångens början 
Aftonbladet publicerade 11 artiklar om händelsen innan rättegången börjat. Den första 
artikeln ”Polisen slog till igen mot Jackson” utkom den 4 december 2004. Under december 
månad utkom sammanlagt sju artiklar som har anknytning till Jackson och rättegången. 
Genom att skriva om den stundande rättegången informerar och förbereder Aftonbladet sin 
publik på en kommande händelse som nyhetstidningen kommer att ägna uppmärksamhet åt. 
Majoriteten av artiklarna är korta dvs. de sträcker sig från några rader till några stycken. Detta 
stämmer överens med det som Tomlinson skrev om 1993- års Jacksonskandal då tabloiderna 
först rapporterade om nyheten genom att informera publiken om de anklagelser som gjorts.127  
 
Innan rättegången börjar handlar de utvalda artiklarna om polisens tillslag mot Jacksons ranch 
Neverland, om olika vittnen och om olika bevis som ska användas i rättegången. Aftonbladet 
förmedlar olika detaljer i den kommande rättegången som har läckt ut. Fler av artiklarna är 
upprepningar av tidigare artiklar från nyhetstidningen. Några av artiklarna handlar om 
Jackson och exfrun Debbie Rowes kamp om rätten till umgänget med deras gemensamma 
barn. En del artiklar behandlar andra problem och bakslag som Jackson står inför. Dessa 
relateras till den kommande rättegången:  
 
”Nu förlorar Michael Jackson rond efter rond i rätten”128 
 
”För första gången avslöjas detaljer i pedofilmålet mot Michael Jackson”129 
 
Artiklarnas dramaturgi, språk och vinkling 
Aftonbladet använder sig av dramaturgi i förmedlingen av händelsen om den kommande 
rättegången. Rubrikerna är ofta intresseväckande med exempel såsom: ”Anklagas för 
kidnappning”130, ”Jacko visar förakt för sina fans”131 och ”Jacko slaktade tjurar för att bada 
i blodet.”132 Oftast kommer de mest centrala upplysningarna i början av artiklarna dvs. den 
omvända pyramiden används.133 Artikeln som handlar om hur Jackson slaktat tjurar för att 
bada i deras blod pekar på Jacksons underliga beteenden. Rubriken använder sig av negativt 
värdeladdade ord som kan kännas stötande.  
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”Historien om tjurslakten dök första gången upp i månadstidningen Vanity Fair i maj i fjol. 
Åklagarna vill ha med det här för att visa vilken sorts person Jackson är, säger en juridisk 
expert.” 134 
 
Även flera av de andra artiklarna använder sig av värdeladdade ord och metaforer. Det finns 
alltid ett val när ord väljs för att skapa en text. Genom att välja ord som väcker 
uppmärksamhet skapar artiklarna dramaturgi. Negativt värdeladdade ord som används är till 
exempel ”pedofilåtalade Michael Jackson,”135 och ”sexuella övergrepp”136 Aftonbladets 
artiklar använder sig ibland av smeknamnet Jacko för Michael Jackson. Detta smeknamn 
finns med i flera av artiklarnas rubriker som till exempel ” ”Jacko” lämnade DNA-prov till 
polisen”137 och ”Jackos nyckelvittne backar ur”138. Läsarna antas vara så pass bekanta med 
Jackson att nyhetstidningen använder smeknamn på kändisen. Detta visar på att 
Jacksonrättegången blivit en sorts följetong i nyhetstidningen.  

4.3.3. Dagens Nyheters förmedling under rättegången 
Vid den utvalda perioden publicerade Dagens Nyheter sex artiklar under rättegången. Tre 
artiklar utkom under den dag rättegången startade samt dagen efter medan tre utkom en bit in 
på rättegången. Att Dagens Nyheter publicerade artiklar nära inpå starten av rättegången kan 
bero på att många nyhetstidningar bevakar händelser som är betydande.139 Just starten av 
Jacksonrättegången är kanske mer betydande än att rapportera om vad som sker varje dag 
under rättegången. Dagens Nyheter har rubriker såsom ”Jackson säker på friande dom”140och 
”Jacksons rättegång har börjat på allvar.”141 Här tas fakta till bakgrunden av rättegången 
upp samt uttalanden som Michael Jackson gjort.     
 
Artiklarnas dramaturgi, språk och vinkling 
Dagens Nyheter använder sig inte särskilt mycket av dramaturgi i artiklarnas titlar vilka 
istället är mer informativa än intresseväckande. Eventuellt är ”Stjärnor vittnar för Michael 
Jackson”142den titel som innehåller mest dramaturgi då ordet stjärnor kan väcka nyfikenhet 
hos publiken som kanske undrar vilka stjärnor det handlar om. I artikeln avslöjas vilka dessa 
är. Det finns en del värdeladdade ord i artiklarna. De beskriver en superstjärna som är säker 
på att frias samt att miljontals fans världen över är övertygade om att deras idol är oskyldig, 
men Dagens Nyheter tar även upp att ”Jacksons liv är ett mediespektakel redan innan 
rättegången inletts”143 vilket innebär att Dagens Nyheter har en sorts distans till det som 
pågår i USA. De deltar inte i medieskandalen utan observerar händelsen. Det finns även andra 
exempel på värdeladdade ord i artiklarna:  
 
”Det är 14 månader sedan de sensationella anklagelserna om sexövergrepp riktades mot 
Jackson”144 
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Dagens Nyheter använder sig här av värdeladdade ord såsom sensationella anklagelser. Dessa 
ord används i mer än en artikel som publicerats av Dagens Nyheter. Vidare tar artikeln upp att 
Jackson anser sig oskyldig. I flera artiklar skriver nyhetstidningen att Jackson är säker på att 
frias. Med rubriken ”Michael Jackson säker på att frias av domstolen. Rättegången mot 
superstjärnan inleds idag och väntas pågå i ett halvår”145 avslöjar nyhetstidningen stora delar 
av vad artikeln handlar om dvs. den omvända pyramiden används. 

4.3.4. Aftonbladets förmedling under rättegången 
Under den studerande perioden publicerade Aftonbladet 16 artiklar under rättegången. 
Artiklarna handlar mycket om olika personer som ska vittna i rättegången däribland Jacksons 
före detta fru. Det skrivs även om en del detaljer som inte specifikt handlar om själva 
rättegången. Bland annat publiceras artiklar om Jacksons plötsliga magsjuka som ledde till att 
han akut måste föras till sjukhus.  
 
Artiklarnas dramaturgi, språk och vinkling 
Rubriken ”Hon fick flytta för Jackson, dog” 146 från Aftonbladet 26 februari, 2005 handlar om 
hur Michael Jacksons plötsliga magsjuka förde honom till sjukhus, vilket ledde till hur en 
kvinna fick flyttas från sin plats på sjukhuset för att ge plats åt Jackson och senare dog. Denna 
artikel förmedlar den makt en stor stjärna har i jämförelse med ”vanliga” människor. Det visar 
även på hur språket är ett viktigt uttrycksmedel. Artikelrubriken hävdar att det var på grund av 
Jackson som kvinnan dog, men i själva artikeln kan man läsa att kvinnans anhöriga stämt 
Jackson på grund av händelsen. Språket ska väcka publikens intresse och artikelrubriker är ett 
sätt att göra detta på. En annan rubrik som används för att väcka intresset är: ”Jacksons riktiga 
thriller. Åklagare: Han ville mörda pojkens mamma.” 147 Det är på detta sätt nyhetstidningen 
använder sig av språket för att spetsa till berättelser och väcka uppmärksamhet. I Aftonbladets 
artiklar finns många gånger referat från olika mediekanaler där information om händelser 
rörande rättegången har inhämtats:  
 
”Anledningen till att hon ställer upp är, enligt brittiska The Sun, pengar.”148  
 
”Jackson talar ut i tv-kanalen Fox…”149 
 
Precis som Tomlinson skriver att Jackson började omgärda sig av konstiga och annorlunda 
vanor och att hans image blev omdiskuterad 150 skriver Aftonbladet om Jacksons annorlunda 
livsstil och att han i vissa sammanhang kallats för ”Wacko Jacko” eller ”Knäpp- Jacko” som 
nyhetstidningen uttrycker det. Aftonbladet skriver vidare att Jacksons ikonstatus försvann då 
han blev anklagad för pedofili första gången 1993. De skriver även att det inte längre handlar 
om Jacksons musik utan istället om skandaler samt att inga pengar i världen kan användas för 
att köpa sig fri. Det finns här en medvetenhet hos Aftonbladet att när nyhetstidningar skriver 
om Jackson är det främst skandaler det skrivs om och inte musikkarriären:   
 
”När det skrivs om honom idag handlar det inte längre om musik eller 
försäljningsframgångar, bara om skandaler, som den sönderopererade näsan”151 
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Precis som Aftonbladets förmedling av händelsen innan rättegången börjat, finns det 
förkortningar och smeknamn i artiklarna. Jackson kallas både för Jacko och för MJ. 
Aftonbladet tar även upp att den jury som ska avgöra målet mot Jackson är till fördel för 
honom eftersom flera i juryn aldrig hört talas om att Jackson varit dömd för sexövergrepp på 
barn redan 1993. ”Det är rena drömmen för popstjärnan”152.  

4.3.5. Jämförelse mellan nyhetstidningarna 
Under den aktuella undersökningsperioden visade det sig att Dagens Nyheter publicerat sju 
artiklar medan Aftonbladet under samma period publicerat 27 artiklar. Jag anser att antalet 
artiklar i de två nyhetstidningarna är en indikator på den skillnad som finns mellan Dagens 
Nyheters och Aftonbladets förmedling av Jacksonrättegången. Aftonbladet lägger större vikt 
vid händelsen än Dagens Nyheter. Att det förhåller sig på detta sätt kan ha att göra med att 
skandaler blivit ett utmärkande drag för tabloidpress.153 
 
Publiken är medveten om den narrativa situation de befinner sig i när de läser en 
nyhetsberättelse. Enligt Bird och Dardenne är nyheter en form av mytologiskt narrativ med 
egna symboliska koder som publiken känner igen.154 De båda nyhetstidningarnas förmedling 
av Jacksonrättegången består av olika sådana symboliska koder. Detta beror bl.a. på att 
publiken hos prestige- och tabloidpress har olika krav vilket påverkar nyhetstidningars 
förutsättningar att förmedla händelser. Det innebär t.ex. att Dagens Nyheter är mer kända för 
att innehålla analyserande och fördjupade nyheter än Aftonbladet, vars läsare oftast vill ha 
mer lättsmälta nyheter där ett lättillgängligt språk används. Eftersom nyhetstidningarnas 
publik till viss del består av olika läsarkretsar har de olika sätt att både fokusera och förmedla 
nyheter på vilket gör att förväntningarna på innehållet i nyhetstidningarna skiljer sig åt. 
Koderna är väl etablerade vilket gör att läsarna oftast är medvetna om vart de ska vända sig 
för att få ta del av en viss typ av nyheter. Om man som läsare är ute efter ”skvaller” om 
kändisar vänder man sig snarare till Aftonbladet än till Dagens Nyheter. Är man däremot ute 
efter seriösa politiska debatter väljs troligen Dagens Nyheter. Ghersetti menar att 
nyhetstidningar många gånger följer vissa typberättelser. Nyheter blir på så sätt anpassade till 
mallberättelser som redan existerar.155 Bird och Dardenne menar att berättelser inte uppstår på 
nytt varje gång ett behov uppkommer, istället finns redan etablerade diskurser som bildats 
under lång tid.156 Förmedlingen av Jacksonrättegången kan placeras in i en sådan diskurs, då 
Jacksonrättegången består av någon form av mallberättelse i grunden, där karaktärer kan bytas 
ut. Dagens Nyheter lägger inte fokus vid en händelse som Jacksonrättegången. Istället 
rapporterar de om nyheten mer som en skyldighet, eftersom många medier fokuserar på 
händelsen så bör den uppmärksammas. Därför sker förmedlingen i form av korta artiklar som 
konstaterar att rättegången är ett faktum och att medieintresset är stort. Troligen skulle 
Dagens Nyheter rapportera på samma sätt om det gällde en annan stor internationell stjärna. 
Aftonbladets förmedling däremot, sker på samma sätt som många andra händelser som de 
tidigare förmedlat. Sättet att berätta skulle även kunna användas i en berättelse om en annan 
känd person som befinner sig i en liknande situation. Berättelsen blir därmed beständig medan 
personerna som figurerar i berättelsen skulle kunna bytas ut. Nyhetstidningarna är kända för 
sina specifika sätt att förmedla nyheter på vilket gör att precis som Bird och Dardenne menar 
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kommer nyheters berättande kvalitéer till viss del utav känslan att man läst samma nyhet flera 
gånger vilket leder till en sorts form av upprepade drama.157    
 
Många nyheter i nyhetstidningar är inte fullt utbyggda utan består ofta av enkla beskrivningar 
och rapporter av fakta.158 Det sägs att fragmentiserade nyhetsrapporter många gånger ersätter 
nyheter med fördjupning och analys. Att artiklar blir kortare, men mer dramatiserade är159 
förmedlingen av Jacksonrättegången ett exempel på eftersom de flesta artiklarna består av 
några korta stycken både i Dagens Nyheter och i Aftonbladet.  
 
Både Dagens Nyheter och Aftonbladet använder sig av dramaturgi i förmedlingen av 
rättegången även om Aftonbladets artiklar är mer dramaturgiska. Det är främst i titlarna 
dramaturgin används för att väcka intresse hos läsarna. Rubrikerna är slagkraftiga och 
uppseendeväckande. Detta kan bland annat bero på att Aftonbladet är beroende av 
lösnummersförsäljning och vill väcka köparnas intresse. Många gånger använder de sig av 
den omvända pyramiden.  
 
Som Genette påpekar kan en berättelse om en och samma händelse berättas på oändligt 
många sätt och olika tid och händelseförlopp kan tas med eller uteslutas.160 Detta är Dagens 
Nyheter och Aftonbladet bra exempel på då de väljer ut olika händelseförlopp. Båda 
nyhetstidningarna informerar om Jacksonrättegången, men Aftonbladet är mer detaljrik i sina 
beskrivningar. Ett exempel på hur nyhetstidningarna skiljer sig åt i detaljbeskrivningar är när 
Dagens Nyheter endast rapporterar om att Jackson fick köras till akutmottagningen medan 
Aftonbladet mer ingående skriver om den kräksjuka Jackson. Här skiljer sig de två 
nyhetstidningarna åt. Dagens Nyheter skriver endast någon rad om händelsen medan 
Aftonbladet ägnar en hel artikel åt Jacksons besök på akutmottagningen: 
 
”Men på väg till domstolen på tisdagen fick Jackson i stället köras till akutmottagningen i 
Santa Maria, rapporterar Reuters”161 
 
”Kräksjuka hindrar Jacksons rättegång. Rättegången knäcker Michael Jackson…”162  
 
Aftonbladet fortsätter även sin rapportering om Jacksons sjukhusbesök. Dagen efter handlar 
artikeln ”Jacksons sjuka show”163 om hur Jackson är kvar på sjukhuset, men är tillräckligt 
frisk för att vinka till sina fans. Den 26 februari publiceras en artikel om hur en kvinna avlidit 
på grund av att Jackson behövde hennes rum på akutmottagningen:  
 
”När Michael Jackson dök upp med kräkningar kopplades hon från ventilatorn och kördes ut. 
Efteråt drabbades hon av två nya hjärtattacker och dog.”164 
 
Dagens Nyheters artiklar är färre och kortare än Aftonbladets vilket innebär att de utesluter 
händelser och detaljer som Aftonbladet beskriver. Aftonbladet skriver t.ex. att Jacksons exfru 
ska vittna vilket Dagens Nyheter inte nämner.  
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Även om språket i de båda nyhetstidningarna kan skilja sig åt används inte svåra och 
komplicerade ord i varken Dagens Nyheter eller Aftonbladet. Däremot använder sig artiklarna 
i Aftonbladet av ett mer detaljerat språk som försöker väcka intresse. Men även Dagens 
Nyheter tar upp några mer detaljerade beskrivningar. Exempel på detta finns i två av 
artiklarna där beskrivningar på hur stjärnan är klädd finns med: ”klädd i vitt och med 
solglasögon”165 och ”iförd svart kostym och med armbindel.”166 Som tidigare konstaterats är 
en dramaturgisk teknik att använda sig av värdeladdade ord och metaforer: 
 
”För att få unge Gavin Arvizo att samarbeta ska Jackson ha låtit sina medarbetare hota den 
cancersjuke pojken. Michael kan låta döda din mamma, sa medarbetaren”167     
 
Att hota och säga att man ska döda någon är negativt värdeladdade ord som används i en 
artikel från Aftonbladet. Användandet av negativt värdeladdade ord förekommer relativt ofta i 
Aftonbladet. Ett annat exempel är textraden nedan där används ord såsom rasar, ondsinta, 
falska och motbjudande:  
 
”Han rasar mot uppgifterna som läckt ut i pedofilmålet. De är ondsinta, falska och 
motbjudande, säger han.”168  
 
Många gånger kommer information från olika personers uttalanden och så kallade läckor från 
rättegången. Ofta är artiklarna upprepningar från tidigare artiklar. Detta gäller specifikt 
Aftonbladet eftersom de publicerat fler artiklar vilket gör det lättare att jämföra dessa med 
varandra. Jacksonrättegången är av följetongskaraktär dvs. den är ett återkommande inslag i 
Aftonbladet. Genette menar som många andra teoretiker inom narratologin att berättelser har 
en början ett mitt och ett slut och Aftonbladet bygger upp förmedlingen av 
Jacksonrättegången som ett narrativ med början, mitt och slut så att publiken ska vara 
medveten om att det är en fortsättning som följer. Innan rättegången börjat publicerar 
Aftonbladet ett flertal artiklar som informerar om den kommande rättegången samt om olika 
avslöjanden som gjorts. Aftonbladet förbereder publiken på att rättegången ska äga rum. När 
rättegången väl börjar fortsätter förmedlingen och under den studerade perioden då 
rättegången börjat skrevs det, i Aftonbladet, artiklar om Jackson var och varannan dag. 
Eftersom rättegången pågår vet ingen när slutet på berättelsen kommer. Berättelsen om 
Jacksonrättegången kan placeras in i ett större sammanhang kring Michael Jackson eftersom 
Jackson varit bevakad av media sedan barnsben. Alltså är Michael Jackson en pågående 
berättelse i sig och Jacksonrättegången är en del av denna berättelse. I Dagens Nyheter kan 
jag inte urskilja den narrativa formen med en början mitt och slut på samma sätt som i 
Aftonbladet. Under den studerande perioden utkom Dagens Nyheters första artikel endast 
några dagar innan rättegången började till skillnad från Aftonbladet som publicerade flera 
artiklar innan rättegångens start. Detta tyder på att Dagens Nyheter inte förbereder publiken 
på rättegången utan istället sker rapporteringen mer som en ”skyldighet” där en medvetenhet 
finns att rättegången är en mediecirkus. Det finns i Dagens Nyheter ingen självklar 
återkommande förmedling vilket gör att nyhetstidningens artiklar inte har den 
följetongskaraktär som Aftonbladet har.  
 
Aftonbladets artiklar är många gånger mer vinklade i form av personifiering än Dagens 
Nyheter då fokus läggs på olika personer. Ett exempel på detta är en artikel i Aftonbladet som 
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förmedlar ett svenskt Jacksonfans kamp för sin idol. Men både Dagens Nyheter och 
Aftonbladet använder sig av vinkling när de förmedlar om rättegången. Exempel på detta är 
olika experters utlåtanden som finns med i artiklarna. Det finns alltid sådant som kan tas med 
eller uteslutas. Morgontidningar försöker oftare referera till objektiviteten,169 vilket Dagens 
Nyheters förmedling är ett exempel på då artiklarna är mer neutrala och distanserade. Dagens 
Nyheter spekulerar inte i om Jackson är skyldig eller inte utan rapporterar endast om vad som 
pågår. 
 
Källkritik är viktigt vid analysen av nyhetstidningarnas förmedling av Jacksonrättegången. 
Mycket av det som skrivs i de båda nyhetstidningarna kommer ifrån andra medier eftersom 
nyhetstidningarna i många fall använder sig av referat och hänvisar till olika mediekanaler. 
Av Dagens Nyheters artiklar framgår att två artiklar byggt sin text från nyhetsbyråer medan 
fyra artiklar hänvisar till olika författare. En artikel anger varken nyhetsbyrå eller författare. I 
Aftonbladets artiklar hänvisar 22 stycken till olika författare medan 5 inte nämner författare 
eller annan källa.  
 
När det gäller bilder publicerar Dagens Nyheter endast en bild i de sju artiklarna som 
analyseras. Aftonbladet däremot publicerar bilder i 20 av de 27 artiklarna som studerats. Detta 
tyder på att Aftonbladet uppmärksammar händelsen mer än Dagens Nyheter då de både 
publicerar fler artiklar och illustrerar texterna med bilder eftersom bilder och text tillsammans 
väcker uppmärksamhet och förstärker budskap. Som nämnts i metodavsnittet analyseras dock 
inte bilder i denna uppsats. 
 
Båda nyhetstidningarna hänvisar till uttalande gjorda av Jackson och olika vittnen även om 
Aftonbladet i större utsträckning än Dagens Nyheter gör detta. Både Dagens Nyheter och 
Aftonbladet hänvisar t.ex. till videouttalanden som Jackson gjort på sin webbplats och båda 
nyhetstidningarna uppger varifrån informationen är hämtad. Aftonbladets artiklar består dock 
även av uttalanden där det inte finns hänvisningar till källor. Genom hänvisning till olika 
källor som uttalat sig om rättegången eller till andra medier som informerat om rättegången 
går berättelsen i flera led. Denna tradering minskar trovärdigheten. Det sker en sorts 
rundgång.  

4.4. Förhållandet mellan offentligt/privat 
Kända personer är intressanta för allmänheten och många gånger blir de mer intressanta när 
de begår snedsteg. Att Aftonbladet publicerat fler artiklar rörande Michael Jacksons rättegång 
tyder på att de intresserar sig mer för denna typ av kändisar och händelser än vad Dagens 
Nyheter gör.  
 
Gränsen mellan det privata och det offentliga är inte helt klar och tydlig. När det gäller fall 
rörande kändisar blir gränsen svår att dra eftersom det offentliga livet eller imagen ofta inte 
bara handlar om karriären, utan också om personen. Men med utgångspunkt i Habermas teori 
kan jag konstatera att Michael Jackson rör sig inom både den offentliga och den privata 
sfären.170 Inom den privata sfären finns intimsfären där sexualitet, hem och familj ingår. I 
detta fall berör sexualiteten de anklagelser Jackson står inför. Hemmet är Neverland där de 
påstådda sexuella övergreppen ägt rum. I intimsfären befinner sig även Jacksonfamiljen som 
blivit ett sorts ”businesskoncept” eftersom stora delar av Jacksonfamiljen är artister vilket gör 
att socialsfären, som även den tillhör den privata sfären, innehåller deras arbete och ekonomi. 
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Jackson säljer sina ”varor” i form av musik till offentligheten och hans musikkarriär går att 
placera in i den kulturella offentligheten. Jacksons musikkarriär behandlas i de båda 
nyhetstidningarnas artiklar endast i ringa omfattning. När det gäller förmedlingen av 
Jacksonrättegången fokuserar dock nyhetstidningarna på att rapportera om det som pågår i 
den privata sfären, men det finns en skillnad på hur förmedlingen går till i de två 
nyhetstidningarna. Dagens Nyheter fokuserar inte på specifika detaljer utan inriktar sig på att 
Jackson är anklagad för sexuella övergrepp. Dagens Nyheter uppmärksammar dock det stora 
medieintresset vilket hör till offentligheten. Förmedlingen sker på ett striktare sätt än i 
Aftonbladet där fokus främst läggs på intimsfären. Det finns detaljerade historier med ekivoka 
detaljer från det nyhetstidningen kallar för ”pedofilrättegången”171. Fokus läggs på de 
överträdelser som eventuellt begåtts i den privata sfären och då främst intimsfären. Ett 
exempel på hur nyhetstidningarna fokuserar på intimsfären är nedanstående textrader: 
 
”….anklagelser som uppenbarligen läckt ut från åtalsjuryn, där den nu 15- årige pojken 
ingående beskrev hur Jackson ska ha smekt honom och hällt i honom sprit.”172  
 
”Popstjärnan fyllde de minderåriga bröderna Arvizo med whisky och vin, och frågade om det 
”kom ut något vitt” när de onanerade.” Jag kan göra det åt dig sa Jackson och körde ner 
handen inför den 13- årige Gavin Arvizos kalsonger.”173 
 
Här finns en uppenbar skillnad på nyhetstidningarnas förmedling. Dagens Nyheter uttrycker 
sig mer försiktigt medan Aftonbladet gräver sig djupt in i intimsfären och publicerar specifika 
detaljer, som kan kännas stötande, innan rättegången ens börjat. 
   
Michael Jacksons privata handlingar hamnar i det offentliga ljuset och detta påverkar med 
största sannolikhet hans offentliga image dvs. den bild allmänheten har av honom. I fallet med 
Jackson sker detta bland annat på grund av att nyhetstidningarna rapporterar om vad som 
pågår i den privata sfären.  
 
Även om media inte skulle ha bevakat rättegången skulle det faktum att Jackson står inför 
rätta, vara en sorts förflyttning från den privata sfären till den offentliga. I en rättegångssal 
finns utomstående människor, en sorts offentlighet som ska bedöma en människas privata 
handlingar. Jacksonrättegången är i sig redan en del av det offentliga och nyhetstidningarnas 
förmedling har ytterligare placerat in de privata handlingarna i offentligheten:   
 
”Även uppföljaren ”Bad” blev en braksuccé, men samtidigt började den offentliga bilden av 
MJ solkas.” 174 
 
Här skriver Aftonbladet om hur Jacksons offentliga image har förändrats. Detta har även 
Tomlinson konstaterat. Jacksons offentliga image påverkas av hans privata handlingar. 
Eftersom Jackson är en offentlig person har hans privata handlingar genom media flyttats från 
den privata till den offentliga sfären dvs. hans handlingar som begåtts i det privata har fått 
offentligt fokus genom media. Nyhetstidningarna informerar sin publik om vad som pågått i 
Jacksons privata sfär.  
 
Michael Jackson uttalar sig själv om det offentliga livet: 
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”Det är ett hårt liv att vara superstjärna. Det uppger Michael Jackson i en tv-intervju som 
sänds i morgon. Ju större stjärna, desto större måltavla.” 175   
 
Att andra kända personer ska vittna i rättegången gör inte händelsen mindre offentlig. Snarare 
ökar intresset när nyhetstidningarna uppmärksammar fler kända personer som blir 
involverade: 
 
”Det kan bli kändishysteri under pedofilrättegången mot Michael Jackson”176 
 
”Nu får världen ta del av Michael Jacksons sexuella preferenser”177  
 
Meningen ovan uttrycker att världen får ta del av Jacksons sexuella preferenser, alltså har de 
privata handlingarna bytt sfär. Alla avslöjanden som nyhetstidningarna skriver om är en del 
av det privata som träder in i det offentliga. Aftonbladet skriver om juryn, om Jackson, om 
detaljer i målet och om vittnens uttalanden. Thompson skriver att medias utveckling skapat 
nya former av offentlighet. Förmedlingen av Jacksonrättegången är ett bra exempel på detta 
då t.ex. svenska nyhetstidningar uppmärksammar händelsen trots att den sker i ett annat land. 
Människor befinner sig i en allt mer global offentlig sfär med kosmopolitiskt kulturella 
värden,178 detta innebär att människor förs närmare varandra och får mer likartade 
referensramar. 
 
Aftonbladet förmedlar hur de tycker att Jackson påverkas av rättegången: 
 
”Rättegången knäcker Michael Jackson. I går tvingades han akut lämna rättssalen och 
uppsöka sjukhus. Han är i så dåligt skick att förhandlingarna inte kan återupptas förrän 
tidigast på tisdag.” Jackson undersöks för en influensaliknande sjukdom med kräkningar. 
Hans tillstånd är stabilt, sa akutläkaren Chuch Merrill på en presskonferens i Santa Maria i 
går.”179 
 
När kändisen väl hamnat i fokus skriver Aftonbladet även om saker som inte direkt hör till 
rättegången. Eftersom Jackson redan befinner sig i den offentliga sfären hamnar mycket av 
det som tillhör intimsfären i det offentliga omedelbart.   

4.5. Nyhetsvärderingar i förmedlingen av Jacksonrättegången 
Nyhetstidningar måste göra ett urval av nyheter. Det största nyhetsvärdet har händelser som 
äger rum i närheten och direkt berör. Detta stämmer inte in när då Jacksonrättegången utspelar 
sig långt bort från Sverige. När det gäller den period som jag studerat av förmedlingen av 
Jacksonrättegången skiljer sig de två nyhetstidningarna åt. Detta kan bero på att de är exempel 
på prestigepress och tabloidpress. Att händelsen inte äger rum i Sverige kan påverka att 
Dagens Nyheter rapporterar så pass lite om händelsen i jämförelse med Aftonbladet. 
Jacksonrättegången hade troligtvis inte fått ett så stort intresse i svenska medier om det inte 
vore för att huvudpersonen, Michael Jackson, är känd och anklagad för att ha överträtt något 
av det mest förbjuden i vårt samhälle. 
 
                                                 
175 Aftonbladet 2005-02-04 
176 Aftonbladet 2005-02-15 
177 Aftonbladet 2005-01-29 
178 Tomlinson i Lull & Hinerman 1997 s.69ff 
179 Aftonbladet 2005-02-16 
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När det gäller principerna för nyhetsvärdering, som tagits upp i teorikapitlet, kan 
Jacksonrättegången klassas som en ny/färsk nyhet. Innan rättegången började förmedlade 
nyhetstidningarna om att rättegången skulle äga rum. Det blir då svårare att tala om en nyhet 
eftersom rättegången inte börjat. Däremot kan anklagelserna mot Jackson ses som en nyhet i 
sig. Avslöjanden om brott är ett ämne som många nyheter består av, vilket är sant även i detta 
fall. Om nyheten äger rum under en begränsad tid är svårt att avgöra i detta skede. Händelsen 
pågår efter den period som jag studerar och även om rättegången äger rum under en begränsad 
tid är det svårt att i dagsläget veta hur länge media kommer att cirkulera nyheten. Nyheten 
handlar i allra högsta grad om människor och huvudpersonen är en så kallad elitmänniska dvs. 
en inflytelserik människa som är känd av många. Nyheten är i form av en negativ händelse 
vilket gör att den fjärde principen för nyhetsvärdering uppfylls. Pedofili och liknande anses 
vara något av det mest förbjudna. När en offentlig person begår sådana handlingar får den 
omoraliska handlingen ett ansikte istället för att generellt uttala sig om personer utan ansikte. 
 
Nyheter såsom Jacksonrättegången är exempel på händelser som Aftonbladet fokuserar på 
eftersom de bl.a. lever på skvaller och detaljrika sensationsnyheter om kända personer. Under 
vissa perioder sker så gott som dagligen någon form av förmedling av nyheten. För Dagens 
Nyheter däremot läggs inte lika stort fokus på händelsen. Nyhetstidningen har en större 
variation av nyheter både på det bredare och djupare planen. Jacksonrättegången har i de 
artiklar jag studerat i Dagens Nyheter inte fått en stor fokus utan det känns mer som att de 
finns där för att göra en kort rapport om att rättegången ska börja och att den pågår. 
Kriterierna för nyhetsvärdering, precis som Lull och Hinermans kriterier på vad en 
medieskandal är, är vaga och generaliserande.     
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5. Sammanfattning och slutsatser 
Jakten på publiken präglar innehåll och presentation av nyheter. Skandaler förekommer ofta i 
medierna. När kända personer utför privata handlingar blir dessa handlingar i många fall 
offentliga. Michael Jackson är en internationell stjärna som befunnit sig i medias blåsväder 
under många år. Våren 2005 står han inför rätta för att bland annat ha utsatt en 13-årig pojke 
för sexuella övergrepp. Den mediala uppmärksamheten kring Jacksonrättegången har varit 
och är mycket stor runt om i världen. Mot bakgrund av detta ligger uppsatsens utgångspunkt i 
att studera två svenska nyhetstidningars förmedling av de inledande skeendena i 
Jacksonrättegången samt att se om den är en medieskandal enligt Lull och Hinermans 
kriterier. De utvalda nyhetstidningarna är Dagens Nyheter som representerar prestigepress 
samt Aftonbladet som representerar tabloidpress. Den valda perioden som dessa 
nyhetstidningar ska studeras utifrån är från den 1 december 2004 till och med den 1 mars 
2005.  
 
Analysen har genomförts med hjälp av teorier kring medieskandaler enligt Lull och 
Hinerman, Thompson samt Tomlinson. Ett avsnitt om narratologi med fokus på berättarteknik 
samt Bird och Dardennes beskrivning av nyheter som berättelser har använts. Även teorin 
kring offentligt/privat med utgångspunkt i Habermas och Thompson har tillämpats såväl som 
nyhetsvärdering. 
 
Gränsen mellan vad som är en medieskandal och vad som inte är det, är inte helt tydlig, 
eftersom Lull och Hinermans kriterier är vaga och generella. Dessa kriterier kan därför 
behöva utvecklas för att mer specifikt klargöra vad som utgör en medieskandal. Efter att ha 
studerat Jacksonrättegången som eventuell medieskandal enligt Lull och Hinermans kriterier 
har slutsatsen dragits att Dagens Nyheter befinner sig på metanivå och är inte med och skapar 
medieskandalen utan istället rapporterar om rättegången som en medieskandal. Aftonbladet 
däremot deltar i medieskandalen. Eftersom Jacksonrättegången utspelar sig i USA är den en 
skandal som importerats till Sverige. Intresset i Aftonbladet är stort, men även Dagens 
Nyheter rapporterar om händelsen fast i betydligt mindre skala. Detta har att göra med de 
olika nyhetstidningarnas karaktär. Att händelsen uppmärksammas har även att göra med att 
Jackson är internationellt känd och många människor har specifika band till honom. Enligt 
Tomlinson ska det ”extraordinära ordinära” finnas för att en skandal ska lyckas tränga förbi 
kulturella gränser. Jag kan konstatera att Jackson är en extraordinär person, däremot är inte de 
handlingar han anklagas för av ordinärt slag.  
 
Förmedlingen i de två svenska nyhetstidningarna visade sig innehålla både likheter och 
skillnader. En stor skillnad mellan dem är antalet artiklar som publicerats under den period 
som studerats. Aftonbladet har sammanlagt publicerat 27 artiklar medan Dagens Nyheter 
endast publicerat sju. Detta tyder på att Aftonbladet intresserar sig mer för denna typ av 
nyheter än vad Dagens Nyheter gör. En annan skillnad på hur nyhetstidningarna uttrycker sig 
i förmedlingen av rättegången är att Aftonbladet till större del använder sig av dramaturgi i 
artiklarna än Dagens Nyheter. Båda nyhetstidningarna använder sig av den omvända 
pyramiden samt värdeladdade ord även om Aftonbladets artiklar i större utsträckning 
innehåller sådana ord. Medan Dagens Nyheter sakligt försöker informera om händelsen 
fokuserar Aftonbladets artiklar många gånger på detaljrika beskrivningar och vinkling i form 
av personifiering där vissa personer lyfts fram och skildras. För båda nyhetstidningarna kan 
sägas att förmedlingen av Jacksonrättegången är ett exempel på fragmentiserad 
nyhetsrapportering som ersätter nyheter med fördjupning och analys eftersom artiklarna är 
korta och dramatiserade. Främst Aftonbladets artiklar är fyllda med spekulationer om Jackson 
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är skyldig eller inte. Eftersom Dagens Nyheter, under den studerade perioden, endast 
publicerat en artikel innan rättegångens början tyder det på att de inte förbereder publiken på 
den kommande rättegången. Det gör däremot Aftonbladet vars förmedling kan liknas vid en 
sorts följetong. Aftonbladet bygger upp förmedlingen av Jacksonrättegången som ett narrativ 
med en början och en mitt. Slutet går det inte att uttala sig om då rättegången inte är avslutad. 
Båda nyhetstidningarna hänvisar till andra medier när de förmedlar Jacksonrättegången.    
 
Gränsen mellan det privata och offentliga är svår att dra när det gäller kända personer. Genom 
nyhetstidningarna rör sig Michael Jackson mellan båda sfärerna. De privata handlingarna förs 
in i det offentliga ljuset. Båda nyhetstidningarnas förmedling av Jacksonrättegången fokuserar 
på den privata sfären och då främst intimsfären. De handlar om sexuella övergrepp som ska 
ha begåtts på Neverland, Jacksons hem. Aftonbladet gräver djupare i Jacksons intimsfär än 
vad Dagens Nyheter gör. När det gäller nyhetsvärdering kan Jacksonrättegången klassas som 
en ny och aktuell nyhet eftersom den under våren 2005 är en pågående process. Redan innan 
rättegången rapporterade Aftonbladet om den kommande händelsen. Det är då svårt att tala 
om en nyhet eftersom rättegången inte börjat däremot kan anklagelserna mot Jackson ses som 
en nyhet. Aftonbladet förberedde sin publik genom att rapportera om olika detaljer som på 
något sätt var sammanlänkade med den kommande rättegången. Dagens Nyheter fokuserar 
inte på händelsen. Jacksonrättegången innehåller många av de mest centrala kriterierna för 
nyhetsvärdering. Jackson har många fans i Sverige vilket gör att trots att nyheten äger rum i 
USA finns det många människor som berörs på ett eller annat sätt.  
 
De teoretiska analysverktyg som jag använt i analysen har gett ovanstående resultat. Självklart 
skulle andra teorier leda fram till andra slutsatser. Jag valde att under tre månader studera alla 
de artiklar som två nyhetstidningar skrev om Jacksonrättegången. Eftersom uppsatsen 
författades under en begränsad tidsperiod medförde det att jag inte kunnat gå in på djupet i allt 
material. Ett alternativ hade varit att välja ut några artiklar under den utvalda perioden och 
analysera dem, men jag valde istället att lyfta fram betydande exempel för att kunna uttala 
mig och försöka få en helhetsbild av de inledande skeendena i Jacksonrättegången. En 
medvetenhet om detta har hela tiden funnits och jag har valt att göra på detta sätt eftersom 
många av artiklarna varit utformade på samma sätt. De resultat som framkommit i denna 
analys kan skilja sig mot vad som skulle framkomma om Jacksonrättegången studerades som 
en hel berättelse med en början, mitt och ett slut. Detta har inte varit möjligt under uppsatsens 
gång då rättegången fortfarande pågår. I denna uppsats har det framkommit att det finns stora 
skillnader mellan Dagens Nyheters och Aftonbladets i förmedling av Jacksonrättegången.  
 
Det är svårt att studera samtidshistoria. När Jacksonrättegången väl är avslutad får man 
perspektiv till händelsen och en analys efter rättegångens slut av nyhetstidningars förmedling 
skulle kunna innebära att andra resultat framkommer. Därför kan det för fortsatt forskning 
vara intressant att studera Jacksonrättegången när den avslutats för att se om förmedlingen 
skiljer sig åt från den som gjorts i de inledande skeendena i Jacksonrättegången. Som alltid 
finns det mycket som skulle ha varit intressant att studera, men analysen måste begränsas. 
Andra studier på området som hade varit intressant är att mer djupgående undersöka utvalda 
artiklar av förmedlingen av Jacksonrättegången. Förslag på fortsatta studier är att jämföra 
förmedlingen av nyhetstidningarna i pappersformat med förmedlingen av nyhetstidningarnas 
Internetsidor. Det hade även varit intressant att studera TV:s förmedling jämfört med 
nyhetstidningar. Fortsatta studier i ämnet skulle även kunna vara att jämföra hur förmedlingen 
i USA skiljer sig från den i Sverige. En fråga som skulle vara intressant är om det finns 
likheter och skillnader i 1993- års Jacksonskandal med den 2005? 
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