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Abstract 
Syftet med denna studie är att undersöka hur Expressen och Aftonbladets löpsedlar förändrats 

mellan 1994 och 2004 samt de skillnader som finns mellan tidningarna. 168 stycken löpsedlar har 

studerats under mars och november de båda åren.  

     Min främsta utgångspunkt har varit Marina Ghersettis forskning om den alltmer utbredda 

sensationsjournalistiken som kommit till följd av konkurrensen på mediemarknaden. Alla 

huvudrubriker på löpsedlarna har i denna studie setts som sensationella.  

     Studien visar att år 1994 prioriterade båda tidningarna nyheter om brott, olyckor, ekonomi och 

politik medan sådana nyheter var ovanliga tio år senare. Nyheter om kända personer har istället 

blivit många fler år 2004. Expressen har ökat de positiva budskapen på löpen medan dessa har 

minskat i Aftonbladet. Expressen har fler hotfulla rubriker än konkurrenten år 2004 och har även 

gjort en stor satsning på personifierade rubriker det senare året.  

     På grund av bilagereklamen har utseendet på löpsedlarna förändrats mycket mellan åren 1994 

och 2004. Löpsedlarna är marknadsföringsverktyg för kvällstidningarna men är samtidigt 

journalistiska produkter och kan fällas för alltför vinklade och osanna rubriker av PON, Pressens 

Opinionsnämnd. 

     Utöver den kvantitativa analysen har även en kvalitativ analys gjorts på de dagar då tidningarna 

har samma nyhet på löpsedeln. År 1994 var det vanligt att en tidning valde att ha en viss nyhet som 

andranyhet medan den andra valde att lägga nyheten som huvudnyhet. År 2004 har tidningarna 

nästan uteslutande lagt nyheterna som huvudnyheter. Aftonbladet och Expressen tycks idag göra i 

stort sett samma bedömning om vad som säljer respektive tidning bäst.  

 
Sök – och nyckelord: Aftonbladet, Expressen, kvällstidning, löpsedel, sensation  
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1. Inledning 
Medier speglar hur samhället ser ut, men medierna är också med och förändrar verkligheten. 

Kvällstidningarnas löpsedlar har en enorm genomslagskraft och det är tydligt att naket, sex, 

sensationer och hotfulla rubriker på löpet säljer. Idag är konkurrensen på mediemarknaden hårdare 

än för bara tio år sedan och då måste kvällstidningarna ta i för att sälja lösnummer. Nyheter vinklas 

och rubriker formuleras för att väcka uppmärksamhet. De typograferas så att förbipasserande ska 

lockas till läsning och förhoppningsvis köpa tidningen. Ordlekar med feta, fantasifulla 

ordkombinationer tänjer på sanningen. Det som tonar ned nyheten, det verkliga sammanhanget, 

skrivs ofta om i mindre grad om ens alls. Förbipasserande blir matade med information om kändisar 

oavsett om de vill det eller ej och de som inte följer dokusåporna på TV kan följa den mest 

intressanta händelseutvecklingen på löpen. Huruvida detta är en positiv utveckling eller inte kan 

man ha delade meningar om. 

     Sensationsjournalistiken är mer aktuell än någonsin då löpsedlarnas sensationsprägel bara tycks 

bli starkare. Statsminister Göran Persson har nyligen uttryckt en önskan om att lagstifta mot 

sexualiseringen i medier och reklam. Frågan är om staten ska lägga sig i denna marknadsföring av 

tidningsprodukterna. Löpsedlarna är journalistiska produkter och lyder under de pressetiska 

reglerna. Därmed kan de bli fällda för alltför hårda vinklingar, uthängningar av enskilda personer 

och ”osanningar”. Med tanke på att kvällspressen de senaste åren har haft en upplageuppgång 

verkar det som om människor i Sverige idag uppskattar Aftonbladets och Expressens 

sensationsinriktade innehåll.
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2. Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att göra en jämförelse mellan Aftonbladet och Expressens löpsedlar 

och se på deras strategiska val av nyheter för att locka köpare. Jag har valt åren 1994 och 2004 

och kommer att jämföra de båda tidningarnas val, både förändringen mellan tidningarna samma 

år samt mellan de valda åren. Min hypotes är att Aftonbladet och Expressen inte skiljer sig åt 

trots olika bakgrund, ägare och politisk färg eftersom kvällstidningsmarknaden inte ger så 

mycket utrymme att avvika från sensationsinriktningen. 

     I den kvantitativa innehållsanalysen kommer jag bland annat att studera vad för slags nyheter 

som tas upp i huvudnyheten, vilka som mest frekvent förekommer som huvudaktörer i 

nyheterna och vilken sensationsbetoning tidningarna valt de båda åren. Dessutom kommer jag 

att se vad andranyheten tar upp om sådan finns och hur huvudnyheterna typograferas samt 

bildval. 

     I den kvalitativa analysen kommer jag att se på hur ofta de båda tidningarna valt att ha samma 

nyhet på löpsedeln och hur de då valt att vinkla nyheten för att närmare studera skillnaderna 

mellan tidningarnas löpsedlar.  

 

Mina frågeställningar är: 

• Vad skiljer Aftonbladets och Expressens löpsedlar åt? Vad tar de upp för nyheter?  

• Kan man se att utvecklingen har gått åt ett speciellt håll för en eller de båda tidningarna 

och i så fall åt vilket håll? Vilken tidning ägnar sig mest åt sensationsjournalistik? 

• Har löpsedelns typografiska utseende förändrats i fråga om förekomsten av antal 

nyheter, storlek på rubriker samt bildval? 

• Var lägger Expressen respektive Aftonbladet fokus i nyheten, om de har valt samma 

nyhet på löpsedeln en viss dag? 

 
3. Löpsedeln är reklam för kvällstidningen 

”Kvällstidningars ledningar blir alltid lika irriterade när det blir diskussioner om löpsedlarna. 
De har standardsvaret klart: löpsedlar är ”försäljningsaffischer” och dagens bästa erbjudande 
till potentiella köpare och ska inte förväxlas med traditionell nyhetsvärdering.” 1  

Ordet sensationskampen i uppsatsens rubrik syftar på Aftonbladets och Expressens dagliga 

kamp att sälja flest lösnummer. Om kvällspressen gjorde mer serösa löpsedlar så skulle den 

troligen förlora läsare. Ett bra exempel är då Aftonbladets ansvariga utgivare valde att gå emot 

                                                 
1 Journalisten, Jönsson, Löpsedlarnas år (2003-12-16) <www.journalisten.se/ledare.aspx?article_id=6283> 
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invanda mönster och skrev (ungefär) ”Äntligen – FRED I BOSNIEN”2 på löpsedeln. Den 

dagen fick upplagan rekordlåga siffror. De ansvariga utgivarna på kvällstidningarna är medvetna 

om kritiken men faktum tycks vara att de oseriösa löpsedlarna säljer.3 De är i första hand 

marknadsföringsverktyg för kvällstidningarna. Enligt kvällspressen själv är de som klagar mest på 

löpsedlarna personer som inte själva köper tidningen.4  

     Juridiskt sett råder det ingen tvekan om att löpsedlarna är journalistiska produkter. Tidningar 

följer sina egna publicistiskt inarbetade principer och rätten att fritt få uttrycka vad man tycker 

och tänker är inskriven i Sveriges grundlag. Men friheten är begränsad.5 Journalister ålägger sig 

att följa de yrkesetiska reglerna, Spelregler för press, radio och TV, 6 som är tretton till antalet och 

reglerar två stora huvudområden: den journalistiska integriteten (fem regler) och anskaffning av 

material (sju regler).7 Några av de viktigaste pressetiska reglerna handlar om att journalistiken ska 

vara objektiv och informera allmänheten om viktiga händelser samt vara kritiskt granskande. 

Nyheterna ska vara sanningsenliga, allsidiga, lättillgängliga och avslöjande men samtidigt visa 

hänsyn mot enskilda individer. Löpsedel, rubrik och ingress ska ha täckning i texten.  

     Den journalistiska etiken är i praktiken mycket töjbar8 men alltför oetiska formuleringar, 

vinklingar och bildpubliceringar kan fällas, klandras, av Pressens Opinionsnämnd, PON. 

Klander innebär att tidningarna blir skyldiga att publicera kritiken samt betala böter. Även 

publiceringar på Internet kan anmälas.9 År 2004 anmäldes Aftonbladet 29 gånger och Expressen 

38 gånger till PO, Allmänhetens Pressombudsman, dit den som känner sig orättvist behandlad i 

en tidningspublicering kan vända sig. Aftonbladet respektive Expressen klandrades för fyra av 

dessa anmälningar då de ansetts avvikit från god publicistisk sed.10 Ett klander gällde publicering 

på löpsedel i respektive tidning.11 År 1994 klandrades Aftonbladet sex gånger och Expressen tre 

gånger. I Aftonbladet gällde det bland annat en löpsedel.12 

     Aftonbladet och Expressen trycker varje dag flera versioner av löpsedlar och förstasidor för 

att fånga upp lokala nyheter och större händelser.13 Som marknadsförare är löpsedlarna mycket 

effektiva och kan ses utanför tiotusentals affärer och återförsäljare av tidningarna.14  

                                                 
2 Aftonbladet, Guillou, Läsarna vill inte ha serösa…(2004-08-22) <www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,521733,00.html> 
3 Ibid 
4 Journalisten, Martin Jönsson, Rätten att skriva sexlöp (2005-04-19) <www.journalisten.se/ledare.aspx?article_id=8917> 
5 Journalistförbundet <www.sjf.se/portal/page?_pageid=53,38437&_dad=portal&_schema=PORTAL> 
6 Ekström & Nohrstedt, Journalistikens etiska problem, s 205 
7 Journalistförbundet <www.sjf.se/portal/page?_pageid=53,38441&_dad=portal&_schema=PORTAL> 
8 Ekström & Nohrstedt, Journalistikens etiska problem, s 205 
9 PO - PON <www.po-pon.org/verksamhet.jsp?avd=verksamhet> 
10 Allmänhetens Pressombudsman, e-post Cecilia Torstenson (2005-06-13) 
11 PO - PON Årsberättelse <www.po-pon.org/uploaded/document/2005/2/18/_rsberattelser_2004_ny_5.pdf> 
12 Allmänhetens Pressombudsman, e-post Cecilia Torstenson (2005-06-13) 
13 Expressen <http://expressen.se/index.jsp?a=72970> 
14 Styrelsen för psykologiskt försvar, Nordström och Åstrand Från löpsedel till webb En studie av den… s 15 
<http://www.psycdef.se/reports/doc.asp?FileID=22> 
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     En dramatisk och sensationell nyhet på löpsedeln, gärna innehållande en känd person och av 

tidningen ett eget avslöjande, säljer enligt Lars Mohlin, redaktionschef på Kvällsposten. Han 

menar att dramatisering krävs alltmer för att sälja lösnummer då mediekonkurrensen blivit allt 

hårdare. Människor ska bli nyfikna och vilja veta mer. Ett bra avslöjande av tyngre karaktär säljer 

dock mer än löp om dokusåpakändisar.15 Om överdrifterna på en av tidningarnas löpsedlar går 

för långt förlorar båda tidningarna lätt förtroendet.16 Förut hamnade skandalhistorier om Anna 

Nicole Smith som notiser i marginalen. Idag blir de alltmer helsidor eller löpsedlar.17 Tidningens 

förstasida har ofta samma funktion som en löpsedel men här är det en annan nyhetsvärdering. 

Huvudrubriken på löpet kan bli en liten nyhet högst upp på förstasidan.18  

3.1 Löpsedelns attribut 
Det journalistiska språket bör undvika utsmyckningar såsom metaforer och värdeladdade ord 

som bidrar till att texten blir mångtydig och därmed oklar. Språket bör vara neutralt för att 

uppfylla journalistikens krav på saklighet och objektivitet.19 

     Den hårda konkurrensen har dock skapat ett komprimerat löpsedelsspråk som fungerar på 

avstånd, där signalord, ibland kallade dragord, används. Löpsedeln ska vara en ”teaser” som inte 

ger allt utan ska locka till köp av tidningen. Tvetydighet är ofta ett plus, men får inte leda till att 

köparen känner sig lurad.20 Signalorden måste vara korta men ändå berätta mycket, vilket ibland 

föder nya sammansättningar, exempelvis nakenchock.21  

     På mitten av 1990-talet fanns det enligt Nordström och Åstrand en tendens till minskad 

bildanvändning på löpsedlarna. Antagligen berodde det på att löpsedelsformatet ansågs för litet 

för att göra bilderna rättvisa och att en uppdragen text effektivare lockade till köp.22  

     På senare år har mediernas formmässiga attribut fått allt större betydelse och därmed även 

bildjournalistiken. Fotografier beskärs för att framhäva vissa detaljer och ger därmed 

associationer . Ord och meningar, som kan innehålla undertexter, placeras på ett visst sätt i en 

viss grad och sänder tillsammans med bilden ut vissa signaler.23 Den omgivande texten sätter 

alltså in bilden i en kontext och påverkar på så vis dess betydelse. Om redaktionen har tillgång 

till bra bildmaterial på en nyhet, gärna uppseendeväckande sådant, ökar sannolikheten för att 

                                                 
15 Sydsvenskan, Löpchock som säljer (2003-01-18) <http://sydsvenskan.se/samtidigt/article32623.ece> 
16 Ibid 
17 Sveriges Utbildningsradio <www.ur.se/ur/sok/frameset_web.html?/rampmedialjud> (välj: Nyhetsredaktionen) 
18 Styrelsen för psykologiskt försvar, Nordström och Åstrand Från löpsedel till webb En studie av den… s 16 
<http://www.psycdef.se/reports/doc.asp?FileID=22> 
19 Ghersetti, Sensationella berättelser En studie av nyheter från …, s 39 
20 Styrelsen för psykologiskt försvar, Nordström och Åstrand Från löpsedel till webb En studie av den …s 15 
<http://www.psycdef.se/reports/doc.asp?FileID=22> 
21 Sydsvenskan, Löpchock som säljer (2003-01-18) <http://sydsvenskan.se/samtidigt/article32623.ece> 
22 Styrelsen för psykologiskt försvar, Nordström och Åstrand Från löpsedel till webb En studie av den … 15 
<http://www.psycdef.se/reports/doc.asp?FileID=22> 
23 Ghersetti, Sensationella berättelser En studie av nyheter från …, s 31 ff 
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nyheten ska publiceras. Bildmaterialet kan även vara avgörande för hur en nyhet vinklas.24 Vissa 

bilder illustrerar textmaterialet, andra ”äger” nyheten.25  

3.2 Löpsedeln är svensk 
Löpsedeln är ett typiskt svenskt fenomen, som saknar västerländsk motsvarighet. Inte ens i 

Norge säljs tidningar via löpsedlar. I Storbritannien finns dock handskrivna löpsedlar som 

komplement till muntliga utrop av gatuförsäljare. Den första svenska löpsedeln gör reklam för 

skämttidningen Smått och Godt som utkom med två nummer 1890. Aftonbladet var först av 

dagstidningarna; den äldsta arkiverade löpsedeln är från 22 november 1892. Tidningens 

dåvarande ekonomidirektör August Sohlman har tillskrivits rollen som den moderna löpsedelns 

skapare. Då Expressen startades 1944 blev löpsedeln ett viktigt vapen i upplagekriget mellan 

kvällstidningarna.26  

3.3 Kvällstidningarnas karaktär 
Kvällstidningarna Aftonbladet, Expressen, GT (Göteborgs-Tidningen) och Kvällsposten är de 

tidningar som brukar kallas för kvällspress. De tre senare har till stor del samma redaktionella 

innehåll. Aftonbladet och Expressen är störst. Kvällstidningarna är, liksom de stora 

dagstidningarna, i första hand knutna till storstäderna.27 Kvällstidningarna utkommer idag redan 

på morgonen. Därmed har begreppet ”kvällstidning”, som uppkom på 1950 - och 1960-talet då 

tidningarna kom ut sent på eftermiddagen, förlorat sin innebörd.28 Då samlingsnamnet 

kvällstidning är allmänt känt för tidningar som Aftonbladet och Expressen så kommer jag 

fortsättningsvis ändå att använda beteckningen i denna uppsats. 

     Kvällstidningarna är lösnummerförsålda och har jämfört med traditionella morgontidningar 

en annorlunda vinkling och en tydligare inriktning på sensationella nyheter och nöjen, sport, 

spel, TV samt bilder.29 Kvällstidningstexter är också i allmänhet mer tillspetsade och slagfärdiga 

än morgontidningstexter.30 För Aftonbladet och Expressen svarar annonser för ungefär 20 

procent av intäkterna, resten kommer från lösnummerförsäljningen. För en dagstidning som 

Dagens Nyheter svarar annonser för 67 procent av intäkterna.31  

     Den svenska kvällspressen har sin bakgrund i en ny tidningsform som började växa fram på 

den europeiska kontinenten under 1900-talets början. De nya tidningarna gick i många länder 

                                                 
24 Ghersetti, Sensationella berättelser En studie av nyheter från …, s 37-40 
25 Ibid, s 135 
26 Ibid 
27 Hadenius & Weibull, Massmedier En bok om press, radio och TV, s 86 
28 Ibid, s 85 ff 
29 Gripsrud, Mediekultur Mediesamhälle, s 295 
30 Ghersetti, Sensationella berättelser En studie av nyheter från …, s 173 
31 Hadenius & Weibull, Massmedier En bok om press, radio och TV, s 102 
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under samlingsbeteckningen tabloidpress efter formatet eller boulevardpress eftersom de såldes 

ute på gatorna. Det nya formatet var en anpassning för läsning i buss, spårvagn och 

tunnelbana.32   

     Begreppet tabloidtidning är förlegat då tidningsformatet som åsyftas inte längre är exklusivt 

för kvällstidningarna. Branschstandarden är numera ändrad från full-formatet till tabloid33 och de 

största morgontidningarna i Sverige har gått över till det formatet. Dock ger beteckningen 

tabloid associationer till den typ av material och vinkling som kvällspressen har.34  

     Kvällstidningarna har på senare år sänkt priset på huvudtidningen och samtidigt börjat 

erbjuda särskilda bilagor35 för några extra kronor för att klara sig på en allt mer konkurrerande 

marknaden.  

     Lennart Weibull menar att kvällstidningarna har hämtat inspiration från veckopressen över 

åren och även förnyat veckotidningsjournalistiken genom att göra den mer nyhetsinriktad, något 

som i sin tur skapat förutsättningar för tidningar som Hänt i veckan.36  

3.4 Aftonbladets bakgrund 
Aftonbladet är Sveriges och Nordens största dagstidning.37 Centralredaktionen ligger i 

Stockholm. Sedan 1996 ägs Aftonbladet av den norska mediekoncernen Schibstedt och LO, 

arbetarrörelsen. LO är passiv ägare men har aktiemajoritet och Aftonbladet är därför oberoende 

socialdemokratisk trots att Schibstedt är konservativ. Journalisterna är inte politiskt bundna, men 

ledarsidorna är socialdemokratiska.38 Schibsted äger även bland annat Svenska Dagbladet. 

Aftonbladet har under sin långa historia även varit liberal och konservativ. 1997 tillträdde den 

nuvarande chefredaktören och ansvarige utgivaren Anders Gerdin. År 1994 var Rolf Alsing och 

Thorbjörn Larsson chefredaktörer. 

     Aftonbladet grundades den sjätte december 1830 av tryckfrihetskämpen Lars Johan Hierta. 

Aftonbladet blev snart Sveriges största och mest inflytelserika liberala tidning. Kungen 

misstyckte och försökte stoppa tidningen tjugosex gånger, men varje gång gav Hierta ut 

Aftonbladet under olika namn. Till slut avskaffades indragningsmakten 1844 och Sverige fick en 

fri press.  

                                                 
32 Hadenius & Weibull, Massmedier En bok om press, radio och TV, s 64 
33 Ibid, s 67 
34 Gripsrud, Mediekultur Mediesamhälle, s 295 
35 Hadenius & Weibull, Massmedier En bok om press, radio och TV, s 93 
36 Weibull, Ulla Carlsson (red) Medierna i samhället Igår idag imorgon, s 231 
37 Aftonbladet <http://koncernen.aftonbladet.se/tidningen> 
38 Aftonbladet <http://www.aftonbladet.se/amc/stefan/hist.html> 
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     Aftonbladet.se startade 1994 och är idag den mest besökta webbplatsen i Sverige.39 Vid 

årsskiftet 2000 startade dotterbolaget Aftonbladet Nya Medier AB.40  

     Aftonbladet har på senare år satsat allt mer på bilagor; Sportbladet XL varje dag Kryss på 

måndagar, Kropp & Hälsa på tisdagar, mat & vin på tisdagar, TV på onsdagar och torsdagar, 

Klick! på fredagar och Resa varannan lördag, Bil varannan lördag samt Söndag på söndagar.41 

     År 1994 var det något färre bilagor; Sportbladet varje dag, Kryss måndagar, Kropp & Hälsa 

tisdagar, Bil samt TV på onsdagar, PULS (upphört nov 1994) fredagar, Resa varannan lördag 

samt Söndag på söndagar.42 

3.5 Expressens bakgrund  
Expressen ägs av Bonnier AB, som bland annat även äger Dagens Nyheter. Expressen har sitt 

huvudkontor i Stockholm. Expressen är oberoende liberal liksom kvällstidningarna GT och 

Kvällsposten som ägs av Expressen.43 Expressens nuvarande chefredaktör Otto Sjöberg 

tillträdde 2002. År 1994 hade Olle Wästberg den posten.44 

     Expressen hade då första numret trycktes 16 november 1944 planerats under lång tid och var 

tänkt att bli en motvikt till den tyskvänliga Aftonbladet men bland annat på grund av rädsla för 

att Dagens Nyheters anseende och upplaga skulle påverkas hade starten skjutits upp.45 De 

tongivande idéerna och tankarna bakom Expressen kom från Albert Bonnier Jr, ägare, och Carl-

Adam Nycop, tidigare journalist från tidningen Se och därmed medveten om den yttre formens 

betydelse.46 Nycops redaktionella recept var fem punkter; uppseendeväckande typografisk 

utstyrsel, stoff och rubriker som bygger på identifikation, hårda och djärva bilder, feature och 

praktiskt nyttig information samt krav på realism och fakticitet.47 Tidningen skulle också 

innehålla högtstående ledar- och kulturavdelning och på den punkten skilja sig från sina 

utländska förebilder Daily Mirror (London), Daily News (New York) och Paris-Soir. 

Utmärkande för Expressen blev bild- och personjournalistiken, i det senare fallet ofta på temat 

den enskilda individen mot makthavarna.48  

     Expressen har, liksom Aftonbladet, satsat allt mer på bilagor på senare år; Sport varje dag, 

Korsord på tisdagar, TV på onsdagar samt Sport i TV (fanns ej mars 2004) på onsdagar, Fredag på 

                                                 
39 Hadenius & Weibull, Massmedier En bok om press, radio och TV, s 116 
40 Aftonbladet < http://koncernen.aftonbladet.se/nya_medier/historik.php> 
41 Kungliga biblioteket, mikrofilm, Aftonbladet 2004 
42 Kungliga biblioteket, mikrofilm, Aftonbladet 1994  
43 Expressen <http://expressen.se/index.jsp?a=72970> 
44 Expressen <http://annonswebb.expressen.se/info_expressen.html> 
45 Expressen <http://expressen.se/index.jsp?a=72970> 
46 Weibull, Ulla Carlsson (red), Medierna i samhället Igår idag imorgon, s 229 ff  
47 Hadenius & Weibull, Massmedier En bok om press, radio och TV, s 64 
48 Nationalencyklopedin, s 73 
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fredagar, Leva & bo på lördagar, Magasinet på söndagar samt Mat (fanns ej mars 2004) en gång i 

månaden på varierande dag.49  

     År 1994 var det färre bilagor; Spel på tisdagar, TV på onsdagar och torsdagar, Nöje på 

fredagar, Resor bil & äventyr på lördagar samt Söndax på söndagar.50 

3.6 Aftonbladets och Expressens upplageutveckling 
Fram till 1970 var upplageutvecklingen för Expressen och Aftonbladet mycket positiv. Det var 

Expressen som till en början svarade för huvuddelen av expansionen. Därefter stagnerade 

marknaden och efter 1980 började en nedgång som bröts vid början av 2000-talet. Den positiva 

upplageutvecklingen mellan 1945 och 1970 handlade till stor del om att antalet sålda exemplar 

ökade utanför Stockholm.51  

     Mellan åren 1958 och 1995 var Expressen större än Aftonbladet. År 1971 redovisade 

Expressen den högsta upplagan en svensk dagstidning någonsin hade redovisat, 620 224 

exemplar per utgivningsdag. Även Aftonbladet redovisade detta år sin dittills största upplaga 

någonsin, 501 237 exemplar per utgivningsdag.52 Upplagegapet mellan de båda konkurrenterna 

var som störst i mitten av 1980-talet, då Expressen hade en upplaga som var drygt 200 000 

exemplar större än Aftonbladets. Dock var gapet ej lika stort i Stockholm som i övriga Sverige.53  

     Under 1980- och 90-talet förnyade Aftonbladet tidningens innehåll och form54 och sedan 

1995 har Aftonbladet klarat sig ekonomiskt och upplagemässigt bättre än Expressen som gick 

kraftigt tillbaka. Aftonbladet kunde däremot behålla sin upplaga och även öka den något och 

1996 gick Aftonbladet om Expressen och blev Sveriges största dagstidning. Expressen försökte 

kompensera sig genom att köpa55 GT 1997 och Kvällsposten 199956 och successivt samordna 

dessa för att spara pengar. Expressen gjorde även om tidningen år 2001 vilket ledde till 

ytterligare upplagefall57 medan Aftonbladet ökade kraftigt, särskilt efter terrorattacken i New 

York den elfte september.58 Den tolfte september 2001, dagen efter, sålde Aftonbladet 

rekordsiffran 706 400 exemplar.59 

                                                 
49 Kungliga biblioteket, mikrofilm, Expressen 2004 
50 Kungliga biblioteket, mikrofilm, Expressen 1994 
51 Hadenius & Weibull, Massmedier En bok om press, radio och TV, s 64 ff 
52 Tidningsstatistik <http://www.ts.se/TSNet/Home/HTML/tsupplaga.htm> 
53 Hadenius & Weibull, Massmedier En bok om press, radio och TV, s 66 
54 Ibid, s 116 
55 Ibid, s 66 ff 
56 Expressen <http://annonswebb.expressen.se/info_expressen.html> 
57 Hadenius & Weibull, Massmedier En bok om press, radio och TV, s 66 ff 
58 Ibid, s 92 
59 Aftonbladet <http://koncernen.aftonbladet.se/faq> (välj: Vilken är Aftonbladets största upplaga genom tiderna?) 
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     Under 1990-talet minskade den samlade kvällspressupplagan med över 25 procent; år 2002 

var upplagan mindre än två tredjedelar av vad den var i början av 1970-talet60, trots att Sverige 

under samma tid haft en befolkningstillväxt.61 En trolig förklaring är att de lokala 

morgontidningarna alltmer erbjöd ett innehåll som kvällstidningarna tidigare var ensamma om, t 

ex TV-bilagor, sport, nöjen62, sensationer, kändisar och brott men också personifiering och 

serviceinriktning. Dessutom har gratistidningarna i storstäderna blivit populära bland de unga 

som tidigare var kvällspressens huvudläsare och nya medier har tillkommit, framför allt nya TV-

kanaler och program som satsar på ungdom.63 

     År 2000 blev Expressen den största dagstidningen eftersom både GT och Kvällsposten 

räknades in i upplagan för första gången.64 

     År 2004 var kvällstidningarnas år i svensk dagspress. Sedan 2002 hade kvällspressens 

upplagor ökat, morgontidningarna hade det alltmer svårt och både storstads- och 

landsortstidningar hade lägre upplaga än tidigare. Bengt Ottosson, Expressens vd, var i augusti 

2003 mycket positiv då tidningens upplagor ökade och menade att den dödsdömda kvällspressen 

lever. Medieprofessorn Lennart Weibull hade vid samma tidpunkt inte någon bra förklaring till 

varför kvällspressen upplagor ökade men trodde att det kunde bero på att det gamla konceptet 

tagits tillbaka; sensationsjournalistik samt tv och sport. Han menade att den prissänkning som 

inträffade när man började ta betalt för sina bilagor, och satsningen på bilagorna, säkert också 

har betytt en del. Aftonbladets chefredaktör Anders Gerdin förmodade att upplageframgången 

kunde bero på att de medvetet satsat på nyhetsjournalistik och att göra bra nyhetslöp. Bengt 

Ottosson ansåg att konkurrensen med Aftonbladet stimulerat Expressen och att Expressens 

förbättring ökat anseendet för hela kvällspressen. För några år sedan förutspåddes att 

morgontidningarna skulle manövrera ut kvällstidningarna och att gratistidningarna skulle bli ett 

hot. Detta har inte skett. Istället har kvällstidningarna de senaste åren kommit igen.65 Den eviga 

upplagekampen och sensationskampen mellan Expressen och Aftonbladet pågår ständigt.  

                                                 
60 Hadenius & Weibull, Massmedier En bok om press, radio och TV, s 92 
61 Ibid, s 67 
62 Ibid, s 93 
63 Ibid, s 67 
64 Tidningsutgivarna, Simon Lindberg, marknadsanalytiker, e-post (2005-08-03) 
65 Pressens Tidning, Kalasresultat för kvällspressen (2003-08-21) <www.pressenstidning.nu> (Artikelarkivet; sökord: Pia Estmer, datum: 
fr o m 2003-08-21 t o m 2003-08-22) 
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Tabell 1: Upplaga vardagar 66 

Vardagar Aftonbladet Exp/KvP/GT Expressen GT Kvällsposten 
2004       444 100            342 100             57 100              57 700    
2003       442 100            335 000             54 700              53 900    
2002       435 900            321 800             52 100              49 700    
2001       401 800            333 500             51 500              50 000    

2000*       381 600            386 600             55 500              51 700    
1999       381 700            295 500          56 400              50 900    
1998       397 200            319 900          55 100              54 700    
1997       408 300            339 100          61 400              60 200    
1996       381 200            374 200          67 500              62 900    
1995       362 000            413 200        

1994*       348 500            451 000        
 

Tabell 2: Upplaga söndagar 67 

Söndagar Aftonbladet Expr/KvP/GT Expressen GT Kvällsposten 
2004       504 300           470 000                83 800              86 600    
2003       489 400           443 900                78 400              78 700    
2002       489 800           444 600                77 900              75 800    
2001       468 200           466 200                79 200              77 000    

2000*       455 700           536 200                84 800              80 000    
1999       476 600            394 300             87 800              81 300    
1998       502 100            397 400             85 800              85 900    
1997       511 400            429 700             94 300              92 600    
1996       484 400            487 400           104 800              94 400    
1995       473 400            522 100        

1994*       438 300            550 000        
      
* Fr o m 2000 räknas Expressen ihop med GT och Kvällsposten  
* Fram t o m 1994 räknades första halvåret upplaga som officiell siffra  
 

4. Tidigare forskning 
Hanna Fehrm och Lina Norrman har i en C-uppsat undersökt Aftonbladets löpsedlar 1973, 

1983, 1993 och 2002/2003, 58 löpsedlar vardera året. (MKV Kand 2003:14) De kunde se att 

juridik och brott dominerade huvudnyheten de tre första åren i studien men att år 2002/2003 

framträdde nyheter om kändisars privatliv och nöje mest.  Totalt dominerar svenska nyheter 

med svenskt deltagande och ofta utmärktes löpsedlarna av en sensationell karaktär. Förekomsten 

av bilder har ökat avsevärt mellan 1973 och 2002/2003 och antal ord har minskat för att de ska 

kunna sättas i större grad. Ett par andra studier på C-nivå har gjorts om nyhetsvärderingen av 

tidningars förstasidor, däribland Jens Berggren och Anna Branzells studie av Expressen 1971 

och 1999.  

                                                 
66 Tidningsutgivarna, Simon Lindberg, marknadsanalytiker, e-post (2005-08-03) 
67 Ibid 
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5. Löpsedlarnas sensationsjournalistik 
Enligt de pressetiska reglerna ska journalistiken spegla verkligheten, vara objektiv och informera 

allmänheten om viktiga händelser samt vara kritiskt granskande. Nyheterna ska vara 

sanningsenliga, lättillgängliga och avslöjande men samtidigt visa hänsyn mot enskilda individer. 

Att berätta något sakligt och allsidigt står dock enligt Mats Ekström och Stig Arne Nohrstedt i 

kontrast mot att nyheterna ska vara lättbegripliga vilket ofta kräver förenkling, tillspetsning och 

ensidighet.68 De nyheter som idag får stor uppmärksamhet i press är många gånger varken 

särskilt sakliga eller relevanta, enligt Marina Ghersetti. Däremot är de ofta sensationella eller har 

sensationella inslag för att dra till sig publikens uppmärksamhet.  

     Einar Østgaard menade på 1960-talet att sensation är ett krav för att en händelse 

överhuvudtaget ska uppmärksammas och att händelser som helt saknar sensationella inslag inte 

blir nyheter.69 På 1980-talet påpekade Håkan Hvitfelt å sin sida att sensationella nyheter 

förutsätts få stort utrymme i nyhetsutbudet men att de inte anses vara riktigt rumsrena och att de 

därmed platsar bäst i exempelvis kvällstidningar.70 Ghersetti skriver att det enligt Østgaard inte 

finns något belägg för att negativa händelser skulle vara mer sensationella än positiva men att 

händelser med negativa inslag eller konsekvenser ändå tenderar att ha högre nyhetsvärde än de 

som saknar dessa egenskaper.71 Sensationsjournalistik associeras ofta med 1980-talets ökande 

kommersialisering av journalistiken, men denna typ av journalistik är inte ny, inte heller den 

kritik den ofta får, utan tillkom under slutet av 1800-talet.72 Hos många forskare är 

sensationsjournalistiken synonymt med begreppen underhållnings-, kvällstidnings-, och 

skvallerjournalistik.73 Østgaard avgränsar sensationella nyheter till att vara ”nyheter, eller aspekter 

och perspektiv i nyheten, som handlar om överraskande och oväntade moment i den 

händelseutveckling nyheterna berättar om, och där sakligheten i vissa fall är svag”.74 

5.1 Nyhetsvärdering på löpsedeln 
Löpsedlar är journalistiska produkter men nyhetsvärderingen är här en annan än för övriga 

tidningen då löpsedlarna är marknadsföringsverktyg av en produkt. I denna uppsats ses alla 

huvudrubriker på kvällstidningarnas löpsedlar som sensationella och därmed torde den 

sensationsjournalistik som Marina Ghersetti forskar om och som enligt henne breder ut sig allt 

mer vara någotsånär överförbar på de sensationella löpsedlarna. Denna journalistik har många 

                                                 
68 Ekström & Nohrstedt, Journalistikens etiska problem, s 88 
69 Ghersetti, Sensationsjournalistikens mekanismer, s 251 ff 
70 Ghersetti, Sensationella berättelser En studie av nyheter från …, s 11 
71 Ghersetti, Sensationsjournalistikens mekanismer, s 252 
72 Hadenius & Weibull, Massmedier En bok om press, radio och TV, s 305 
73 Ghersetti, Sensationsjournalistikens mekanismer, s 251 
74 Ghersetti, Sensationella berättelser En studie av nyheter från …, s 12 
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likheter med den mer traditionella nyhetsvärderingen. Hennes tes är att den tilltagande 

kommersialiseringen av mediemarknaden innebär att relevant material får ge vika för de mer 

fragmentiserade nyheterna.75 Händelser som innehåller dramatik, spänning och sensation har stora 

möjligheter att publiceras.76 Sensationsjournalistiken koncentrerar sig enligt Ghersetti på 

människor i oväntade, ovanliga situationer och människor som avviker från förväntat beteende 

samt på kändisar och kungligheter. Ett annat kännetecken är att sensationsjournalistiken 

prioriterar nyheter om sex, olyckor, rättsröta,77 kriser, och sport framför nyheter om frågor och 

händelser av samhälleligt intresse.78 Ämnen som ekonomi och politik bearbetas enligt Ghersetti 

dramaturgiskt för att bli publicerade.79  

     Det finns en lång tradition inom medieforskningen att försöka bestämma nyheternas väsen. 

De flesta försök utgår från de norska forskarna Johan Galtung och Marie Holmboe Ruges 

klassiska studie från 1965. Håkan Hvitfelt har med denna studie i ryggen80 satt upp tio punkter 

för att försöka se vad som ökar sannolikheten för att en nyhetsartikel skall produceras, 

publiceras och placeras på första sidan som en huvudnyhet.81 Av dessa punkter torde en 

majoritet vara relativt applicerbara på den nyhetsvärdering som görs då en löpsedel ska utformas:  

1. politik, ekonomi samt brott och olyckor och 
2. om det är kort geografiskt eller kulturellt avstånd till 
3. händelser och förhållanden som 
4. är sensationella och överraskande, 
5. handlar om enskilda elitpersoner och 
6. beskrivs tillräckligt enkelt men  
7. är viktiga och relevanta,  
8. utspelas under kort tid men som en del av ett tema 
9. samt har negativa inslag 
10. och har elitpersoner som källor.82 
 

Enligt Galtung och Ruge får en liten nyhet om en känd person ofta lika stort utrymme som en 

allvarlig händelse där vanliga människor är inblandade.83  

     Med utgångspunkt från Jürgen Habermas klassiska studie av det offentliga samtalets 

utveckling i det västerländska samhället menar Jostein Gripsrud att medierna utvecklats till att bli 

kommersiella företag och att dessa därmed prioriterar underhållande, dramatiska och 
                                                 
75 Ghersetti, Sensationella berättelser En studie av nyheter från …, s 1 
76 Ghersetti, Sensationsjournalistikens mekanismer, s 248 
77 Rättsröta: uppluckring av moralen inom rättsväsende; anklagelser misstankar om korruption inom polis, domstolar  
78 Ghersetti, Sensationsjournalistikens mekanismer, s 251 
79 Ghersetti, Sensationella berättelser En studie av nyheter från …, s 1 
80 Handledare, Christian Andersson (2005-06-15) 
81 Hadenius & Weibull, Massmedier En bok om press, radio och TV, s 346 ff 
82 Ibid, s 347 
83 JSTOR, Galtung & Ruge, The Structure of Foreign News <http://links.jstor.org/sici?sici=0022-  
3433%281965%292%3A1%3C64%3ATSOFN%3E2.0.CO%3B2-0> 
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spektakulära nyheter, såsom roliga annorlunda händelser, olyckor, bränder, kriminalhistorier och 

naturkatastrofer, framför viktig samhällsinformation och debatt. ”Det politiskt relevanta 

materialet görs till frågor om personlig maktkamp.”84 Det seriösa materialet som sedan återstår 

berättas på ett så underhållande sätt som möjligt. Sådana nyheter ger fart och spänning i läsarnas 

inrutade vardagsliv.85  

5.2 Journalistikens och mediernas förutsättning på mediemarknaden 
Flera debattörer har varnat för journalistikens och mediernas utveckling, både ur demokratiska 

och etiska perspektiv samt ur informationssynpunkt. ”De hävdar att viktiga frågor som rör 

politik och ekonomi allt mer trivialiseras, integritetskränkande avslöjanden av intima relationer 

och personliga förehavanden förväxlas med kritisk granskning och gränsen mellan den privata 

och offentliga sfären luckras upp på en kommersialiserad mediemarknad där jakten på 

annonsörer och mediepublik allt mer sätter publicistiska principer och ideal åt sidan. Detta sker 

inte endast i utpräglade kommersiella medier som veckopress och kvällstidningar, utan 

tendensen är även tydlig i de medier som traditionellt betraktas som kvalitetsmedier, nämligen 

public service-medierna och morgontidningarna.”86  

     Marina Ghersettis hypotes är att globalisering och kommersialisering har varit de 

grundläggande förutsättningarna för sensationsjournalistikens utbredning, likaså journalistikens 

dramaturgiska bearbetning (se 5.4). Aftonbladet och Expressen ingår i stora vinstdrivande 

företag och det innebär i förlängningen att journalistiken blivit en vara som alla andra varor och 

styrs därmed av ett marknadsekonomiskt tänkande; att med minsta möjliga investering ge största 

möjliga avkastning.87 All nyhetsjournalistik påverkas av marknadsmekanismer; konkurrensen om 

publiken, annonsörerna, källorna och bra nyheter. Kravet på lönsamhet och maximerad vinst 

från investerarna och ägarna påverkar redaktionens arbete.88 Konkurrensen finns idag även 

mellan olika medier; kvällstidningar tar publik från veckopress, morgontidningar från 

kvällstidningar och tv tar publik från all typ av press.89 I pressens tidiga historia var vinstintresset 

sekundärt. Det primära var att bidra till upplysning och opinionsbildning.90 Det innehåll som 

idag främst gynnas av denna kommersialisering är naturligtvis det som är billigt att producera 

och som når en stor publik. Dit hör bland annat sensationsjournalistiken.91 Dessutom måste 

kvällstidningarna tävla mot varandra och andra nyhetstidningar och medier för att varje dag sälja 

                                                 
84 Gripsrud, Mediekultur Mediesamhälle, s 295  
85 Ibid 
86 Ghersetti, Sensationsjournalistikens mekanismer, s 242 
87 Ibid, s 243 ff 
88 Ekström & Nohrstedt, Journalistikens etiska problem, s 47 
89 Ghersetti, Sensationella berättelser En studie av nyheter från …, s 28 
90 Gripsrud, Mediekultur Mediesamhälle, s 295 
91 Ghersetti, Sensationsjournalistikens mekanismer, s 247 ff  
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lösnummer. Kvällstidningarnas redaktioner väljer mellan olika slagfärdiga löpsedlar och 

resonerar kring förstasidornas innehåll. Främst är detta ett kalkylerande för att på bästa sätt 

marknadsföra sin vara, delvis med hänsyn till vad man vet om konkurrenternas planer.92 

     I och med dagens snabba medieutveckling och den ökade konkurrensen där nya medier 

vinner mark har definitionen om vad som uppfattas som god journalistik blivit mer oklar. 

Ekström och Nohrstedts uppfattning är att konkurrensen kan skapa press på medier att göra bra 

nyheter med hög kvalitet, även att ”marknadskrafterna kan tänkas bidra till en ökad mångfald 

och allsidighet men även en ökad ensidighet och ytlighet”.93 De frågar sig dock samtidigt vad det 

innebär; mer sakliga eller mer lättillgängliga nyheter för allmänheten.94  

     Jostein Gripsrud menar att kvällspressen inte främst vänder sig till publiken som aktiva 

samhällsmedborgare utan som upplevelsekonsumenter och att publiken har förvandlats till 

konsumenter som törstar efter underhållning.95 Ghersetti anser att nyheter och medieinnehåll 

med utpräglat sensationell karaktär har ett större publik- och marknadsvärde än de som saknar 

denna egenskap. Journalistiken kommersialiseras, det vill säga att marknadens normer och 

önskemål tillgodoses.96 

5.3 Sensationsjournalistikens utbredning  
Många hävdar, enligt Ghersetti, att faran med att sensationsjournalistiken breder ut sig är att 

journalistiken rör sig allt mer bort från att vara informerande till att vara mer underhållande och 

dramatiserad. På sikt blir då skillnaden mellan information och underhållning allt mer oklar. 

Detta sker bland annat genom att mer och mer av mediernas innehåll hamnar i en infotainment-

kategori där faktamaterial bearbetas enligt klassiska dramaturgiska mönster och nyheter blir 

berättelser istället för rapporter. Förenkling gör nyheten mer lättbegriplig och väcker känslor 

som i sin tur förstärks av kort tidsförlopp, snabbhet och slagkraft. Detaljerad personskildring 

skapar närhet och möjlighet till identifikation.97 Ghersetti skriver att det har hävdats att 

nyhetsmedier i allt högre grad ger en felaktig och förvrängd bild av verkligheten.98  

     Gränsen mellan offentligheten och intimsfären suddas alltmer ut. Enligt Jostein Gripsrud 

definieras kända personers privatliv som offentligt relevant. Offentligheten är inte längre ett rum 

där åsikter bildas utan ett rum där åsikter och makt visas upp efter att de formats i slutna rum. 

Media lyfter gärna fram de mer mänskliga sidorna hos inflytelserika personer såsom politiker. 

                                                 
92 Ekström & Nohrstedt, Journalistikens etiska problem, s 47 
93 Ibid 
94 Ibid 
95 Gripsrud, Mediekultur Mediesamhälle, s 296 ff 
96 Ghersetti, Sensationsjournalistikens mekanismer, s 248 
97 Ibid, s 242 
98 Ghersetti, Sensationella berättelser En studie av nyheter från …, s 1 
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Etermedierna har bidragit till att skapa denna situation genom att föra in offentligheten och 

offentliga personer i våra vardagsrum.99 De senaste åren har dokusåporna i tv med sitt 

sensationsbetonade innehåll haft mycket stor genomslagskraft och fått mycket uppmärksamhet 

även i andra typer av medier100, kanske framförallt i kvällspressen. Kändisskvaller säljer menar 

Ghersetti och hävdar att det finns ett symbiosliknande förhållande mellan TV och pressen; 

tittarsiffror ger berömmelse som pressen utnyttjar för att sälja fler lösnummer, som i sin tur 

skapar ännu mer berömmelse och som ytterligare höjer tittarsiffrorna och så vidare. Hon skriver 

att många har hävdat att så länge det finns en marknad för skandaler och sensationer så kommer 

medierna fortsätta att skriva om det och de som ofta tar del av detta medieutbud under en längre 

tid kommer att utveckla relationer till de personer som ofta förekommer där. Både känslan av 

samhörighet och av identifikation med den ofta omskrivne kända personen skapar ett behov av 

ständig kontakt med kändisvärlden. Drömvärlden konstrueras och bekräftas ständigt i 

kvällspressen och olika damtidningar.101 Den traditionella berättelsen handlar alltid om personer 

vilket även medför att publiken, läsaren, känner identifikation och blir engagerad.102 

5.4 Journalistikens dramaturgiska bearbetning 
Enligt Ghersetti kan många nyheter skapas eller förstärkas med klassiska och relativt enkla 

berättartekniska grepp för att fånga publikens uppmärksamhet. En mängd mer eller mindre 

värdeladdade och associationsrika ord och uttryck bidrar till att höja dramatiken, spänningen och 

sensationsnivån. Ghersettis syn på nyhetstexter kan mycket väl appliceras på löpsedlarnas 

slagfärdiga rubriker. De flesta av dessa ord har även en förstärkande funktion enligt henne. 

Yxmördare är exempelvis mer dramatiskt än mördare, en grupp kan kallas både för terrorister 

och för frihetskämpar och en partiledardebatt kan kallas för en duell och förstärker då 

motsättningarna samt dramatiken.103 Underhållande nyheter och underhållande aspekter i 

nyheten lyfts fram och därmed finns en risk att traditionella nyhetskriterier som saklighet och 

relevans tonas ner. ”Det handlar inte om att informationen varvas med underhållning utan om 

att göra underhållning av verkligheten.”104 Användandet av pratminus och citationstecken 

understryker att det inte är tidningen som tar ansvaret för sanningshalten menar Ekström och 

Nohrstedt. Tidningen väljer ut det uttalande som ska lyftas fram. Därför är det tidningen som 

indirekt har vinklat innebörden i det som en person säger.105  

                                                 
99 Gripsrud, Mediekultur Mediesamhälle, s 297 ff 
100 Ghersetti, Sensationsjournalistikens mekanismer, s 247 
101 Ghersetti, Kändisarnas egen arena, s 298 ff 
102 Ghersetti, Sensationella berättelser En studie av nyheter från …, s 42 
103 Ghersetti, Sensationsjournalistikens mekanismer, s 248 ff 
104 Ibid, s 261  
105 Ekström & Nohrstedt, Journalistikens etiska problem, s 22 
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     Förtroendet för kvällspressen är hos många svenskar lägre än deras förtroende för andra 

nyhetsmedier, detta mycket beroende på kvällstidningarnas vinklade löpsedlar. Ekström och 

Nohrstedt tar upp den diskussion som varit om vilka ideal som är primära; om det är viktigare 

att alltid publicera sanningen, även då detta kan hota personers integritet, och att nå fram med 

ett begripligt och engagerande budskap genom att förenkla och dramatisera, än att sträva efter 

saklighet och allsidighet. Kvällspressen ansluter sig till den första tanken där bland annat 

sanningen går före hänsyn, och där de fria massmedierna är fundamentala för ett demokratiskt 

samhälle.106   

 
6. Material och metod 
För att kunna besvara mina tre första frågeställningar valde jag att först göra en kvantitativ 

innehållsanalys. Detta för att möjliggöra en granskning av ett stort antal löpsedlar relativt enkelt 

utifrån olika variabler och därmed göra en så objektiv analys av löpsedlarna som möjligt. Jag ville 

på detta sätt se tendenser i nyhetsvärderingen på löpsedlarna.  

6.1 Urval  
Jag valde att studera sammanlagt 168 löpsedlar från Aftonbladet och Expressen åren 1994 och 

2004 då det utifrån tidigare studier visat sig att det skett en utveckling mellan dessa år i 

tidningarna och att antalet löpsedlar torde ge ett bra forskningsunderlag.  Tre veckor i november 

samt tre veckor i mars månad, datumen 1:a till och med 21:a i varje månad, studerades.  

Mars och november månad valdes för att undvika avvikande nyhetsperioder som jul och 

sommar.  

     På Kungliga biblioteket i Stockholm finns löpsedlar arkiverade på mikrofilm. Jag har valt att 

undersöka Expressens ordinarie edition som är markerade med ORDINARIE i nedre kanten och 

Aftonbladets Rikslöp som är markerade med åtta punkter (ibland med fem punkter, vilket 

betyder att det funnits ett likadant Stockholmslöp som i sin tur har tre punkter)107. Om det varit 

oklart med denna märkning av löpsedlarna på mikrofilmerna, ibland kan det en viss dag ligga fler 

än ett löp markerade med fem punkter efter varandra med olika huvudrubriker, har jag 

konsekvent valt den första löpsedeln på mikrofilmen som bäst liknar den märkning jag utgått 

ifrån. Jag har även antecknat andra- och tredjenyheterna på alla löp där sådana förekommer och 

angett om andranyheten är en egen nyhet eller nyhet i bilaga eller reklam för innehåll i bilaga eller 

endast bilagereklam eller slutligen spel, tävling, testa dig själv, extra sidor i tidnigen. Prioriteringen har 

                                                 
106 Ekström & Nohrstedt, Journalistikens etiska problem, s 17 ff 
107 Aftonbladet, Stefan Lundin, telefon (2005-04-18) 
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varit i denna ordning. I bilaga 2 - 5 är andranyheten markerad med hakparentes och 

tredjenyheten med vanlig parentes. Jag har satt ut asterisks-tecken i dessa bilagor för att dela upp 

texten och göra den mer lättförståelig. De fanns alltså ej på löpsedlarna.  De rubriker som ligger 

som exempel i uppsatsen har skrivits på samma sätt som de skrevs på löpsedlarna; med gemener, 

versaler och bindestreck. 

     Då det i den kvantitativa studien framkom att det fanns ett visst antal dagar där båda 

tidningarna valt samma nyhet på löpsedeln valde jag att göra en kvalitativ studie på dessa för att 

besvara den fjärde och sista frågeställningen. Dessa rubriker är markerade i bilaga 2 – 5 med 

”SAMMA NYHET PÅ LÖPSEDELN”. Löpsedlarna fotograferades för vidare analys. Här 

undersöktes nyhetsvärderingen, personifieringen och sensationsinriktningen. Fyra dagars 

löpsedlar återfinns på bild i bilaga 6 – 9. Den första dagen tidningarna valt samma nyhet i mars 

och november år 1994 och 2004 har valts.  

6.2 Datainsamling och metodproblem 
Flera av de kategorier och variabler jag valt att ha med i kodschemat (se bilaga 1) är inspirerade 

av uppsatsskrivarna Fehrm och Norrmans variabler. De har utgått från Einar Østgaards och 

framförallt Håkan Hvitfelts kriterier för nyhetsvärdering. Även Jens Berggren och Anna 

Branzells variabelschema har inspirerat till det kodschema jag färdigställde. Efter en pilotstudie 

ändrade jag några av de variabler jag valt för att kodningen skulle ske smidigt. Då en 

huvudrubrik tycktes beröra fler än ett ämne eller en huvudaktör valde jag att koda rubriken 

utifrån det dominerande, båda vad gäller foton, ”slagorden” och typografin; var en person med 

på foto, vilket foto var störst om flera, vad var det mest framträdande budskapet och vilka ord 

förstärktes med versaler.  

     Jag lade in alla rubriker i Microsoft Word och därefter kodningen, de numeriska värdena, i 

Microsoft Excel. För att komma ifrån eventuella kodningsfel har jag sett över materialet ett 

flertal gånger och därmed ändrat enstaka numeriska värden. 

     Jag har femton valda kategorier i kodschemat, varav de två första är mer bakomliggande 

information: publiceringsperiod samt publiceringsdag, det vill säga vilket år, vilken månad och vilken 

veckodag löpsedlarna är publicerade.  

– Ämne och innehåll i nyhet: Från början tittade jag på vad rubriker om kändisar handlade om, men 

i det slutgiltiga kodschemat kodade jag istället om rubrikerna handlade om deras privatliv eller 

yrke. Dock har jag statistik vid sidan om för att se vad dessa rubriker i sin tur handlar om. 

– Huvudaktören i nyheten: Yrkespersoner, experter och polis fick egna variabler på grund av att 

exempelvis företagsledare benämns i rubriker och dessa är oftast inte med som experter. 
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Experter är forskare, läkare eller liknande som gör uttalanden, och polis-variabeln var viktig då 

just denna yrkesgrupp ofta förekommer på löpsedlar. Yrkeskändisar syftar på personer som har 

blivit kända för allmänheten genom att utöva sitt yrke, exempelvis skådespelare, musikartister 

eller idrottsstjärnor. Jag har även valt att ha variabeln dokusåpakändisar trots att dessa inte torde 

finnas år 1994. 

– Sensation: Den främsta sensationsinriktningen valdes. Nyhetens sensationella karaktär lyfts fram 

med sex variabler; skandal, chockerande rubrik (brott mot lag eller moralkod), hot, kris, varning och 

positivt, överraskande budskap samt konflikt (två eller flera parter ställs mot varandra), olycka, skador, 

död (händelser som medför person- eller finansiella skador, även naturkatastrofer) och övriga 

sensationer, även mer neutrala sådana. Vid kodningen av de tre första variablerna har jag utgått från 

hur jag som potentiell köpare känner inför löpsedelns huvudrubrik. 

Rubriken ”LISTA märke för märke SÅ BRANDFARLIG ÄR DIN TV” (Aftbl november 1994) 

kodades som ämnet teknik, medier och huvudaktören tidningens medarbetare samt sensationstypen 

hot, kris, varning. Dessutom antecknade jag ”vid sidan om” om en rubrik som denna kunde anses 

vara ren ”skrämselpropaganda”, vilket var fallet i detta exempel.  

– Personifiering: Rubriker där enskilda personer, en eller flera, är orsak, medelpunkt eller står i 

förgrunden i rubrik eller på bild.  

– Nyhetens geografiska ursprung och etnocentrism108: Vid kodningen uppstod ibland problem då det 

kunde vara svårt att avgöra var en skidolycka med ”Pillan” inträffade. Då inte tid fanns att läsa i 

tidningen för att få klarhet i dessa enskilda fall, valdes variabeln svårt att avgöra som är ett 

alternativ i de båda kategorierna. Jag har endast valt Stockholm om det framgått tydligt.  

– Främsta bilden avser den mest framträdande bilden på löpsedeln som hör till huvudrubriken.  

– Antal inslag på löpsedeln, rubrikens antal rader, antal versala rubrikrader, antal ord i nyheten och 

andranyhetens karaktär avser att ge en bra helhetsbild av löpsedeln.  

 

7. Den kvantitativa analysen  
Jag har valt att endast redovisa de resultat som är mest relevanta för mina frågeställningar. 

Fullständig redovisning finns att läsa i de efterföljande tabellerna  

Studien innefattar 1-21 mars och 1-21 november åren 1994 och 2004. Alla veckans dagar är alltså 

representerade lika mycket. Sammanlagt innefattar undersökningen 168 löpsedlar. 

     Några större nyhetshändelser som syns på flera undersökta löpsedlar år 1994 är mordet på 

Olof Palme och Estonia och år 2004 är det många rubriker om EU-valet och om schlager-

finaler. 
                                                 
108 Etnocentrism: att placera den egna kulturen i centrum och betrakta världen utifrån sin egen position 
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7.1 Ämne och innehåll 
– Kändisars privatliv: Denna variabel figurerade överlägset mest år 2004 men var även vanlig 1994. 

År 2004 handlar närmare 40% av Expressens rubriker om kändisars privatliv. Aftonbladet har 

något lägre frekvens. Om man även räknar in variabeln kändisars yrke så handlar nästan 50% av 

löpsedlarna år 2004 om kändisar i de båda tidningarna. Anmärkningsvärt är att år 1994 tar 36% 

av Expressens huvudrubriker upp nyheter som berör kända personer. Aftonbladet har 1994 inga 

löpsedlar om kändisars yrken och endast cirka 17% av löpsedlarna handlar om kändisars 

privatliv. Det bör tilläggas att i Expressen 1994 är det lika vanligt förekommande med rubriker 

om juridik och brott som rubriker om kändisars privatliv. Marina Ghersetti hypotes om att den 

utbredande sensationsjournalistiken ofta skriver om kändisar eftersom det säljer stämmer väl 

överens med dessa resultat. Även Håkan Hvitfelt ansåg på 1980-talet att elitpersoner ofta 

hamnar på tidningarnas förstasidor. På 1960-talet menade Galtung och Ruge att en liten nyhet 

om en kändis ofta får lika stort utrymme som en allvarlig händelse där vanliga människor är 

inblandade.  

     Cirka 20% av de rubriker som tar upp nyheter om kändisars privatliv och yrke år 1994 och 

2004 handlar om sjukdom och vård och 14% handlar om olyckor, skador, död eller självmord. 

Ungefär 25% av rubrikerna som handlar om kändisar är nyheter med en sexuell prägel, det vill 

säga att de har sex-relaterade ord, exempelvis SEXMISSBRUK, PORRKLUBB, SEX-TERROR 

och OTROHET. Detta beror inte alltid på att nyheten handlar om ett sexrelaterat ämne utan 

även på löpsedelsmakarnas formuleringar. 

– Sex förekommer annars endast på Aftonbladets löpsedlar. År 1994 skrivs det om sex på 2,4% 

av de undersökta löpen i studien och 2004 på nästan 5% av dem. Att nyheter om sex prioriteras i 

sensationsjournalistiken stöds av Ghersetti.  

– Juridik och brott: Enligt både Hvitfelt och Ghersetti har brott och kriminaljournalistiken ett högt 

nyhetsvärde. Marina Ghersettis teori om att kommersialisering har varit en förutsättning för 

sensationsjournalistikens utbredning och att kriminalhistorier därmed blivit alltmer vanligt för att 

de ofta ger spektakulära och säljande rubriker stämmer inte med resultatet i denna studie där 

förekomsten av rubriker om juridik och brott halveras på Expressens löpsedlar från 24% 1994 

till endast 12% 2004. Aftonbladet har dock lika många rubriker om detta de båda åren, drygt 

14%, och variabeln är efter löpsedlar med kändisar det mest vanliga ämnet totalt sett i studien.  

– Hälsa, kropp, välbefinnande: I Expressen har det skett en stor ökning av detta ämne, från 0% 

1994 till 14% 2004. Ökningen har varit mer blygsam i Aftonbladet, från 5% till 7%. Intressant är 

att Expressen år 2004 hade fler huvudnyheter på löpsedeln om detta än om juridik och brott. 



 24

Ofta handlar dessa rubriker om vanliga människor och forskare som berättar om bantning och 

superpiller. Ghersetti skriver om en infotainment-kategori där rapporter blir till förenklade 

berättelser med personskildringar som skapar närhet och möjlighet till identifikation.  

– Politik och Ekonomi och näringsliv samt Privatekonomi: På 1980-talet menade Hvitfelt att en nyhet 

som behandlar politik och ekonomi har stor chans att komma med som huvudnyhet på 

tidningars förstasidor. Idag anser Ghersetti att politiska och sociala ämnen kommer med i 

tidningen om de kan få en personifierad vinkel. Det finns en omfattande forskning från senare 

år som visar att journalistiken tenderar att fokusera på politik och ekonomi som spel, strategi, 

vinnare och förlorare och relationerna mellan olika aktörer. Det viktiga i denna typ av 

journalistik blir alltså hur politiken bedrivs och inte vad den innehåller.109 På löpsedlarna i 

studien är dessa fyra ämnen sällan förekommande år 2004. Förekomsten av huvudrubriker som 

berör politik är mycket högre 1994, i Expressen 7% och i Aftonbladet 12%, än tio år senare då 

endast 2,4% av löpsedlarna i vardera tidning hade huvudnyheter om det. Ekonomi och 

näringsliv berörs endast i Aftonbladet 1994. Privatekonomi förekommer sällan 2004 och i 

Expressen 1994, men på 7% av Aftonbladets löpsedlar 1994.  

– Olyckor, skador, död samt Katastrofer: År 2004 handlade inte några löpsedlar om detta. År 1994 

hade däremot Aftonbladet ämnet på drygt 14% av sina löpsedlar och Expressen på knappt 5% 

av sina löpsedlar. Dock berör hälften av undersökningens löpsedlar i Aftonbladet 

Estoniakatastrofen, Expressen inte lika frekvent. Man kan utifrån min studie uppmärksamma att 

både Ghersettis och Hvitfelts teorier om att olyckor prioriteras i nyhetsvärderingen inte stämmer 

på löpsedlarna de undersökta åren.  

     Då Lennart Weibull nämner sportsatsningen som en av anledningarna till att kvällspressen 

kommit tillbaka tycks det handla om satsningen på sportavdelningen i tidningarna och 

sportbilagor samt reklamen för dessa på löpsedlarna och inte sport som huvudnyhet. Ghersettis 

teori om att sport prioriteras i sensationsjournalistiken stämmer likaså av samma anledning. 

Variabeln flyktingar, utländska medborgare i Sverige var överflödig då inga huvudnyheter handlade 

om detta, likaså tidningen tipsar (då denna finns med under huvudaktören som tidningens 

medarbetare, tidningen själv). Variabeln övriga kändisar användes inte heller. 

                                                 
109 för en sammanfattning av forskningsläget se s 276-279 i Nord, L & Stömbäck, J (red.) (2004). Medierna och demokratin. 
Studentlitteratur, Lund. 
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Tabell 3: Ämne och innehåll 

  1994       2004               Totalt 
    Expressen Aftonbladet Expressen Aftonbladet   
    Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 
Politik   3 7,1 5 11,9 1 2,4 1 2,4 10 6
Ekonomi, näringsliv     1 2,4     1 0,6
Juridik, brott   10 23,8 6 14,3 5 11,9 6 14,3 27 16,1
Olyckor, skador, död  2 4,8 3 7,1     5 3
Katastrofer      3 7,1     3 1,8
Sjukdom, vård  1 2,4 1 2,4 2 4,8    4 2,4
Krig, militär, terrorism      1 2,4 1 2,4 2 1,2
Slagsmål        2 4,8 2 1,2
Teknik, medier  1 2,4 1 2,4 2 4,8 1 2,4 5 3
Jobb, arbetsmarknad       1 2,4 1 0,6
Sport      2 4,8  1 2,4 3 1,8
Privatekonomi  1 2,4 3 7,1 1 2,4 1 2,4 6 3,6
Nöje, spel, kultur, resa  1 2,4 1 2,4 1 2,4    3 1,8
Kändisar, yrke  5 11,9  4 9,5 6 14,3 15 8,9
Kändisars privatliv  10 23,8 7 16,7 16 38,1 14 33,3 47 28
Medicin, naturläkemedel     2 4,8 3 7,1    5 3
Hälsa, kropp, välbefinnande    2 4,8 6 14,3 3 7,1 11 6,5
Sex      1 2,4  2 4,8 3 1,8
Socialt, familj  3 7,1      3 1,8
Flyktingar           0 0
Tidningen tipsar          0 0
Reklam för egen bilaga  1 2,4      1 0,6
Övrigt     4 9,5 4 9,5   3 7,1 11 6,5
Totalt     42 100 42 100 42 100 42 100 168 100

 
7.2 Huvudaktören 
– Yrkeskändisar: Dessa är mest frekvent förekommande 2004, främst i Expressen. Här har det 

skett en fördubbling av dessa aktörer, från 21% 1994 till 43% 2004. I Aftonbladet har det också 

skett en ökning av denna grupp, från 21% till 33%. Enligt Håkan Hvitfelt hamnar nyheter som 

handlar om enskilda elitpersoner ofta på tidningarnas förstasidor. Enligt Marina Ghersetti lyfter 

medierna gärna fram ”mänskliga” sidor hos inflytelserika personer och menar att det finns ett 

symbiosförhållande mellan TV och pressen där tittarsiffror ger berömmelse som pressen 

utnyttjar för att sälja lösnummer som i sin tur skapar mer berömmelse. Ökningen av löpsedlar 

med kända personer går i linje med Gripsruds teori att kända personers privatliv har blivit 

offentligt relevant. 

– Dokusåpakändisar: Dessa figurerade endast år 2004, i Aftonbladet på närmare 10% av de 

undersökta löpen vilket är mycket om man jämför med Expressen som har dessa på lite mer än 

2% av löpsedlarna.  

– Kungligheter: Dessa figurerar bara vid ett par tillfällen, främst år 2004, och de handlar 

uteslutande om de svenska kungabarnen. Anledningen torde vara att dessa fortfarande var barn 

1994. Ghersetti nämner att kungligheter ofta får synas i sensationsjournalistiken. 
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– Vanliga människor: År 1994 var vanliga människor mest frekventa som huvudaktörer på 

löpsedlarna, speciellt i Aftonbladet där 33% av huvudaktörerna var vanliga människor. I 

Expressen däremot var de bara representerade i lite mer än 21%  av rubrikerna och år 2004 har 

antalet sjunkit till drygt hälften i tidningen. I Aftonbladet har inte minskningen varit lika kraftig. 

Minskningen av denna grupp tycks gå emot Ghersettis teori om att sensationsjournalistiken 

koncentrerar sig på människor i oväntade, ovanliga situationer och människor som avviker från 

förväntat beteende. 

– Yrkespersoner, Experter, Poliser och Politiker, makthavare: År 1994 var yrkespersoner långt mycket 

vanligare i Expressen än i Aftonbladet. Förekomsten av experter har ökat år 2004 vilket hänger 

ihop med ökningen av nyheter om hälsa, kropp, välbefinnande. Poliser är huvudaktörer främst i 

Expressen de båda åren. Politiker är sällan förekommande överlag, dock mest frekventa i 

Aftonbladet 1994. Gripsruds teori att media gärna lyfter fram de mer mänskliga sidorna hos 

inflytelserika personer såsom politiker stämmer dock in på löpsedlarna till viss del då exempelvis 

statsministern får agera huvudaktör då det handlar om ekonomi och EU.  

– Brottslingar: Att brottslingar får stå i förgrunden i huvudrubriken var mycket vanligare 1994 än 

2004. I Expressen framträder de på drygt 14% av löpsedlarna 1994, år 2004 på endast 2,4%. I 

Aftonbladet är dock skillnaden inte lika stor.  

– Tidningen själv: I Aftonbladet minskade dessa rubriker till knappt hälften från 1994 till 2004 

medan de blev vanligare i Expressen. Exempel: ”Stor EU-guide att spara SÅ BLIR DET NU 

*VALET KOMMUN FÖR KOMMUN” (Expr november 1994).  
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Tabell 4: Huvudaktören 

    1994       2004               Totalt 
     Expressen Aftonbladet Expressen Aftonbladet   
     Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 
Politiker, makthavare   1 2,4 3 7,1 1 2,4 1 2,4 6 3,6
Yrkespersoner   7 16,7 1 2,4 1 2,4 1 2,4 10 6
Experter      1 2,4 3 7,1 3 7,1 7 4,2
Vanliga människor   9 21,4 14 33,3 4 9,5 10 23,8 37 22
Brottslingar    6 14,3 4 9,5 1 2,4 2 4,8 13 7,7
Polis    2 4,8  2 4,8 1 2,4 5 3
Grupper, företag   1 2,4      1 0,6
Yrkeskändisar   9 21,4 9 21,4 18 42,9 14 33,3 50 29,8
Dokusåpakändisar      1 2,4 4 9,5 5 3
Övriga kändisar          0 0
Kungligheter   1 2,4 1 2,4 2 4,8 4 2,4
Tidningen    6 14,3 9 21,4 9 21,4 4 9,5 28 16,7
Kombinationer av dessa           0 0
Personer saknas          0 0
Går ej att avgöra      1 2,4 1 2,4     2 1,2
Totalt     42 100 42 100 42 100 42 100 168 100

 
7.3 Sensation 
Kvällstidningar eftersträvar sensationella nyheter för att dra till sig uppmärksamhet och sälja 

lösnummer. I denna studie ses alla huvudrubriker som sensationella. Om de inte vore det skulle 

de inte placeras på löpsedeln. Denna kategori syftar till att se hur jag som potentiell köpare 

känner inför löpsedelns huvudrubrik. Vid kodningen har även hänsyn tagits till helhetsintrycket 

av nyheten, hur den presenteras typografiskt och layoutmässigt; en bild kan exempelvis avgöra 

valet av variabel. 

– Skandal, chockerande rubrik (brott mot lag eller moralkod): Skandalpräglade rubriker har ökat kraftigt 

i Aftonbladet och minskat mycket i Expressen. Exempel: ”E-TYPE FIRADE schlager-segern 

PÅ PORR-KLUBB ´Det här sänder ut dåliga signaler´” (Expr mars 1994). 

– Positivt, överraskande budskap: I Expressen har det skett en ganska stor ökning av de positiva 

budskapen medan det i Aftonbladet har skett en ganska stor minskning. Exempel: ”SAS startar 

nytt PRIS-KRIG: BARA 1 KR TILL SOLEN Här hittar du alla fyndresor” (Expr mars 2004). 

Østgaards hypotes från 1960-talet att det inte finns något som bevisar att negativa händelser 

skulle vara mer sensationella än positiva, men att negativa inslag ändå tenderar att ha ett högre 

nyhetsvärde stämmer alltså inte in särskilt väl på Expressens val av nyheter, inte heller på 

Hvitfelts teori om att en nyhet som har negativa inslag tenderar att lättare publiceras på en 

tidnings förstasida som huvudnyhet. 

– Övriga sensationer, även mer neutrala sådana: I denna variabel återfinns de rubriker som inte passade 

in i de övriga variablerna samt de mer neutrala rubrikerna. I Aftonbladet har det skett en 
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minskning av dessa rubriker medan det har skett en otrolig ökning i Expressen från 1994 till 

2004, från 7% till 33%. Exempel: ”REDERIET-STJÄRNAN Bert Åke Varg OM SIN SVÅRA 

SORG `Min frus död är ett blödande sår`” (Aftbl mars 1994) och ”Lista: Nya och BÄSTA 

NATUR-MEDLEN som gör dig PIGG SNABBT Läkarens betyg” (Expr november 2004). Den 

sistnämna rubriken kan vara positiva för vissa men väcka ångest hos andra. Därmed har denna 

variabel valts. 

– Hot, kris, varning: Aftonbladet har minskat frekvensen av dessa rubriker mycket, från 19% år 

1994 till 2,4% år 2004. I Expressen däremot återfinns sådana rubriker på 12% av löpsedlarna de 

båda åren. Exempel: ”RÄNTE-KAOS - SÅ HÄR KLARAR DU DIG Experternas bästa råd” 

(Aftbl mars 1994). 

Tabell 5: Typ av sensationellt inslag 

    1994       2004               Totalt 
     Expressen Aftonbladet Expressen Aftonbladet    
     Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 
Skandal, brott mot lag, moralkod 15 35,7 9 21,4 6 14,3 22 52,4 52 31
Konflikt två el flera mot varandra 3 7,1  2 4,8 2 4,8 7 4,2
Hot, kris, varning   5 11,9 8 19 5 11,9 1 2,4 19 11,3
Olycka, skador, död   6 14,3 3 7,1 2 4,8 2 4,8 13 7,7
Positivt, överraskande   10 23,8 11 26,2 13 31 7 16,7 41 24,4
Övriga sensationer   3 7,1 11 26,2 14 33,3 8 19 36 21,4
Totalt     42 100 42 100 42 100 42 100 168 100

 
Jag har även registrerat det många brukar kalla för ”skrämselpropaganda” vid sidan om den övriga 

studien. Då jag var försiktig i denna bedömning är frekvensen ganska låg. Dessa 

”skrämselrubriker” är hämtade ur variabeln hot, kris, varning i tabell 5. Aftonbladet skiljer sig mest 

åt mellan åren; 1994 var 12% av deras löpsedlar ”skrämselpropaganda”, tio år senare hade de 

inte några sådana rubriker. I Expressen skedde det istället en liten ökning.  

     Exempel: ”Nytt forskarlarm SÖMN-BRIST kan vara DOLD SJUKDOM Mia, 57, led av 

fibromyalgi” (Expr november 2004) och ”Adrian, 8, HÄNGDE SIG I LEK-RUMMET efter att 

ha sett TV-REKLAM” (Aftbl november 1994). 

Tabell 6: Frekvens ”skrämselpropaganda” i variabeln Hot, kris, varning i tabell 5 

      1994       2004               Totalt 
     Expressen Aftonbladet Expressen Aftonbladet    
     Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 
"Skrämselpropaganda"   2 4,8 5 11,9 3 7,1 0 0 10 100
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7.4 Personifiering 
Kvällspressen uppmärksammar ofta enskilda personer både i tidningarna och på löpsedlarna,  

”den lilla människan-perspektivet”. Händelser som går att ”hänga upp” på en individ blir lättare 

en nyhet. Sensationsjournalistik handlar ofta om människor enligt Ghersetti då det skapar närhet 

och väcker intresse hos läsarna. En stor skillnad mellan tidningarna är att personifieringen har 

ökat kraftigt i Expressen, från 57% 1994 till 76% 2004, medan Aftonbladet ligger på närmare 

60% de båda åren. Om det i en rubrik står ”mamman” och ett foto inte visas är nyheten inte 

personifierad. Om en känd person omnämns i rubriken men utan foto är nyheten ändå 

personifierad. Exempel på personifiering: ”EU-EXTRA 121 KÄNDA SVENSKAR Så röstar vi 

idag *Sista minuten-test för alla tveksamma”. Flera fotografier. (Expr november 1994). 

Tabell 7: Personifiering 

      1994       2004               Totalt 
     Expressen Aftonbladet Expressen Aftonbladet    
     Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 
Ja    24 57,1 24 57,1 32 76,2 25 59,5 105 62,5
Nej     18 42,9 18 42,9 10 23,8 17 40,5 63 37,5
Totalt     42 100 42 100 42 100 42 100 168 100

 
7.5 Nyhetens geografiska ursprung och etnocentrism 
Då det handlar om nyhetens geografiska ursprung och etnocentrism kan man se att svenska 

nyheter med svenskt deltagande dominerar totalt. Hvitfelt menar att om det är kort geografiskt 

eller kulturellt avstånd till en nyhet har den större chans att hamna på tidningars förstasidor. 

Undersökningsresultatet stämmer med Hvitfelt som menar att om det för läsekretsen är kort 

geografiskt eller kulturellt avstånd till händelser har nyheten större chans att hamna på 

förstasidan. År 2004 var det vanligare med nyheter från utlandet i Aftonbladet än i Expressen. 

År 1994 har Expressen en nyhet från Afrika och då är det med svenskt deltagande. Nyheter från 

utlandet utan svenskt deltagande har ökat mycket i Aftonbladet och sjunkit i Expressen medan 

nyheter från utlandet med svenskt deltagande inte förekom alls 2004 men relativt ofta i 

Aftonbladet 1994 jämfört med konkurrenten samma år. Nyhetens geografiska ursprung och 

etnocentrism var svårare att avgöra 1994 än 2004.  
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Tabell 8: Nyhetens geografiska ursprung  

      1994       2004               Totalt 
     Expressen Aftonbladet Expressen Aftonbladet     
     Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 
Stockholm    3 7,1 1 2,4 3 7,1 2 4,8 9 5,4
Sverige    31 73,8 34 81 37 88,1 33 78,6 135 80,4
Övriga Europa     3 7,1  2 4,8 5 3
Asien, Mellanöstern       1 2,4 1 0,6
USA, Kanada      1 2,4 2 4,8 3 1,8
Afrika    1 2,4      1 0,6
Svårt att avgöra   7 16,7 4 9,5 1 2,4 2 4,8 14 8,3
Totalt     42 100 42 100 42 100 42 100 168 100

Tabell 9: Etnocentrism 110 

      1994       2004               Totalt 
     Expressen Aftonbladet Expressen Aftonbladet    
     Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 
Nyhet från Sverige            
     med svenskt deltagande 30 71,4 35 83,3 39 92,9 35 83,3 139 82,7
Nyhet från Sverige            
     med utländskt deltagande 1 2,4 1 2,4 1 2,4 1 2,4 4 2,4
Nyhet från utlandet            
     utan svenskt deltagande 3 7,1  1 2,4 3 7,1 7 4,2
Nyhet från utlandet            
     med svenskt deltagande 1 2,4 3 7,1     4 2,4
Svårt att avgöra   7 16,7 3 7,1 1 2,4 3 7,1 14 8,3
Totalt     42 100 42 100 42 100 42 100 168 100

 

7.6 Främsta bilden 
– Bild saknas: År 1994 saknade drygt 30% av huvudrubrikerna tillhörande bild i de båda 

tidningarna. År 2004 saknade 20% av Aftonbladets huvudrubriker bilder medan bara 5% av 

Expressens rubriker gjorde det. Detta kan ha att göra med att det på mitten av 1990-talet enligt 

Nordström och Åstrand fanns en tendens hos kvällstidningarna till minskad bildanvändning för 

att istället ge mer plats åt text. På senare år har bildjournalistiken fått allt större betydelse. 

Bildmaterialet kan även vara avgörande för hur en nyhet vinklas.  

– Foto där person ler, visar fundersamhet etc. Oftast endast ansikte. Behöver ej titta in i kameran. Kan vara två 

eller tre personer på bilden: Denna variabel var inte oväntat överlägset vanligast både 1994 och 2004. 

I Expressen har det skett en fördubbling av denna sorts bilder från 1994 till 2004 medan det i 

Aftonbladet har skett en minskning av dessa. En mycket liten del av dessa foton är bilder med 

fler än en person. Denna variabel har valts ibland trots att fotografierna tycks ha tagits på lite 

avstånd och blivit beskurna.  

                                                 
110 Etnocentrism: att placera den egna kulturen i centrum och betrakta världen utifrån sin egen position 
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     Intressant är att antalet fotografier där personer inte tittar in i kameran är så många. År 2004 

återfinns sådana bilder på ungefär hälften av alla fotografier i denna variabel i de båda 

tidningarna, likaså i Expressen 1994. I Aftonbladet 1994 återfinns foton där personer ej tittar in i 

kameran på drygt 25% av bilderna. Dessa fotografier är främst bilder på kända personer och inte 

på vanliga människor som exempelvis berättar om en ny bantningsmetod. 

– Kamouflerade bilder var ganska vanligt 1994, likaså i Aftonbladet 2004 då dessa förekom på 7% 

av bilderna, och bilder på neutrala ting, såsom båtar, skog och flaskor, var vanligare 2004, speciellt 

i Expressen. Bilder på människor med känsloutspel har ökat i Aftonbladet och minskat i Expressen.  

Tabell 10: Främsta bilden 

      1994       2004               Totalt 
     Expressen Aftonbladet Expressen Aftonbladet     
     Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 
Passfoto     1 2,4 2 4,8 3 1,8
Foto där person ler osv   14 33,3 19 45,2 28 66,7 16 38,1 77 45,8
Människor m känslutspel   3 7,1 2 4,8 1 2,4 3 7,1 9 5,4
Dramatisk händelse    1 2,4   1 0,6
Händelse o person i fokus 2 4,8 1 2,4 2 4,8 5 3,0
Neutral bild på "ting"   2 4,8 2 4,8 6 14,3 3 7,1 13 7,7
Tecknad bild   1 2,4   1 0,6
Papparazzibild   1 2,4 1 2,4 2 1,2
Bild på bilaga   1 2,4   1 0,6
Kamouflerad bild   3 7,1 3 7,1 1 2,4 3 7,1 10 6,0
Övrig bild    1 2,4 1 2,4 3 7,1 3 7,1 8 4,8
Bild saknas     14 33,3 13 31 2 4,8 9 21,4 38 22,6
Totalt     42 100 42 100 42 100 42 100 168 100

Tabell 11: Frekvens bilder där person tittar in i kameran i variabeln Foto där person ler osv i tabell 10 
      1994       2004               Totalt 
     Expressen Aftonbladet Expressen Aftonbladet     
     Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 
1 pers tittar in i kameran   3 27,3 10 58,8 9 34,6 7 46,7 29 42,0
1 pers tittar ej in i kameran 5 45,5 4 23,5 12 46,2 7 46,7 28 40,6
2 pers o tittar ej in i kameran 1 9,1 1 5,9 1 3,8 1 6,7 4 5,8
2 pers o tittar in i kameran 1 9,1 2 11,8 3 11,5   6 8,7
3 pers in i kameran   1 9,1   1 1,4
4 pers ej i kameran      1 3,8    1 1,4
Totalt     11 100 17 100 26 100 15 100 69 100

 
7.7 Löpsedlarnas utseende  
– Antal inslag på löpsedeln: Två inslag på löpsedeln, ett inslag utöver huvudnyheten, var vanligast i 

båda tidningarna de båda åren, främst i Expressen år 2004 där detta var överlägset vanligast. År 

2004 hade Aftonbladets löpsedlar alltid något mer på löpsedeln än en huvudrubrik. Expressen 

hade samma år endast ett inslag på löpet vid ett fåtal tillfällen. Exempel: ”`Den väntade attacken 

Svarta dödens vindar är nu i sitt slutskede...` BIN LADINS BREV OM NY ATTACK I 
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EUROPA efter blodbadet i Madrid” (Expr mars 2004). År 1994 var det däremot vanligare att 

huvudnyheten stod själv. Tre inslag fanns på var tredje löpsedel 1994 i vardera tidningen, även i 

Aftonbladet år 2004. I Expressen var tre inslag ovanligt 2004. 

Tabell 12: Antal inslag på löpsedeln 

      1994       2004               Totalt 
    Expressen Aftonbladet Expressen Aftonbladet     

     Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 
Ett    6 14,3 5 11,9 2 4,8    13 7,7
Två    21 50 24 57,1 37 88,1 28 66,7 110 65,5
Tre    13 31 13 31 3 7,1 14 33,3 43 25,6
Fyra     2 4,8         2 1,2

Totalt     42 100 42 100 42 100 42 100 168 100

 
 
– Andranyhetens karaktär: Att andra nyheter än huvudnyheten fick ta plats på löpsedeln var 

mycket vanligare år 1994 än tio år senare då Aftonbladet knappt hade några nyheter bredvid 

huvudnyheten. Exempel: ”Så mycket är din båt värd” men även ”Ring och fråga ministern om 

EU” (Expr mars 1994).  

     Förekomsten av bilagereklam är konstant för de båda tidningarna, dock lite vanligare i 

Expressen. Däremot har det skett en stor förändring då det gäller reklamen för innehållet i 

bilagorna och nyheter skrivna i dessa. I mars år 1994 förekom inte bilder på bilagornas framsida 

utan bilagereklamen var endast textad, men den tredje november samma år hade båda 

tidningarna bild på tv-tidningens framsida. År 2004 har reklamen för bilagorna blivit mycket mer 

vanliga. De är dessutom mycket större och det handlar inte längre om en bild bara på bilagan 

utan ofta förekommer flera foton på de olika kändisar som det finns att läsa om i bilagan, vad de 

säger, samt exempelvis nya bantnings- och träningstips. År 2004 är det inte heller ovanligt att 

bilagereklamen och nyhet skriven i bilaga ligger ovanför huvudnyheten. Nyheter skrivna i bilaga 

och bilagereklam berör ofta sex- och utseenderelaterade ord.  

     Reklam för spelresultat och extra sidor i tidningen var mycket vanligare 1994 än 2004. 

Tabell 13: Andranyhetens karaktär 

      1994       2004               Totalt 
     Expressen Aftonbladet Expressen Aftonbladet     
     Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 
Nyhet   16 38,1 15 35,7 8 19 2 4,8 41 24,4
Nyhet i bilaga  3 7,1 5 11,9 20 47,6 32 76,2 39 23,2
Bilagereklam  11 26,2 6 14,3 11 26,2 6 14,3 42 25,0
Spel, testa dig själv osv  6 14,3 11 26,2 1 2,4 2 4,8 13 7,7
Endast huvudrubrik   6 14,3 5 11,9 2 4,8   13 7,7
Totalt     42 100 42 100 42 100 42 100,0 168 100
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– Rubrikernas antal rader är färre 2004 än 1994. Antalet versala rubrikrader har inte förändrats 

nämnvärt i Expressen, medan det har skett en enorm ökning av 3-4 rader och enorm minskning 

av 5-6 rader i Aftonbladet 2004. Antal ord i nyheten har förändrats till viss del mellan åren 1994 

och 2004. I Aftonbladet har 6 till 8 ord fördubblats medan de har halverats i Expressen. 

Aftonbladet har minskat användandet av tio till tolv ord i rubrikerna medan Expressen har ökat 

frekvensen av det antalet. Expressen har även ökat frekvensen av 15 eller fler ord ganka mycket 

medan det har skett en minimal ökning i Aftonbladet. 

     Användandet av dragord har inte förändrats nämnvärt mellan de båda åren. Orden delas upp 

på olika rader för att kunna förstoras upp; exempelvis SEX-LIV, HJÄRT-SJUKA, KNIV-

HÖGG och schlager-BRÅKET förstärks på detta sätt för att synas. Tvetydighet är ofta ett plus. 

Tabell 14: Rubrikens antal rader 

      1994       2004               Totalt 
     Expressen Aftonbladet Expressen Aftonbladet     
     Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 
1 eller 2    1 2,4 2 4,8 3 1,8
3 eller 4   4 9,5 1 2,4 2 4,8 8 19 15 8,9
5 eller 6   12 28,6 18 42,9 19 45,2 25 59,5 74 44,0
7 eller 8   20 47,6 18 42,9 18 42,9 7 16,7 63 37,5
9 eller 10   6 14,3 4 9,5 3 7,1   13 7,7
11 eller fler        0 0,0
Totalt     42 100 42 100 42 100 42 100 168 100

Tabell 15: Antal versala rubrikrader 

      1994       2004               Totalt 
     Expressen Aftonbladet Expressen Aftonbladet     
     Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 
1 eller 2    4 9,5 2 4,8 2 4,8 3 7,1 11 6,5
3 eller 4   19 45,2 21 50 19 45,2 35 83,3 94 56,0
5 eller 6   18 42,9 19 45,2 21 50 4 9,5 62 36,9
7 eller  8     1 2,4   1 0,6
Totalt     42 100 42 100,0 42 100 42 100 168 100

Tabell 16: Antal ord i nyheten 
      1994       2004               Totalt 
     Expressen Aftonbladet Expressen Aftonbladet     
     Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 
1 till 3     2 4,8 1 2,4 3 1,8
4 till 5    2 4,8 3 7,1 1 2,4   6 3,6
6 till 8   18 42,9 11 26,2 8 19 22 52,4 59 35,1
9 till 10   8 19 4 9,5 8 19 2 4,8 22 13,1
10 till 12   8 19 15 35,7 12 28,6 6 14,3 41 24,4
12 till 14   6 14,3 6 14,3 5 11,9 7 16,7 24 14,3
15 eller fler      3 7,1 6 14,3 4 9,5 13 7,7
Totalt     42 100 42 100 42 100 42 100 168 100
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8. Den kvalitativa analysen 
I den kvalitativa studien har jag studerat de dagars löpsedlar då Aftonbladet och Expressen valt 

att lägga samma nyhet på löpsedeln, antingen som första- eller andranyhet.  

8.1 Nyhetsvärdering och personifiering 
År 1994 hade Aftonbladet och Expressen valt samma nyheter på 12 av de 84 undersökta 

löpsedlarna det året. Dock låg endast fyra av dessa som huvudnyhet samtidigt i båda tidningarna 

en viss dag. Båda tidningarna hade under perioden lagt nio av nyheterna som huvudnyheter, tre 

av dem som andranyheter.  

     År 2004, då tidningarna valt samma nyhet på elva dagars löpsedlar, kan man se att det har 

hänt något med nyhetsvärderingen. På Aftonbladets löpsedlar ligger alla dessa nyheter som 

huvudnyhet och i Expressen är tio av dessa nyheter huvudnyheter, endast en ligger som 

andranyhet. Man kan alltså konstatera att Aftonbladet och Expressen hade en mer likvärdig syn 

på vilka nyheter som bäst säljer deras produkt år 2004 än tio år tidigare. Dessutom är flera av 

dessa nyheter som hamnar på båda tidningarnas löpsedlar en viss dag nyheter som återkommer 

nästföljande dag som huvudnyhet.  

     År 2004 har Aftonbladet och Expressen nästan uteslutande personifierade rubriker, nio av 

elva rubriker har den vinklingen. År 1994 var denna vinkling inte lika vanlig, speciellt inte i 

Expressen. Endast sex av sammanlagt tolv rubriker var personifierade i Aftonbladet, tre var inte 

det. Resterande är andranyheter och ej analyserade. I Expressen samma år är endast två rubriker 

personvinklade medan sex stycken inte är det. Resterande är likaså här andranyheter och därmed 

ej analyserade. Dessa resultat stämmer inte överens med den kvantitativa analysen som visade att 

drygt hälften av alla rubriker 1994 i de båda tidningarna var personifierade och att det i 

Aftonbladet år 2004 bara skett en marginell ökning medan det i Expressen skett en kraftig 

ökning av de personvinklade nyheterna.  

     Marina Ghersetti menar att sensationsjournalistiken bland annat koncentrerar sig på just 

människor i oväntade situationer för att möjliggöra identifikation och därmed väcka mer 

uppmärksamhet hos förbipasserare. Kvällstidningarna är medvetna om att kändisskvaller säljer 

och i och med att konkurrensen på marknaden blivit alltmer påtaglig på senare år har kravet på 

lönsamhet från ägarna likaså ökat. Därmed har det med åren blivit fler nyheter om kända 

personer på löpsedlarna. År 1994 handlar tre dagars löpsedlar om Palmemordet, fyra om EU, tre 

om brott och en nyhet om en olycka. Endast två nyheter handlade om kända personer; en om 

två schlager-vinnare samt en nyhet om EU där flera kända personer figurerde på bild. År 2004 

handlade sex huvudnyheter om kända personer; en som tagit livet av sig, en som dött av 

sjukdom, en som varit otrogen, en nyhet som handlade om Oscarsgalan samt en nyhet om ett 
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dokusåpe-bråk. En nyhet handlade också om terrorbomberna i Madrid, en nyhet om valet i USA 

och två nyheter om brott.  

8.2 Tidningarna sensationella fokus 
Jag har inte kunnat se någon generell skillnad mellan tidningarna i hur de vinklar nyheter. 

Frekvensen av ”hårddragningar” och sensationspräglade rubriker är på det stora hela likvärdig i 

den kvalitativa analysen. 

     Den tredje november 2004 (bilaga 9) kan man fråga sig vilken av tidningarna som har den mest 

sensationella rubrikformuleringen; Aftonbladet skrev: ”NYTT VAL-KAOS I USA I MORSE” 

medan Expressens rubrik löd: ”VAL-RYSAREN I MORSE” (där även en bild på Kerry och en 

bild på Bush ställs emot varandra). Båda dessa rubriker kodades som politik i kategorin ämne, 

men de har ej samma sensationella karaktär. Den senare kodades som konflikt och den första 

som skandal.  

     Den andra november 1994 (bilaga 7) har Aftonbladet lagt följande nyhet som andranyhet: 

”ESTLINE-färja stoppad KAPTENEN FULL” medan Expressen har satt den som 

huvudnyhet: ”ESTLINE-KAPTEN FULL I NATT –FÄRJAN STOPPAD utanför Stockholm.” 

Den senare rubriken från Expressen är givetvis mer informativ och har dessutom en bild på 

färjan men Aftonbladet har lyckats fånga själva nyheten och sensationen likväl. Expressens 

rubrik kodades som juridik, brott och i kategorin sensation valdes variabeln skandal, 

chockerande rubrik. Aftonbladets andranyhet kodades inte då endast huvudrubriker analyserats i 

den kvantitativa analysen.   

     Den åttonde mars 1994 (bilaga 6) är det Expressen som har lyckats fånga nyheten och den 

sensationella tonen i en andranyhet: ”EXPRESSENS MÖTE MED MASSMÖRDAREN”. 

Aftonbladet har valt att lägga nyheten som huvudnyhet och har dessutom en bild på den 

misstänkte mördaren i siluett bakifrån: ”MÖRDARE i flera FÖR-HÖR OM PALME-

MORDET”. Denna rubrik har kodats som positivt, överraskande budskap då alla framsteg i 

Palmeutredningen ses som positiva och därmed flertalet rubriker om Palme-utredningen. 

Rubriken kan inte missförstås och är relativt seriös; en förbipasserare tror nog lätt att Palme-

mordet närmar sig en lösning. Expressens rubrik är lite mer tvetydig och för den som inte har 

läst tidigare löpsedlar eller följt med i nyhetsskvalet har nog svårt att förstå att det är Palme-

mordet som åsyftas då det i rubrikformuleringen låter som om att det har skett flera mord. 

     Den första mars 2004 (bilaga 8) är det intressant att se skillnaden mellan tidningarnas val av 

rubrik. Aftonbladet gjorde en stor huvudrubrik om Mel Gibson och Oscarsgalan: ”SKANDAL i 

morse på OSCARS-GALAN Mel Gibson vågade inte dela ut pris efter hatattacker mot Jesus-
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filmen” med bild på Gibson och Jesus-skådespelaren. Expressen däremot skrev en positiv 

andranyhet: ”OSCARS-FESTEN I NATT” och hade en bild på tre leende unga skådespelare. 

     Man kan utifrån den kvalitativa analysen inte se om en av tidningarna mer frekvent gör 

dramatiska vinklingar än den andra tidningen och att den sensationella fokusen skiljer sig åt. I 

följande rubrik är det exempelvis Expressen som går längre för att väcka sensation: ”Expressen 

hemma hos utpekade 42-åringen: JAG SÅG PALME MÖRDAS” (12 mars 1994). Aftonbladet 

skrev samma dag: ”Misstänkte PALME-MÖRD-AREN BERÄTTAR `Jag följde efter paret 

Palme på Sveavägen` ”.  

 
9. Slutsatser och diskussion 
I denna studie har jag utgått från att nyhetsvärderingen på löpsedlarna främst liknar den 

sensationsjournalistik som Marina Ghersetti forskar om men även den mer traditionella 

nyhetsvärderingen som Håkan Hvitfelt främst representerar här, men även Galtung och Ruge, 

Einar Østgaard och Jostein Gripsrud samt Mats Ekström och Stig Arne Nohrstedt.  

     Utvecklingen från 1994 till 2004 har sett relativt olika ut hos de båda konkurrenterna trots att 

de konkurrerar på samma marknad. Min hypotes att Aftonbladet och Expressen inte skiljer sig åt 

trots olika bakgrund, ägare och politisk färg stämmer alltså inte. Båda åren skiljer sig tidningarna 

åt i val av nyheter och vinklingar. Expressen har förändrats mest. Det beror troligtvis på att 

Expressen försökt komma ikapp Aftonbladets försäljningssiffror och därmed gjort en nysatsning 

av tidningen som tycks fungera. Det är svårt att säga att en av tidningarna ägnar sig mer åt 

sensationsjournalistik än den andra men i resultaten finns flera intressanta tendenser. 

 

Huvudrubrikernas ämnen och huvudkaraktärer har förändrats främst över tid men även 

tidningarna emellan. Medierna har utvecklats till att bli kommersiella företag och prioriterar 

därmed underhållande, dramatiska och spektakulära nyheter framför viktig samhällsinformation 

och debatt. Denna utveckling kan utläsas av denna studie som visar på att rubriker om kända 

personer har ökat markant från år 1994 till 2004 i de båda tidningarna, främst i Aftonbladet. 

Likaså figurerar kändisar som huvudkaraktärer i nyheter mycket mer 2004 än 1994. I Expressen 

har det skett en fördubblig. Dessa resultat går helt i linje med Ghersettis syn att nyheter om 

kända personer prioriteras inom sensationsjournalistiken. Resultaten stämmer även med 

Hvitfelts teori om att nyheter som handlar om enskilda elitpersoner eller har elitpersoner som 

källa lyfts fram. Expressens och Aftonbladets upplageuppgång de senaste åren kan mycket väl 

bero på den kändisjournalistik som syns alltmer på löpsedlarna. Dokusåpakändisar förekom 

givetvis endast 2004 då detta är en ny företeelse, och då mycket oftare i Aftonbladet. Fehrm och 
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Norrman kunde i sin C-uppsats se att Aftonbladets löpsedlar dominerades av nyheter om juridik 

och brott år 1973, 1983 och 1993 men att nyheter om kändisars privatliv och nöje framträdde 

mest år 2002/2003. Denna utveckling kan även ses i min studie. Nyheter om juridik och brott 

prioriterades dubbelt så ofta i Expressen 1994 som tio år senare. Aftonbladet har samma 

frekvens av nyheter om juridik och brott de båda åren. Det resultatet går till viss del emot 

Ghersetti och Hvitfelt som anser att nyheter om brott har ett högt läsarvärde och att 

sensationsjournalistiken prioriterar det ämnet. Enligt Ghersetti och Hvitfelt ska likaså olyckor 

prioriteras men år 2004 handlade inte några nyheter på löpsedlarna om olyckor, skador, död eller 

katastrofer men 1994 återfanns dessa ämnen ganska ofta, speciellt i Aftonbladet. Det är 

intressant att denna studies resultat går emot Ghersettis teori som utgår från den alltmer 

utbredda sensationsjournalistiken som borde vara överförbar på de sensationella löpsedlarna. 

     Samhällsintressanta frågor som politik, ekonomi och näringsliv samt nyheter om 

privatekonomi prioriteras inte särskilt ofta i någon av tidningarna, men mer år 1994 än 2004. I 

Expressen har det skett en stor ökning av nyheter om hälsa, kropp och välbefinnande från 1994 

till 2004 medan dessa har minskat i Aftonbladet.  

     Att vanliga människor fick agera huvudaktörer var mycket vanligare 1994. Minskningen av 

dessa nyheter är mest markant i Expressen. Galtung och Ruges teori om att en liten nyhet om en 

kändis ofta får lika stort utrymme som en allvarlig händelse där vanliga människor är inblandade 

stämmer väl med detta resultat. Expressens medarbetare, tidningen själv, gör fler ”egna” rubriker 

med nyheter och konstaterande 2004 än 1994 medan det skett en halvering av dessa nyheter i 

Aftonbladet.  

 

Nyheternas sensationella karaktär har förändrats från år 1994 till 2004. Skandalpräglade 

rubriker har ökat kraftigt i Aftonbladet och minskat mycket i Expressen. År 1994 hade 

Aftonbladet fler hotfulla och varnande rubriker än Expressen. År 2004, då Aftonbladet minskat 

frekvensen av dessa budskap kraftigt, hade Expressen flest hotfulla rubriker. I Expressen har det 

samtidigt skett en ökning av ren ”skrämselpropaganda”. I Aftonbladet återfinns inga sådana 

budskap år 2004. De positiva mer överraskande budskapen förekommer intressant nog väldigt 

ofta. I Expressen har det skett en ökning av dessa och i Aftonbladet en minskning. Østgaard 

menade på 1960-talet att sensation är ett krav för att en händelse överhuvudtaget ska 

uppmärksammas och att händelser som helt saknar sensationella inslag inte blir nyheter. Enligt 

Ekström och Nohrstedt kan konkurrensen skapa press på medier att göra bra nyheter med hög 

kvalitet, men även göra nyheterna ensidiga och ytliga. I denna studie är det den senare tendensen 

som framträder. 
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     Expressen har gjort en stor satsning på personifierade rubriker och ökat antalet nyheter med 

den vinklingen ordentligt år 2004. Aftonbladet ligger kvar på samma frekvens som tio år tidigare.  

 

Utseendet på löpsedlarna har förändrats mycket från år 1994 till 2004. Bland annat var det 

1994 mycket vanligare att en huvudrubrik fick stå ensam på löpsedeln än år 2004. Det kan bero 

på att det under mitten av 1990-talet fanns en tendens hos kvällstidningarna att minska 

användandet av bilder för att istället ge mer plats åt rubriker som bättre ansågs locka till köp. År 

2004 tycks bilder ha fått en betydande roll. 

    År 2004 är det större och mer detaljerad reklam för bilagor och bilagereklamen läggs nu 

relativt ofta ovanför huvudnyheten på löpsedeln. Aftonbladet och Expressen har blivit mer 

medvetna om att de måste marknadsföra sina produkter. Inte sällan lyfter de fram nyheter och 

artiklar i bilagor som handlar om utseende, sex och kändisars privatliv för att konkurrera med 

skvallerpress, damtidningar, Internet och TV. Intressant är att det i mars år 1994 inte förekom 

bilder på bilagornas framsida utan att bilagereklamen endast var textad. Den tredje november 

samma år hade båda tidningarna bild på tv-tidningens framsida.  

     Bildvalet som helhet har även det förändrats på löpsedlarna från 1994 till 2004. Människor 

med känsloutspel har minskat i Expressen men ökat i Aftonbladet. Variabeln som innefattar 

fotografier på person som ler, ser fundersamma ut och så vidare har ökat till det dubbla i 

Expressen och minskat i Aftonbladet. Det är intressant att endast hälften av de porträtterade på 

dessa bilder tittar in i kameran, resten inte. Det tycks vara ett medvetet val då redaktionerna 

torde ha bättre fotografier på de kända personer som det nästan alltid handlar om. 

     Rubrikernas antal rader och antal ord är färre år 2004 än 1994. Användandet av dragord, ofta 

tvetydiga, har dock inte förändrats nämnvärt. Exempelvis delas SEX-MISS-BRUK upp för att 

kunna ligga på olika rader och vara i stor grad år 1994, likaså SPAR-CHOCK. År 2004  förstärks 

ordet bråk på detta sätt: schlager-BRÅK samt SEX-BRÅKET.  

 

I den kvalitativa analysen har jag tittat på de löpsedlar där Aftonbladet och Expressen har valt 

samma nyhet på löpsedeln en viss dag. Det var de båda åren relativt ovanligt. Analysen visar att 

år 2004 hade båda tidningarna nästan uteslutande lagt en viss nyhet en viss dag som huvudnyhet 

på löpsedeln medan tidningarna år 1994 inte hade samma tendens till gemensam 

nyhetsvärdering. Detta är en stor förändring eftersom det betyder att tidningarna de senaste åren 

fått en mer samspelt syn på vilka nyheter som säljer.  

     Antalet nyheter om kända personer är betydligt fler år 2004 än 1994. 
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     Utifrån de dagar där en nyhet har lagts som huvudnyhet i endera tidningen kan man se att 

personifieringen har ökat, speciellt i Expressen som hade färre sådana rubriker 1994. Till skillnad 

från den kvantitativa analysen där Expressen har markant fler personifierade rubriker 2004 än 

konkurrenten så har båda tidningarna i den kvalitativa analysen lika ofta personifierade rubriker 

år 2004.  

     Då det visade sig att tidningarna hade valt samma nyheter relativt sällan under den 

undersökta perioden är det givetvis svårt att dra för stora slutsatser.  

 

Tendensen är tydlig. Gränsen mellan journalistik och reklam för den egna tidningen på 

löpsedlarna är på väg att försvinna. 
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Bilaga 1 

Kodschema  -  Kvantitativa analysen  
 

1. Publiceringsperiod 
 

1. 1994 mars 
2. 1994 november 
3. 2004 mars 
4. 2004 november 

 
2. Publiceringsdag 

 
1. Måndag 
2. Tisdag 
3. Onsdag 
4. Torsdag 
5. Fredag 
6. Lördag 
7. Söndag 

 
3. Ämne och innehåll i huvudnyhet 

 
1. Politik 
2. Ekonomi, Näringsliv 
3. Juridik, Brott 
4. Olyckor, Skador, Död, Självmord 
5. Katastrofer 
6. Sjukdom, Vård 
7. Krig, Militär, Terrorism 
8. Slagsmål 
9. Teknik, medier  
10. Jobb, arbetsmarknad 
11. Sport 
12. Privatekonomi 
13. Nöje, Spel, Kultur, Resa 
14. Kändisar, yrke 
15. Kändisars privatliv 
16. Medicin, Naturläkemedel  
17. Hälsa, Kropp, Välbefinnande  
18. Sex 
19. Socialt, familj 
20. Flyktingar, utländska medborgare i Sverige 
21. Tidningen tipsar, visar (om t ex vin, aktie-klipp etc) 
22. Tidningen gör reklam för dagens bilaga  
23. Övrigt 

 
4. Huvudaktören i nyheten  

 
1. Politiker, makthavare 
2. Yrkespersoner 
3. Experter 
4. Vanliga människor 
5. Brottslingar 
6. Polis 
7. Grupper, organisationer och företag 
8. Yrkeskändisar (inom film, musik, teater, tv, sport) 
9. Dokusåpakändisar 
10. Övriga kändisar – i periferin, ej kända för flertalet 
11. Kungligheter  
12. Tidningens medarbetare, tidningen själv (granskar, tabeller, 

testa dig själv etc)  
13. Personer saknas 
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14. Går ej att avgöra 
 

5. Sensation  
Alla huvudnyheter räknas som 
sensationer. 
Avser hur potentiella läsare skulle 
uppfatta budskapet i nyheten. 
Den främsta sensationsprägeln har valts. 

 

1. Skandal, chockerande rubrik (brott mot lag eller moralkod)  
2. Konflikt (två eller flera parter ställs mot varandra) 
3. Hot, kris, varning 
4. Olycka, skador, död (händelser som medför person- eller 

finansiella skador, även naturkatastrofer) 
5. Positivt, överraskande 
6. Övriga sensationer, även mer neutrala sådana 

 
6. Personifiering 

 
Enskilda personer, en eller flera, är orsak, medelpunkt eller står i 
förgrunden i rubrik eller är med på bild på löpsedeln 
1. Ja 
2. Nej 
 

7. Nyhetens, inslagets geografiska 
ursprung 

 

1. Stockholm 
2. Sverige 
3. Övriga Norden 
4. Övriga Europa 
5. Ryssland  
6. Asien, Mellanöstern 
7. USA och Kanada 
8. Syd- och Mellanamerika 
9. Afrika 
10. Australien och Nya Zeeland 
11. Flera regioner tillsammans 
12. Övriga världen 
13. Svårt att avgöra 

 
8. Etnocentrism 

 
1. Nyhet från/händelse i Sverige med svenskt deltagande 
2. Nyhet från/händelse i Sverige med utländskt deltagande 
3. Nyhet från/händelse i utlandet utan svenskt deltagande 
4. Nyhet från/händelse i utlandet med svenskt deltagande 
5. Svårt att avgöra 

 
9. Främsta bilden 1. Passfoto, riktigt 

2. Foto där person ler, visar fundersamhet etc. Oftast endast 
ansikte. Behöver ej titta in i kameran. Kan vara två eller tre 
personer på bilden. 

3. Människor med känsloutspel (bild med fokus på en eller 
flera personer som uttrycker sorg, lidande, ilska, glädje etc.)  

4. Dramatisk händelse (bild där händelse sker eller har skett 
står i fokus och person saknas eller ej är i fokus) 

5. Bild där både händelse och person/personer står i fokus 
6. Neutral bild på ”ting” (vinflaska, byggnad, båt, skog etc.) 
7. Tecknad bild 
8. Paparazzibild (smygtagen bild på känd person) 
9. Bild på bilaga 
10. Kamouflerad bild (manipulerad bild för att dölja detaljer), 

även annorlunda vinkel. 
11. Övrig bild 
12. Bild saknas  

 
10. Antal inslag på löpsedeln 
 

1. Ett 
2. Två 
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3. Tre 
4. Fyra eller fler 

 
11. Rubrikens antal rader 1. 1-2 

2. 3-4 
3. 5-6 
4. 7-8 
5. 9-10 
6. 11 eller fler 

 
12. Antal versala rubrik-rader  
 

1. 1-2 
2. 3-4 
3. 5-6 
4. 7-8 
 

13. Antal ord i nyheten 1. 1-3 
2. 4-5 
3. 6-8 
4. 9-10 
5. 10-12 
6. 12-14 
7. 15 eller fler 
 

14. Andranyhetens karaktär 
Prioritering i denna ordning 

1. Nyhet 
2. Nyhet i bilaga eller reklam för innehåll i bilaga 
3. Bilagereklam 
4. Spel, tävling, testa dig själv, extrasidor i tidnigen 
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Bilaga 2 

Rubrikerna mars 1994     
 

1  AFTONBLADET:  JUSSI i Rederiet berättar om sin ANO-REXIA 
(Sportlovsextra AFTONBLADET BJUDER PÅ LASER-DOM)    
[DÄRFÖR DEPPAR GIFTA KVINNOR] 
 
EXPRESSEN:  NY UNDERSÖKNING  
ÅTTA AV TIO 15åringar DRICKER SPRIT 
[SPEL-EXPRESSEN *Lotto *Tips *V75] 
 

2 AFTONBLADET:  Förfalskade PORR-BILDER på Lill-Babs dotter KRISTIN KASPERSEN säljs i 
hemlighet 
[KVINNA (bilaga) SE UPP FÖR PUTMAGEN] 
 
EXPRESSEN:  Sveriges farligaste brottsling FRIAD FÖR MORDET PÅ SITT BARN 
[Ring och fråga ministern om EU] 
 

3  AFTONBLADET:  RÄNTE-KAOS –SÅ HÄR KLARAR DU DIG Experternas bästa råd 
[TV-BILAGAN   +   BELLMAN-LOTTERIET med extra vinstchans] 
 
EXPRESSEN:  6-ÅRING RÄDDADE LIVET PÅ PAPPAN ”Jag hade lärt mej på TV” 
[ BELLMAN   +   TV-EXPRESSEN] 
 

4  AFTONBLADET:  MIN MAN DOG av vanliga VÄRK-TABLETTER Så farlig är din medicin HELA 
LISTAN 
 
EXPRESSEN:  PRÄST MANAR TILL UPP-ROR MOT CHRISTER Sjögren ”Vägra betala för hans 
kyrkokonserter 
[ROXETTE HYLLAR ACE OF BACE] 
 

5 AFTONBLADET:  STOR GUIDE: ALLT INFÖR VASA-LOPPET 
[”Släng ut Christer Sjögren”   foto m mick   +   Glenning avslöjar nya Saab foto] 
 
EXPRESSEN:  Konståknings-stjärnan TONYA HARDING ÖVER-FÖLLS och misshandlades 
[Så mycket är din båt värd STOR PRIS-GUIDE] 
 

6  AFTONBLADET:  Kikki Danielsson: MAMMA LÄMNADE BORT MIG när jag var fyra år 
[AFTONBLADETS BÄST IGEN: VI HAR DE ROLIGASTE BILDERNA]  foto barn, gör grimas 
 
EXPRESSEN:  TV STOPPAR FILM OM INCEST Regissören: ”Det här är på gränsen till censur” 
[TESTA DIG SJÄLV Är du för eller emot EU?   +   GETING-BONGO!] 
 

7  AFTONBLADET:  NÄRA DÖ I SKID-LIFTEN   Bildtext: Ingrid Willén med maken Lennart på 
sjukhuset. ”Det gjorde något så fruktansvärt ont” 
 
EXPRESSEN:  EXTRA 
FRANK SINATRA föll ihop på scenen TILL SJUK-HUS I MORSE  
 

8 SAMMA NYHET PÅ LÖPSEDELN 
AFTONBLADET:  EXTRA 
MÖRDARE i flera FÖR-HÖR OM PALME-MORDET 
[100 svenska kvinnor om jämställdhet]   12 foton, ej pass 
 
EXPRESSEN:  TV-CHEF gör klipp på 40 MILJ 
[EXPRESSENS MÖTE MED MASSMÖRDAREN]   +   ( EXTRA TIDNING OM SPEL) 
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9  AFTONBLADET:  Svenska Tibor, 38: DÄRFÖR KLÄR JAG MIG SOM KVINNA 
[Ring i kväll till läkar-basen om strejken]   foto man m telefon 

 
EXPRESSEN:  EXTRA 
SVENSKA DIAMANT-LETARE SKÖTS IHJÄL av rebeller I AFRIKA 
 

10 AFTONBLADET:  VICTORIA 19 ÅR DOG AV VANLIGA P-PILLER  
Läkare: Så kan du testa om du tillhör riskgruppen  Bildtext: Victoria Carlsson 
[TV-bilaga   +   LOTT-EXTRA] 

 
EXPRESSEN:  ”JAG HAR PORR-FILMAT BARN” I går erkände den 43-årige svensken 
[LOTT-EXTRA   +   TV Expressen – extra tidning] 
 

11 SAMMA NYHET PÅ LÖPSEDELN 
AFTONBLADET:  EXTRA 
40-ÅRING JAGAS FÖR PALME-MORDET Han var `vittne`- och ljög för polisen 
 
EXPRESSEN:  EXTRA 
PALMES MÖRDARE ÄR EN 40-ÅRIG SVENSK som aldrig varit misstänkt förut 
[Expressen har satt betyg på SVERIGES 100 STÖRSTA POPSTJÄRNOR] 
 

12 SAMMA NYHET PÅ LÖPSEDELN  
AFTONBLADET:  EXTRA  
Misstänkte PALME-MÖRD-AREN BERÄTTAR ”Jag följde efter paret Palme på Sveavägen” 
 
EXPRESSEN:  Expressen hemma hos utpekade 42-åringen: JAG SÅG PALME MÖRDAS Bildtext: 
Expressens Leif Brännström intervjua-de 42-åringen i natt. 
[STOR GUIDE INFÖR SCHLAGER-SM I TV] 
 

13 SAMMA NYHET PÅ LÖPSEDELN  
AFTONBLADET:  HÅRLIGT! ALLT OM SCHLAGER-FESTEN 
(SKRAP-LOTT med Aftonbladet idag)  [ SNYGG STJÄRT SNABBT] 
 
EXPRESSEN:  BILLE AUGUST berättar om sitt SEX-MISS-BRUK 
[-Ni var bäst!]   Foto Roger Pontare o kvinna vinnare i melodifestivalen 
 

14 AFTONBLADET:  EXTRA 
Teletekniker DÖDADE FRUN MED EL-CHOCK mot diskbänken 
[SENIOR (bilaga) Bygg om din bostad – gratis]   +   (GUILLOU i Aftonbladet – varje måndag foto) 
 
EXPRESSEN:  UNIKA BILDER Expressen granskar Stockholms hemliga NÖJESVÄRLD 
 

15 SAMMA NYHET PÅ LÖPSEDELN  
AFTONBLADET:  MÖRDARE på permission KNIV-HÖGG GRAVID KVINNA 
[SKRAPA OCH VINN! Nya chanser i Guldjakten] 
 
EXPRESSEN:  MORD-DÖMD på permission KNIV-HÖGG två unga KVINNOR 
[SPEL-EXPRESSEN] 
 

16 AFTONBLADET:  Björn, 250 kilo: HJÄLP mig innan JAG DÖR AV FETMA Bildtext: Björn, 48, vädjar 
om hjälp. 
[VINN PÅ DIN SKRAP-LOTT] 

 
EXPRESSEN:  SVENSKT PAR FICK VÄLJA KÖN PÅ SIN BABY 
[PAPEGOJAN FRASSE FICK 3 000 KRONOR I SKADESTÅND] 
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17 AFTONBLADET:  DÄRFÖR LJÖG JAG OM PALME-MORDET 42-åringen berättar hur han lurade 
polisen 
[Bellman   +   VINN på din skraplott] 
 
EXPRESSEN:  ”Pillan hade ont – hon var så rädd”   Foto från kanal 1, suddig  
KRASCHEN I BILDER 
[TV-EXPRESSEN   +   BELLMAN] 
 

18 AFTONBLADET:  EXTRA 
JAG TAR LIVET AV MIG Strax efter skjuter sig mördaren 
[PULS i Miami med Ace of Base]   +   (VINN på din skraplott) 
 
EXPRESSEN:  KÖPTE HIV-BLOD i Sverige för att SMITTA SIG SJÄLVA 
[NÖJE EXTRA TIDNING] 
 

19 AFTONBLADET:  H&M-modellen ANNA NICOLE SMITH om kollapsen, drogerna och SILIKON-
BRÖST I kväll visar hon sig naken i Stinas program 
[VINN PÅ DIN SKRAPLOTT] 
 
EXPRESSEN:  VIGDA: Lasse Hallström och Lena Olin   
Bara i Expressen: Bilderna från det hemliga bröllopet 
[EXTRA TIDNING OM BILAR OCH RESOR] 
 

20  AFTONBLADET:  REDERIET-STJÄRNAN Bert Åke Varg OM SIN SVÅRA SORG Min frus död är ett 
blödande sår 
[VINN PÅ DIN SKRAP-LOTT] 
 
EXPRESSEN:  BRITT EKLAND berättar om sin förtvivlan: JAG VILL HJÄLPA MAMMA ATT DÖ 
[POLISERNA SOM ÄR KÖPTA AV MAFFIAN] 
 

21  AFTONBLADET:  TJÄNA TUSENLAPPAR 18 tips som räddar DIN EKONOMI *Bostaden 
*Försäkring *Lånen *Maten 
[VINN PÅ DIN SKRAPLOTT] 
 
EXPRESSEN: JAG FICK TILLBAKA MITT BRÖST Bildtext: Unik metod hjälper cancer-opererade 
kvinnor  
[POLISERNA SOM ÄR KÖPTA AV MAFFIAN] 
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Bilaga 3 

Rubrikerna november 1994  
 

1  AFTONBLADET:  NHL-PROFFS klara för SPEL I MORA       
[DREAMTEAM – SÅ GICK DET FÖR DITT LAG] 
 
EXPRESSEN:  POLISEN MEJADE NER 9-ÅRING vid övergångsställe mitt i Stockholm 
[SPEL-EXPRESSEN] 
 

2 SAMMA NYHET PÅ LÖPSEDELN  
AFTONBLADET:  GÖRAN PERSSONS SPAR-CHOCK  
*Högre skatter *Sänkta bidrag *Sämre pensioner *Sänkta avdrag TABELLER 
[ESTLINE-FÄRJA stoppad KAPTENEN FULL] 
 
EXPRESSEN:  EXTRA  
ESTLINE-KAPTEN FULL I NATT – FÄRJAN STOPPAD utanför Stockholm 
[NY STOR SERIE OM BARN & VÅLD] 
 

3  AFTONBLADET:  DIN NYA EKONOMI Fyll i och räkna ut själv TABELLER 
(tv 81 sidor foto bilagan -1:a gången)   +   [Aftonbladet IMU: NEJ VINNER EU-VALET]   
 
EXPRESSEN:  PORR-KUNGENS PRIVATA VIDEO Chock-bilder i TV i kväll 
TV-EXPRESSEN PÅ KÖPET I DAG foto bilagan 1:a gången, Harald Treutiger   
 

4 SAMMA NYHET PÅ LÖPSEDELN  
AFTONBLADET:  EXTRA  
– VI VAR FÅNGAR hos flygplans-KAPAREN – Svenskarna berättar 
Så osäkra är de svenska flygplatserna 
[PULS: RÖSTA OCH VINN ABBAS NYA CD *Rolig tävling] 
 
EXPRESSEN:  EXTRA 
BANKRÅNARE SKÖT MOT POLIS och flydde JAKT I NATT 
[Svenskar på kapade SAS-planet berättar] 
 

5 AFTONBLADET:  Veronica från ESKILS-TUNA utsatt för SEX-TERROR efter TV-program 
[Extra tidning: motion hälsa *De gick ner 150 KILO]   tre foton kvinnor 
 
EXPRESSEN:  EXPRESSEN - SERIE MOT VÅLDET BLAND BARNEN 
SVENSKA BARN LÄR SIG DÖDA med nytt TV-spel 
[EXTRA TIDNING PÅ KÖPET GLÖM INTE RES-EXPRESSEN Ravelli om sin flygskräck] 
 

6  AFTONBLADET:  JAG KÖPTE EN NY KROPP för 350 000 
[Bingolotto - hela dragningslistan] 
 
EXPRESSEN:  GRIPNA Bankrånarna orkade inte gömma sig  
(HÄLSA – extra tidning om ditt nya husapotek   +   exxet Sveriges bästa söndagsmagasin) 
[SÅ FÅR DU BÄTTRE SEXLIV] 
 

7  AFTONBLADET:  EXTRA 
SISTA BILDEN ombord på ESTONIA – några sekunder senare sjunker färjan 
[GUILLOU: ETT EU-NEJ ÄR MODERATERNAS FEL] foto Guillou 

 
 
EXPRESSEN:  EXPRESSEN AVSLÖJAR 
IKEA-CHEFEN Ingvar Kamprad var aktiv i NAZIST-RÖRELSE  
”Det var mitt stora misstag” 
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8  AFTONBLADET:  LISTA märke för märke SÅ BRAND-FARLIG ÄR DIN TV 
(SPEL Jackpot på V-75)   +   [STONES TILL SVERIGE]    
 
EXPRESSEN:  EXPRESSEN AVSLÖJAR 
Ikea-chefen KAMP-RADS BREV TILL NAZI-LEDAREN - Jag är stolt att få räknas till kretsen… 
[MASSOR AV SVAR OM EU]   +   (SPEL) 
 

9  AFTONBLADET:  PAPPA MÖR-DADE sin 18-åriga DOTTER ”Jag hatade pojkvännen” 
[KVINNA Skönhetsfällan] 2 foton 2 unga kända kvinnor 

 
EXPRESSEN:  SVENSKA IDROTTS-STJÄRNOR knäckta av SEX-MOBBING  
Pelle Svensson: Både flickor och pojkar drabbas 
[De föräldralösa Estoniabarnens teckningar   +   GÅS - FESTEXTRA] 
 

10 AFTONBLADET:  AFTONBLADET AVSLÖJAR 
DÄRFÖR SJÖNK ESTONIA – HEMLIGA nya uppgifter 
[EXTRA TIDNING: KATASTROFEN MINUT FÖR MINUT] foto bilagan *Estonias undergång + ( … 
OCH SÅ TV-TIDNINGEN) 
 
EXPRESSEN:  SVERIGES BÄSTA TV-TIDNING – du får den PÅ KÖPET foto bilaga, Malin 
Berghagen 
[RING OSS OM EU IKVÄLL  foto Mona Salin samt en man] 
+ (EXTRA TIDNING OM HEMELEKTRONIK) 
 

11 SAMMA NYHET PÅ LÖPSEDELN  
AFTONBLADET:  I KVÄLL AVGÖR HON EU-VALET – men åt vilket håll? 
[PULS *ROXETTES egna bilder från turnén] foto Per Gessle håller upp foton 
 
EXPRESSEN:  TORTERAD 17-ÅRING SLOG IHJÄL PAPPA ”Vår bror tog hämnd efter alla års 
helvete” 
[IKVÄLL AVGÖRS EU-RYSAREN]   +   (EXTRA TIDNING OM NÖJEN) 
 

12 SAMMA NYHET PÅ LÖPSEDELN  
AFTONBLADET: ALLT DU behöver VETA OM EU – EXTRA TIDNING med alla fakta 
[AFTONBLADET IMU: DE VANN EU-DEBATTEN] 
 
EXPRESSEN:  MÖRDARE på permission SKÖT MOT POLIS 
[KRYPSKYTTAR FÖRSÖKTE DÖDA KÄND SVENSK TV-MAN]   
(RES Extra tidning på köpet  + SISTA EU-GALLUPEN FÖRE VALET *BARA I EXPRESSEN) 
 

13 SAMMA NYHET PÅ LÖPSEDELN  
AFTONBLADET:  EXTRA 
MINISTER anklagas ha försökt STOPPA EU-PROGRAM I TV ”Det var för mycket ja-sägare” Bildtext: 
Marita Ulvskog, civilminister 
[111 KÄNDISAR OM EU-VALET] 
 
EXPRESSEN:  EU-EXTRA 
121 KÄNDA SVENSKAR Så röstar vi i dag *Sista minuten-test för alla tveksamma 
[EXXET Sveriges bästa söndagsmagasin]   +   (3 TIDNINGAR –136 SIDOR) 
 

14 SAMMA NYHET PÅ LÖPSEDELN  
AFTONBLADET:  DITT NYA SVERIGE *Jobben *Ekonomin *Välfärden *Miljön 
[EXTRA TIDNING 48 sidor om EU] 
 
EXPRESSEN:  Stor EU-guide att spara 
[SÅ BLIR DET NU VALET KOMMUN FÖR KOMMUN] 
 

15  AFTONBLADET:  DET ÄR KIRUNA-BORNAS KRAV på Carlsson  
[SÅ BLIR DIN NYA EKONOMI] 
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EXPRESSEN:  Expressen hjälper dig TJÄNA TUSENLAPPAR på din hem-försäkring 
[SPEL-EXPRESSEN]    bild glad hoppande geting 
 

16  AFTONBLADET:  [Carlsson svarar Norrland om EU] foto på Ingvar i profil 
KÄND bedragare FÖRHÖRD av polisen om PALME-MORDET ”Jag var på mordplatsen men hatade 
inte Palme” 
 
EXPRESSEN:  EXTRA 
Säpo ville stoppa HEMLIGA BILDER PÅ SPION-PARET BERG-LING  
Se dem bara i Expressen 
 

17 AFTONBLADET:  Adrian, 8, HÄNGDE SIG I LEK-RUMMET efter aTt ha sett TV-REKLAM 
(tv 84 sidor  foto på bilagan   +   LOTT-EXTRA med extra vinstchans] 
 
EXPRESSEN:  BILDEXTRA 
DET GÖR SÅ ONT! Allt om Brolins svåra skada 
[TV-EXPRESSEN *DU FÅR DEN PÅ KÖPET] 
 

18 AFTONBLADET:  ARNE WEISE berättar om sitt spruckna förhållande DÄRFÖR TOG VÅR KÄRLEK 
SLUT 
[PULS *DECKAR-DÅRARNA] foto på Ronny o Ragge 
 
EXPRESSEN:  Rikspolischefen I NY FORT-KÖRNING på 30-sträcka UTANFÖR DAGHEM 
[BERGLING STAL VÅR IDENTITET]   +   (PÅ TURNÉ MED OASIS *NÖJE – EXTRA TIDNING) 
 

19 AFTONBLADET:  EXTRA 
Första bilden av ESTONIAS BOGVISIR 
[DREAM TEAM Så gick det för ditt lag] 
 
EXPRESSEN:  BILD-EXTRA 
CARL PHILIPS NYA LIV på flotta privatskolan i USA 
[DIN NYA SPRITRANSON I EU]   +   (RES-EXPRESSEN *EXTRA TIDNING) 
 

20 SAMMA NYHET PÅ LÖPSEDELN  
AFTONBLADET:  Allt en man borde veta SÅ VILL KVINNOR HA SEX  
[ESTLINES NYA FÄRJA KROCKADE  +  KIKKIS kamp mot sjukdomen  foto Kikki]  
 
EXPRESSEN:  Panik bland ”Estonia”-offrens anhöriga ombord NYA ESTLINE-FÄRJAN I KROCK 
[DIN NYA VILLA-SKATT TABELLER i Expressen]  
+ (Vi delar ut 1 000 biljetter till Lejonkungen exxet din söndagstidning) 
 

21  AFTONBLADET:  LILLBABS: LÖGN att jag är UTBLOTTAD Stor intervju om miljon-skulderna och 
ryktena 
[Skojarna som kommer undan] foto Jan Guillou 
 
EXPRESSEN:  SVERIGE HOTAR STOPPA ESTLINE efter katastrofen och tre haverier 
[TV LÄR BARN DÖDA bild getingen o Alfons Åberg kramas samt en Rör inte min kompis-logga]   +   
Expressens läsare: VI VILL GÅ MED I NATO]
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Bilaga 4 

Rubrikerna mars 2004  
 

1 SAMMA NYHET PÅ LÖPSEDELN  
AFTONBLADET:  [SPORTBLADET XL 32 SIDOR SLUTSPELSFEBER –allt du måste veta] 8 
hockeyspelare varsitt foto 
SKANDAL i morse på OSCARS-GALAN Mel Gibson vågade inte dela ut pris efter hatattacker mot 
Jesus-filmen 
(KRYSS EXTRA BILAGA) 
 
EXPRESSEN:  EXTRA 
E-TYPE FIRADE schlager-segern PÅ PORR-KLUBB ”Det här sänder ut dåliga signaler” 
[EXTRA: OSCARS-FESTEN I NATT] foto Oscar-staty o tre skådisar 
 

2 AFTONBLADET:  BILD-EXTRA 
Här griper polisen KÄRLEKS-paret som hade SEX INFÖR PUBLIK på Sergels torg i Stockholm 
[Extra Bilaga: Kropp & HÄLSA *FIXA EN NY FIGUR – lagom till sommar] foto tjej med hantel 
 
EXPRESSEN:  Efter Vattenfalls smyghöjning TELEFON-NUMMER TILL DE 10 BILLIGASTE 
ELBOLAGEN Enkelt att byta – du kan spara 1000-lappar 
[Dagens Bilaga: KORSORD] 
 

3  AFTONBLADET:  [BILAGAN MED DEN BÄSTA SERVICEN TV *VM –alla tider VINN filmer]foto 
Christian Olsson 
DOTTERN OM BERNDT Egerbladhs sista SVÅRA TID 
 
EXPRESSEN:  [Dagens Bilaga: TV STOR schlager-GUIDE] foto bilaga 
7 bästa knepen SÅ FÅR DU SNABBARE DATOR GRATIS 
 

4  AFTONBLADET:  Efter årets börsrally: SÅ GÖR DU MED DINA ERICSSON-AKTIER Köp eller sälj – 
experternas råd 
[Extra Bilaga: TV BOSSE tillbaka som hela folkets BILDOKTOR] 
 
EXPRESSEN:  Polisen misstänker: SÅ DÖDADE PASTORN FÖRSTA FRUN I BADKARET 
[BRITNEY klädde av sig NAKEN PÅ SCEN] foto Britney Spears    +   (TV Ny chans idag) 
 

5 AFTONBLADET:  EXTRA 
25-ÅRING DOG EFTER ENKEL FETT-SUGNING på svenskt sjukhus 
[Extra Bilaga: 65 SUPERCOOLA SNEAKERS  foto   *Hon hoppar av Sex and the city foto Sarah 
Jessica Parker]  
(HOCKEY-KRIGET Allt om årets första jättegräl SPORTBLADET) 
 
EXPRESSEN:  [Tina och Teres gick ner 52 kg tillsammans] foto före o foto efter 
Nya forskarrön: GÅ NER I VIKT MED PASTA Jättegoda recept  foto pasta-rätt 
(Fredag *Hetast just nu *Kläderna *Skivorna *Filmerna *Spelen) foto bilaga, Sandra Dahlberg 
 

6  AFTONBLADET:  EXTRA 
VICTORIA och andra kungligheter SKULLE SPRÄNGAS –terrorister gripna inför PRINS-BRÖLLOP 
[bil Sport-Volvon –nya V30 snart här *10 EXTRA SIDOR: BEG-BILAR TILL SALU] foto bilaga 
 
EXPRESSEN:  EXTRA  
ABBA i hemliga samtal om att ÅTER-FÖRENAS I SCHLAGER-FINALEN 
[Vardagsrum  - i tre nya stilar Dagens Bilaga leva & bo] foto bilaga 
 

7  AFTONBLADET:  CHARLOTTE PERELLI utsatt för SEX-TERROR av schlagerstjärna 
[söndag – EXTRA BILAGA ”MIN FRU ÄR IMPOTENT” 9 sätt att ge henne lusten tillbaka] foto man o 
kvinna 
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EXPRESSEN:  SCHLAGER-VINNAREN TOWA TILL ATTACK MOT BUBBLES ”Allt ska anspela på 
sex” Bildtext: Towa Carson   finns även en bild på de fyra småtjejerna 
[Dagens Bilaga: MAGASINET Stor guide till g-punkten] foto bilaga 
 

8  AFTONBLADET:  SÅ LÄTT FÅR DU VITA TÄNDER *Bästa metoderna *Priserna 
[SPORTBLADET 32 fullmatade sidor *BÄST I VÄRLDEN] foto 3 idrottsstjärnor in action  
(EXTRA TIDNING MED KORSORD KRYSS) foto bilaga  
 
EXPRESSEN:  EXTRA 
DANS-BANDS-STJÄRNA FÖLL IHOP mitt i en låt PÅ KONSERT – förd till sjukhus i ambulans 
Bildtext: Erica Sjöström, 33. 
[GULD-FESTEN I NATT] foto 4 idrottsstjärnor tillsammans 
 

9  AFTONBLADET:  EXTRA 
15-ÅRING HÖGG IHJÄL PAPPAN när han skulle få skjuts till skolan Bildtext: Mannen dödades i den 
här lägenheten 
[kropp & HÄLSA 20 smala RECEPT Läcker mat som räddar din figur] 
 
EXPRESSEN:  Ny enkel metod: SLIPP ÅDER-BRÅCK – UTAN OPERATION Eivor: jag blev av med 
värken direkt 
[Dagens Bilaga:  EN HEL TIDNING MED KORSORD] foto bilaga 
 

10 AFTONBLADET:  [STÖRST OCH BÄST SERVICE TV extra bilaga] foto bilaga 
OS-stjärnan EMMA IGELSTRÖM om kampen mot sin svåra SJUKDOM ”Jag har kämpat förut och jag 
vet att jag till slut kommer att stå där som en vinnare. Bildtext: Emma Igelström tar timeout från 
simningen 
 
EXPRESSEN:  Dagens Bilaga: TV Lena PH:s stora schlager-comeback] foto bilaga 
Rapport-ankaret ULLA-CARINS EGNA ORD i TV i kväll Läs hennes berättelse  
 

11 SAMMA NYHET PÅ LÖPSEDELN  
AFTONBLADET:  ULLA-CARIN Lindquists SISTA TIMMAR med familjen 
[STÖRST OCH BÄST SERVICE TV extra bilaga NY CHANS IDAG] foto bilagan 
 
EXPRESSEN:  EXTRA 
ULLA-CARINS SISTA ORD till väninnan innan hon dog 
[Extra Bilaga IDAG: Trädgård En hel tidning om trädgård] foto bilaga 

 
12 SAMMA NYHET PÅ LÖPSEDELN  

AFTONBLADET: EXTRA 
DE JAGAS FÖR TERROR-BOMBERNA I MADRID 
[Modell är modellen *PULS granskar de nya superstjärnorna] foto 8 modeller 
(EXTRA BILAGA) står skrivet 8,5 ggr längst ner 
 
EXPRESSEN:  EXTRA 
”Den väntade attacken Svarta dödens vindar är nu i sitt slutskede…” BIN LADINS BREV OM NY 
ATTACK I EUROPA efter blodbadet i Madrid 
 

13  AFTONBLADET:  PRIS-KRIG PÅ MOBIL-tjänster – hela listan med *KONTANTKORT  
*ABONNEMANG *BILLIGAST SMS 
[Sommarens alla nya chartermål 33 nya soliga platser *resa EXTRA BILAGA] foto strand vid stad 
 
EXPRESSEN:  Unik lista SÅ MÅNGA SOCKER-BITAR gömmer sig i 91 MAT-VAROR 
[Dagens Bilaga: leva & bo Proffsen visar upp sina egna KÖK] foto bilaga 
 

14 SAMMA NYHET PÅ LÖPSEDELN  
AFTONBLADET:  EXTRA 
Bert Carlssons SEX-ATTACK PÅ LENA PHILIPSSON efter direktsändningen 
[söndag EXTRA BILAGA SÅ RAGGAR SVENSKA RIKA MÄN KVINNOR]  foto kvinna man haka/mun 
kyss vinglas 
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EXPRESSEN:  LENA PH BAD OM URSÄKT I NATT efter schlager-BRÅKET 
[Dagens Bilaga: MAGASINET Läsarna berättar Var tredje kvinna är OTROGEN PÅ JOBBET] foto 
bilaga 
 

15  AFTONBLADET:  EXTRA 
Svårt skadad 15-ÅRING FLYDDE FRÅN DUBBEL-MÖRDARE 
[Världens nye fotbolls-KUNG Vi rankar de bästa lirarna SPORTBLADET] foto fotbollsspelare 
(En hel bilaga med korsord KRYSS) foto bilaga 
 
EXPRESSEN:  ANNE-LIE RYDÉ I TÅRAR – FLYDDE från schlager-FESTEN ”Jag är så besviken” 
[EXTRA  
24-ÅRING HÖGG IHJÄL TVÅ KVINNOR PÅ SITT JOBB] foto på brottsplatsen 
 

16  AFTONBLADET:  EXTRA 
MOBBAD FÖR SIN FETMA –det kan vara motivet till dubbel-MORDET 
[Slipp godissuget på åtta dagar Kropp & HÄLSA EXTRA BILAGA] foto bilaga 
 
EXPRESSEN:  SAS startar nytt PRIS-KRIG: BARA 1 KR TILL SOLEN Här hittar du alla fyndresor 
[Idag: En hel bilaga – full av KORSORD] 
 

17 AFTONBLADET:  [SCHLAGERFINAL TV Den bästa guiden för festen EXTRA BILAGA] foto bilaga 
REPORTRAR I SLAGSMÅL på konsulat med svenska ROCK-STJÄRNOR 
 
EXPRESSEN:  Dagens Bilaga: TV – Stor guide till schlagerfinalen] foto bilaga Peter Settman 
Ny larmrapport: FARLIGASTE SJUKHUSEN FÖR HJÄRT-SJUKA Listan på de 67 bästa och sämsta 
sjukhusen] *RÄDDA HJÄRTAT-kampanj – bild hjärta 
 

18 AFTONBLADET:  FAME-JESSICA I ÖPPET GRÄL med Magnus inför schlager-SM 
[TV EXTRA BILAGA –största servicen *100 filmer att vinna] foto bilagan 
 
EXPRESSEN:  [EXTRA TIDNING BARA OM SCHLAGERFINALEN *Artisterna *Låtarna * Så utses 
vinnaren *40 sidor!] foto bilaga 
Schlagerstjärnan SARA LÖVGREN SEX-ANTASTAD av okända män Bildtext: Här antastades Sara 
Löfgren av flera män. 
 

19 AFTONBLADET:  [Schlager (kursivt!) 2004 – ALLA TEXTERNA –ALLA ARTISTER 50 SIDOR – 
BÄST & TJOCKAST EXTRA BILAGA] foto bilagaFame-Jessica ”Det är kaos inombords” 
EDSBYNS FRÄLSARE  stort foto tränare och två hockeyspelare  
[puls EXTRA BILAGA *Britneys alla skandaler foto  *Supercoola Sean Penn foto] 
 
EXPRESSEN:  EXTRA 
SÄPO ÖKAR SKYDD FÖR MADELEINE Polischef: Vi undersöker mentalt störda personer 
[Extra bilaga bara om SCHLAGER-FINALEN *NY CHANS IDAG] foto bilaga 
 

20  AFTONBLADET:  EXTRA 
GRUPP HOTAR ATT MÖRDA CHARLOTTE PERELLI `Fruktansvärt obehagligt` 
[ALLT INFÖR SCHLAGERFESTEN EXTRA BILAGA 56 SIDOR] foto bilaga 
 
EXPRESSEN:  Bilhandlarnas hemliga lista SÅ MYCKET FÅR DU BETALT FÖR DIN BIL om du säljer 
den IDAG Listor med 100-tals modeller 
[Dagens Bilaga: leva & bo BADRUM *Lyxiga handfat *Bubbelbad *Duschmaskin] foto bilaga 
 

21 SAMMA NYHET PÅ LÖPSEDELN  
AFTONBLADET:  ÄNTLIGEN! Fjärde gången gillt för Lena Philipsson foto vunnit melodifestivalen 
[söndag EXTRA BILAGA JULIA ROBERTS –stor intervju foto] 
 
EXPRESSEN:  EXTRA 
CHARLOTTE FLYDDE I SKRÄCK från schlager-stjärnan I NATT 
[Caroline, 41: Det tog aldrig slut SUPER-ORGASM så gör du – steg för steg] foto bilaga 
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Bilaga 5 

Rubrikerna november 2004    
 

1  AFTONBLADET:  [SPORT-BLADET 32 SIDOR: ZLATAN efter målet: Jag ska VINNA ALLT 
*THOMAS TENNISTRIUMF] foto m buckla 
HAR DU RÄTT JOBB? – testa dig själv 
[Extra Bilaga: KRYSS VINN RESA FÖR 5 000 ] 
 
EXPRESSEN: TESTA SJÄLV Ny metod avslöjar om DU ÄR YNGRE ÄN DU TROR Anita 49: Jag är 
bara 37 
[EXTRA 
HEDDA, 19, MÖRDAD I STUDENTRUMMET] foto 
 

2 AFTONBLADET:  [Extra Bilaga: Kropp & HÄLSA *Så blev vi lättare Läsarna om hur de lyckades gå 
ner i vikt -22, -20, -16, -13, -24, -53, -53 (kilo) 7 kvinnor på varsin bild]  
EXTRA 
Allsvenska fotbolls-STJÄRNOR SLOG NER SIN EGEN SUPPORTER  
 
EXPRESSEN:  Nytt forskarlarm SÖMN-BRIST kan vara DOLD SJUKDOM Mia, 57, led av fibromyalgi 
(DAGENS BILAGA: KORSORD)  foto bilaga 
 

3 SAMMA NYHET PÅ LÖPSEDELN  
AFTONBLADET:  Halva sidan: [EXTRA TJOCK BILAGA TV *NÖJE *SKÖNHET *DECKARE 
*SPORT]  
EXTRA 
NYTT VAL-KAOS I USA I MORSE 
 
EXPRESSEN:  EXTRA 
VAL RYSAREN I MORSE foto Kerry, foto Bush 
[Dagens Bilaga: TV Mest och bäst om sport i tv]  foto bilagorna TV +  SPORT I TV 
 

4  AFTONBLADET:  EXTRA 
KVINNA KROSSADE småbarnspappas ÖGA i bråk om BARNVAGN 
[Linda Rosing: JAG ÄR GRAVID foto]   +   (TV EXTRA TJOCK BILAGA *NÖJE *SPORT *SKÖNHET)  
 
EXPRESSEN:  [Extrabilaga SKIDRESOR Backar, liftar, stugor, hotell, krogar & nöjen *Jätteguide till 
78 orter] foto bilagan 
Ny svensk studie: OFARLIGA PILLER istället för ÖSTROGEN Ann-Christin, 56: Det verkar bra 
 

5 AFTONBLADET:  [Klick! SVERIGES NÖJESTIDNING Tv-tjejerna som kastat sina kläder Endast 5 kr 
med Aftonbladet] foto 
EXTRA 
Christer Petterssons DUBBEL-GÅNGARE förhörs om mordet på PALME 
 
EXPRESSEN:  Lista: Nya och BÄSTA NATURMEDLEN som gör dig PIGG SNABBT Läkarens betyg 
Dagens Bilaga: Fredag ANNA NICOLES GALNA LIV *Ebba *Spel *Trendskola *Skivor *Bio 
*Video/Dvd 
 

6  AFTONBLADET:  EXTRA 
MEJADES NER VID BUSSKUR En död och tre skadade – föraren jagades i natt 
[Extra Bilaga: resa Allt du måste veta om Egypten 9 sidor guide till vinterns hetaste resmål *Endast 5 
kr med Aftonbladet] 2 tjejer i solstolar  
 
EXPRESSEN:  Nya supermetoden: BANTA RÄTT FÖR DIN ÅLDER Gå ner snabbt Förbli smal 
Henrietta, 35: ”Nu unnar jag mig allt” Yvonne, 44: ”Jag kan äta godis och chips” Marie-Louise, 58: 
”Jag har hittat min idealvikt”    tre foton 
[Dagens Bilaga: leva & bo LAMPOR & LYKTOR]  foto bilagan 
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7  AFTONBLADET:  (HAR DU FÅTT ÅTERBÄRING? Lista på 50 första vinnarna ÅTERBÄRINGEN: EN 
MILJON  TILL VÅRA LÄSARE  Bildtext: Aftonbladets chefredaktör Anders Gerdin delar ut en miljon) 
NU VÄGRAR DANIEL VISA SIG med kronprinsessan VICTORIA Bildtext: Daniel Westling och 
kronprinsessan Victoria 
[Söndag: MALIN BARYARD: JAG VAR GRAVID UNDER OS *BLI SMALARE MED NYA OPRAH-
DIETEN] 
 
EXPRESSEN:  EXTRA 
Östermalm MORD I NATT mitt på Östermalmstorg 
[BILSTÖLDER och bilinbrott – gata för gata PÅ ÖSTERMALM] foto biltjuv, arrangerad 
Info mikrofilm: ”7 nov 04 utkom ytterligare ca 190 löpsedlar. Alla med exakt samma text, men med 
olika orter.”  
 

8 SAMMA NYHET PÅ LÖPSEDELN  
AFTONBLADET:  EXTRA 
DÖDA BEBIS-flickan hittades GÖMD I PLASTSÄCK Polisens vittne: Jag såg en ung man BILDTEXT: 
Polisbil vid platsen där spädbarnet låg. 
[TEST: HÖSTENS BÄSTA KAMERAMOBILER Alla fakta *Betyg *Köpråd] foto mobil 
 
EXPRESSEN:  EXTRA 
Polisteori om baby-fyndet: MAMMAN kan ha DÖDAT TVÅ SPÄDBARN 
[INGVAR OLDSBERG LÄMNAD av sin 20 år yngre KVINNA Bildtext: Ingvar Oldsberg Bildtext: 
Pauline Wood] 
 

9 SAMMA NYHET PÅ LÖPSEDELN  
AFTONBLADET:  (KOLLA – HAR DU FÅTT ÅTERBÄRING) foto pappa o barn 
EXTRA 
POLISEN letar efter döda BABYNS MAMMA PÅ BORDELL 
[EXTRA BILAGA I DAG Kropp & HÄLSA Ny kropp på 15 veckor] loggan och liten bild träningstjej 
 
EXPRESSEN:  EXTRA 
MÖRDAREN förvarade BABYN HEMMA I FRYSEN i flera veckor 
[Dagens Bilaga: KORSORD] foto bilagan 
 

10 AFTONBLADET:  Halva sidan: [EXTRA BILAGA TV Lena Ph i gala för världens barn]  
TV-KOCK BERÄTTAR om sitt hemliga liv som HOMOSEXUELL 
(VEM FICK ÅTERBÄRING I (olika orter) *Kolla – det kan vara du!) bild pilot i cockpit 
 
EXPRESSEN:  SIEWERT ÖHOLMS hustru Ann-Britt DÖD ”Det är som ett svart hål” 
[Dagens Bilaga: TV Mest och bäst om sport i tv] foto bilagorna TV +  SPORT I TV 
 

11 AFTONBLADET:  Superpillret gör dig RÖKFRI NYKTER & SMAL Svensk läkare: Det fungerar 
(TV EXTRA BILAGA) foto tv-tidningen miniformat    
[KOLLA om du fått ÅTERBÄRING] 
 
EXPRESSEN:  LOTTA ENGBERG drabbad av obotlig BLÖDANDE TARM-SJUKDOM 
[EXTRA BILAGA MOTOR Alla nya bilar 2005]   +   (TV) foto bilagorna TV +  SPORT I TV 

 
12  AFTONBLADET: [Klick! *SVÄLT-chocken Därför vägrar stjärnorna att äta *TIPS! Sminka dig rätt för 

din ålder *De är Hollywoods HETASTE HJÄRTEKROSSARE] 
14-ÅRIG flicka hölls som SEXSLAV i tre månader 
(KOLLA – HAR DU FÅTT ÅTERBÄRING) Bild på glad familj 
 
EXPRESSEN:  SVEN MELANDER VÅRDAS på sjukhus efter ALLVARLIG KOLLAPS 
[Dagens Bilaga: Fredag VI HAR SEX MED VÅRA EX *Ebba *Spel *Tjejgrejer *Skivor *Bio *Film foto 
bilagan] foto bilaga 
 

13  AFTONBLADET:  GUDRUN SCHYMANS TV-GRÄL i kväll om misshandel och SIN EGEN 
OTROHET Ord för ord – ur filmen 
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[BIL: Stort beg-test: Saab 9-5 kombi möter Volvo V70 *BOSSE BILDOKTORN: SÅ FIXAR DU 
OLJELÄCKAN *Endast 5 kr med Aftonbladet] foto två bilar 
 
EXPRESSEN:  Nya supermetoden: VITA TÄNDER SNABBT – FÖR ALLTID Stor guide – alla priser 
Bildtext: Irene Reuterfors-Mattsson är nöjd med sitt nya, vita leende 
[Dagens Bilaga: leva & bo BADRUMSSPECIAL]  foto bilagan 
 

14 AFTONBLADET:  Ovanför loggan: FINNS DU PÅ LISTAN IDAG? 
Deltagarnas hemliga SEX-LIV I ROBINSON ”På nätterna låg vi med varandra på stranden” Bildtext: 
Jerry Forsberg och Isabel Adrian 
[Söndag: ANGELINA JOLIE: Jag har två älskare *Herman Lindqvist om Napoleons okända sidor 
*Bästa whiskyn – vi sätter betyg Endast 5 kr med Aftonbladet] 
 
EXPRESSEN: EXTRA 
Åklagaren misstänker: ULF OLSSON MÖRDADE HELÉN, 10 och Jannica, 26 
[Tävling med solresor och trisslotter i pris VINN PÅ DITT NAMN I DIN KOMMUN Alla vinner] foto tjej 
som badar 
 

15  AFTONBLADET:  EXTRA 
STRIPPEN I FARMEN TV INTE VISAR Fylla och slagsmål under finalveckan 
(KRYSS: EXTRA TIDNING MED KORSORD Endast 5 kr med Aftonbladet)  
[ÅTERBÄRINGEN DE FICK DELA PÅ MILJONEN – HELA LISTAN]  
Inga foton andranyheterna 
 
EXPRESSEN:  270 svenska experter i stor granskning: SUPER-MEDLET som hejdar FÖRKYL-NING 
Christina, 38: Jag är aldrig förkyld längre 
[EXTRA 
PAPPA SKÖT SONEN I HUVUDET PÅ FARS DAG – MAMMAN VITTNE] 
 

16 SAMMA NYHET PÅ LÖPSEDELN  
AFTONBLADET: EXTRA 
Efter hustruns död: MAGNUS HÄRENSTAM skriver själv OM SIN OTROHET 
(Kropp & HÄLSA: Sju läckra middagar – under 900 kalorier *21 smala festrecept att spara) foto 
bilagan, tjej slickar på ett finger  
[SPORTBLADET: HENKE BÄST IGEN Guldbollsfesten pågick hela natten] foto glad Henke  
 
EXPRESSEN:  MAGNUS HÄREN-STAM: Jag blev PRESSAD PÅ PENGAR AV ÄLSKARINNA 
[Dagens Bilaga: KORSORD] 
 

17 AFTONBLADET:  EXTRA 
ROBINSSON-ROBBAN ANHÅLLEN – misstänks för falskt våldtäktslarm Bildtext: Robert Andersson, 
30. 
[116 SIDOR TV  *PÅ SPÅRET – Oldsbergs succé tillbaka *Allt om VECKANS SPORT *FARMEN – 
vem vinner finalen Endast 5 kr med Aftonbladet] foto bilaga, på Oldsberg o man samt Farmen-tjej 
 
EXPRESSEN: [Dagens Bilaga: TV]  foto bilagorna TV +  SPORT I TV 
EXTRA 
MAGNUS HÄREN-STAM berättar själv: JAG HAR CANCER 
 

18 SAMMA NYHET PÅ LÖPSEDELN  
AFTONBLADET: EXTRA 
OS-HJÄLTEN Mikael Ljungberg MYSTISKT DÖD Hittades bara timmar innan han skulle få nytt 
toppjobb 
[Extra Bilaga: TV *Filmguide *Sport i tv *116 sidor] foto bilagan 
 
EXPRESSEN:  EXTRA 
OS-hjälten MIKAEL LJUNG-BERG hittad DÖD 
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19 SAMMA NYHET PÅ LÖPSEDELN  
AFTONBLADET:  EXTRA 
Mikael Ljungberg FÖRSÖKTE TA SITT LIV FLERA GÅNGER Hängde sig på sjukhuset 
[ Klick! *STJÄRNORNA: SÅ HAR VI SEX  foto 9 kändisar *DÄRFÖR SKILJDE SIG TINA OCH 
MARTIN  foto  *HÄR GÅR CAMERON DIAZ TILL ATTACK foto Extra bilaga-Bara 5 kronor] 
 
EXPRESSEN:  EXTRA 
MIKAEL LJUNG-BERGS FLICKVÄN berättar om TRAGEDIN ”Han lovade att aldrig lämna mig” 
[Bilagan: Fredag DÅ ÄR NI SEXIGAST, TJEJER]  foto bilagan 
 

20 SAMMA NYHET PÅ LÖPSEDELN  
AFTONBLADET:  EXTRA 
SEX-BRÅKET om Carolina på FARMEN-FESTEN I NATT – Jonas och Özcan i slagsmål 
[Kanotstjärnan om tankarna på SJÄLVMORD EFTER OS-GULDET Bildtext: Susanne Gunnarsson] 
 
EXPRESSEN:  CHRISTIAN OCH JONAS I SLAGS-MÅL på Farmen-festen I NATT efter 
kärleksdrama   foto båda 2 bilder 
[Dagens Bilaga: leva & bo Nytt & trendigt KÖK]  foto bilagan 
 

21  AFTONBLADET:  Läkarstudenten och småbarnsmamman ANNA, 27: JAG SÄLJER SEX PÅ 
FRITIDEN Aftonbladet granskar nya prostitutionen 
[Söndag Extra bilaga *Stort glöggtest foto *Clabbe om bög-ryktena foto  *Adventsextra: Ljusen, 
maten, pyntet *De nya plastik-knarkarna foto  *STORT TEST: Vilken Bridget-typ är du? foto  
*Malenas sexskola: Chakrasex,]  foto bilaga 
 
EXPRESSEN:  Skräcken för DA VINCI-KODEN ledde till Mikael LJUNGBERGS DÖD Berättade själv 
före självmordet foto Mikael, foto boken 
[Dagens Bilaga: MAGASINET: Bli frisk – utan mediciner Ny succé-metod]  foto bilagan 
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 Bilaga 6    

Kvalitativa analysen  
Löpsedlar där Aftonbladet och Expressen har valt samma nyhet på löpsedeln.  
 
1994 8 mars tisdag 
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Bilaga 7 

Kvalitativa analysen  
Löpsedlar där Aftonbladet och Expressen har valt samma nyhet på löpsedeln. 
 
1994 2 november onsdag 
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Bilaga 8   

Kvalitativa analysen  
Löpsedlar där Aftonbladet och Expressen har valt samma nyhet på löpsedeln. 
 
2004 1 mars måndag 
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Bilaga 9 

Kvalitativa analysen  
Löpsedlar där Aftonbladet och Expressen har valt samma nyhet på löpsedeln. 
 
2004 3 november onsdag 

 

 

 
 
 


