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Abstract 

 

I den här studien har vi undersökt skillnaden mellan kulturmaterialet 1990 och 2011 i 

Sydsvenskan, Göteborgs-Posten och Dagens Nyheter. Vi har med en kvantitativ analys undersökt 

förhållandet mellan kultur- och nöjesmaterial, fördelningen mellan ämnen och artikeltyper samt 

förekomsten av förhandsmaterial. Vi har även analyserat förhandsmaterialets uppbyggnad med 

en kvalitativ analys. Undersökningen utgår från tre nordiska undersökningar kring utrymme och 

innehåll på kultursidorna. Resultatet visar en ökning av andelen nöjesmaterial, som 2011 var 

cirka 44 procent av innehållet. I ämnesfördelningen fanns de största minskningarna i 

skönlitteratur, scenkonst och samhällsfrågor. Det som har ökat mest är populärmusik. 

Förhandsmaterialet har ökat och tog 2011 upp ungefär 6 procent av utrymmet. Andelen 

recensioner har minskat och andelen notiser ökat. I förhandsmaterialet fann vi att artiklarna 

handlade om kända personer, endast artisterna/författarna (producenterna) kom till tals och 

texterna var positivt eller neutralt skrivna, men aldrig kritiska. Slutsatsen är att andelen 

nöjesmaterial har ökat, vilket också syns i ämnesfördelningen, där finkulturella ämnen minskat 

och populärkulturella ämnen ökat. Kritik och opinionsbildande material har minskat, och andelen 

förhandsmaterial har ökat. Det innebär en förändring av tonen på kultursidorna. 

 

Sök- eller nyckelord: förhandsmaterial, kulturjournalistik, kritik, nöjesjournalistik, 

populärkultur 



 
 

Populärvetenskaplig beskrivning  

Vi har undersökt kulturmaterialet i Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten och Sydsvenskan 1990 

och jämför det med materialet 2011 för att se hur kultur- och nöjessidorna har förändrats. 

Resultatet visar att nöjesmaterialet har ökat drastiskt från 20,4 procent till 44,1 procent. Vi har 

även undersökt hur stor antydan till reklam i artiklarna det finns, så kallat förhandsmaterial. 

Undersökningen visar att förhandsmaterialet har ökat från 3 procent till 6,2 procent. 

Ämnen som har minskat mest är skönlitteratur, scenkonst och samhällsfrågor, och den största 

ökningen är populärmusik. Överlag har de mer finkulturella ämnena minskat och de 

populärkulturella har ökat. Andelen recensioner har minskat och andelen notiser har ökat, vilket 

innebär en minskningar av kultursidornas traditionella kritiska innehåll, och en ökning av vanlig 

nyhetsjournalistik som handlar om kultur eller nöje.  

Kultursidornas sammanslagning med nöjessidorna har varit omdebatterad och har anklagats för 

att ha sänkt kvalitén på kulturjournalistiken. Syftet med uppsatsen har därför varit att undersöka 

hur sammanslagningen egentligen har påverkat journalistiken. 

Undersökningen grundar sig i 1 560 artiklar ur morgontidningarna Dagens Nyheter, Sydsvenskan 

och Göteborgs-Posten. Vi har använt oss av en kvantitativ analys för att få fram statistik kring 

fördelning mellan ämnen, artikeltyper och förekomsten av förhandsmaterial. Vi har valt ut 12 av 

dessa artiklar för att göra en kvalitativ analys, som visar hur antydningar till textreklam 

formuleras i kultur- och nöjesjournalistiska artiklar. 

Syftet med uppsatsen är att uppmärksamma de förändringar som har skett på kultursidorna, och 

visa i vilken riktning utvecklingen går. Vi vill visa hur okritiska texter ser ut och öka 

medvetenheten hos både journalister och läsare för en bättre journalistik. 

Vi hoppas att resultatet kommer skapa debatt och bidra till mer forskning till ämnet.
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 

”För unga läsare som vuxit upp med morgontidningarnas kultur- och nöjesbilagor kan denna 

sammankoppling förefalla så självklar att de inte ens har reflekterat över den.” 

Oscar Hemer om sammanslagningen mellan kultur- och nöjessidorna i dagstidningarna på 90-talet 

(2010, s 31). 

 

Vi som har skrivit denna uppsats är två av dessa unga läsare. Innan vi började med detta arbete hade vi 

ingen aning om hur kultursidorna såg ut innan de förändrades, eller ens att de hade förändrats. Med 

tanke på att vi snart har tagit examen i journalistik är det anmärkningsvärt att kultursidornas 

förändringar och debatten omkring dem har gått oss förbi. Kulturjournalistik för oss var vanlig 

journalistik om kulturella ämnen, men det har inte alltid varit så. Tidigare var kultursidorna en plats för 

finkulturen, med litteratur, teater och klassisk musik. Det viktigaste på kultursidorna var kritiken, både i 

form av recensioner av konstverk och analys av samhället. Det var inte en plats för nyhetsjournalistik, 

utan där fanns opinionsbildande material, debattartiklar, krönikor och kommentarer. Ett kulturreportage 

behövde inte vara objektivt, utan skrevs av en sakkunnig skribent som förmedlade sina åsikter i texten. 

 

Idag delar finkulturen utrymme med populärkulturen, och det opinionsbildande materialet har fått ge 

plats för nyhetsartiklar och notiser. Det är mindre kritik, och mer förhandsmaterial – texter som lanserar 

nya böcker och filmer, eller gör reklam för kommande event. Dessa förändringar gav upphov till en stor 

debatt kring kultursidornas syfte, en debatt som lever än idag. När vi blev uppmärksammade på 

kultursidornas förändringar och debatten kring dem, bestämde vi oss för att skriva vår uppsats om detta 

ämne. Hur har kulturjournalistiken förändrats? 

 

I denna uppsats har vi undersökt hur utrymmet på kultursidorna fördelades 1990 jämfört med 2011. Vi 

har undersökt hur förhållandet mellan kultur och nöje ser ut samt fördelningen mellan olika ämnen och 

olika artikeltyper. Vi har också speciellt undersökt förhandsmaterialet eftersom det skiljer sig från det 

traditionella kulturmaterialet. Dels genom att undersöka hur stor plats det får, dels genom analyser av ett 

urval av förhandstexter för att se hur de är uppbyggda och vad som är typiskt för en sådan text.  
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1.2 Bakgrund 

Kulturjournalistiken har funnits i Sverige lika länge som dagspressen. När de moderna dagstidningarna 

växte fram i början på 1920-talet var kultur ett av de områden som fick fasta avdelningar i tidningarna. 

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning var först ut med en egen kultursida år 1920. Svenska Dagbladet 

inrättar sin kultursida snart efter (Elam, 2010, s 18). 

 

Kulturjournalistiken i Sverige har varit mer än bara journalistik om kultur. På kultursidorna har det 

funnits plats för samhällsdebatt och politik, såväl som kritik, reflektion och analys kring kulturlivet med 

litteratur, teater och konst. Kultursidorna delar inte kraven på objektivitet och opartiskhet med 

nyhetsredaktionen, inte heller har de samma behov av att vara snabba och högaktuella. Kultursidorna är 

inte heller bundna till tidningens politiska ledarsida, utan kan tvärtom fungera som en motvikt inom det 

opinionsbildande materialet. Nationalencyklopedins definition av kulturjournalistik lyder delvis såhär: 

”skiljer sig från annan journalistik genom att skribenten/reportern tillåts vara subjektiv och inte 

representera någon annan än sig själv och sin sakkunskap” (Nilsson, 2012). 

 

Förr var gränsen mellan finkultur och populärkultur tydlig, och på kultursidorna var det finkulturen med 

litteratur, teater, opera och konst man recenserade, kommenterade och diskuterade. Populärkultur och 

nöjen fanns i andra delar av tidningen och producerades inte av kulturredaktionen.  

 

Under 1990- och 2000-talen förändras kulturjournalistiken på flera sätt. En av de största förändringarna 

är att kultur- och nöjesmaterialet i morgontidningarna slås ihop och flyttas ut till en egen bilaga, eller 

placeras i tidningens andra- eller tredjedel. Tidningarnas kulturchefer förlorar stor del av sitt inflytande 

och underordnas chefredaktörerna. Nyhetsjournalistiska värderingar och egenskaper tar sig in i 

kulturjournalistiken och leder till att recensionerna, debattartiklarna, kommentarerna och analyserna 

blandas ut med nyhetsartiklar och notiser.  

 

Först ut med en egen bilaga som blandar kultur och nöje är Dagens Nyheter, som görs om 1990. I boken 

Kultursidan: kulturjournalistiken i Dagens nyheter 1864-2012 beskrivs den nya tidningen som ”en 

offensiv som ingen annan svensk tidning är i närheten av. SvD har tidigare alltid haft större 

kulturutrymme än DN. Nu tar DN täten” (Lundqvist, 2012, s 365). Sammanslagningen tas emot med 

blandade känslor på redaktionen, men kulturchefen Arne Ruth ser möjligheter – en egen förstasida, mer 

utrymme, ett samlat grepp om hela kulturområdet, utan gränser mellan fin- och populärkultur. 

(Lundqvist, 2012, s 392) Det nya formatet sprider sig i dagspressen. Oscar Hemer beskriver i 
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Kulturjournalistikens gränser hur förändringarna gick till på Sydsvenskan (2010, s 22-37), och Björn 

Gustavsson gör samma sak om Nerikes Allehanda i Farväl Kultursidor (2008, s 44-55). 

 

Sammanslagningen med nöjesmaterialet har varit en omdebatterad fråga som från kulturjournalisternas 

håll oftast setts som ett hot mot kulturjournalistikens existens. När Dagens Nyheter görs om uppstår 

rivalitet på redaktionen – det talas nedlåtande om pop- och kändisjournalistik och de traditionella 

kulturartiklarna ses som läsarförakt (Lundqvist, 2012, s 393). Björn Gustavsson debatterar i Farväl 

Kultursidor för hur de mer nöjesbetonade och lättviktiga kultursidorna kommer att leda till klassklyftor. 

De som redan är bildade och intresserade kan söka sig till andra forum för diskussion, men den stora 

allmänheten går miste om kunskap och analys kring det samhälle de lever i. De klassiska kultursidorna 

är en viktig del av det offentliga samtalet och en fungerande demokrati, menar Gustavsson (2008, 36). 

Både Gustavsson och Hemer (2010, s 31) påpekar dock att det inte är nöjesjournalistikens närvaro som 

är farlig, utan att det snarare vore positivt om även nöjesbevakningen blev mer kritisk. De anser dock att 

problemet är att det inte har blivit så. Istället har sammanslagningen lett till att kritiken av kulturen har 

minskat. Arne Ruth beskriver det faktum att han inte lyckades överbygga klyftan mellan populär- och 

finkultur som ett sina misslyckanden under sin tid som kulturchef på Dagens Nyheter (Lundqvist, 2012, 

s 405). 

 

Enligt de norska medieforskarna Knapskog och Larsen är det oftast kritiken som anses vara 

kulturjournalistikens centrala genre, och som lyfts fram när akademiker och konstnärer utrycker sin oro 

över kulturjournalistikens utveckling (2008, s 17-18). Knapskog och Larsen anser också att forskningen 

kring kulturjournalistik har varit präglad av kulturpessimism, utvecklingen har setts som ett förfall.  De 

tror att detta perspektiv kommer sig av Jürgen Habermas framställning av den borgerliga offentlighetens 

förvandling, från en arena för förnuftigt samtal till ett stöd för passiv konsumtion (2008, s 12). De 

efterfrågar även ett svar på frågorna kring hur vårt deltagande i det kulturella fältet påverkar vårt 

politiska och samhällsmässiga engagemang. Det är enlig dem särskilt viktigt nu, när etablerade 

föreställningar kring konst och kultur utmanas av en överlappning av finkultur och populärkultur, 

samtidigt som det skett strukturförändringar både inom medie- och kultursektorn med 

sammanslagningar och ökad konkurrens. Båda sektorerna påverkas av marknadslogiken och blir 

kommersiella (2008, s 14-15). 

 

Kultursidorna vänder sig inte längre till en bildad borgerlighet, utan till den stora allmänheten, som 

intresserar sig för många olika sorters kultur. Med en växande kulturindustri finns det också mer att 

skriva om. I Farväl Kultursidor publicerar Björn Gustavsson intervjuer med 31 kulturchefer inom 
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dagspressen. På frågan varför just deras tidning valt att slå ihop kultur- och nöjesavdelningarna är det 

vanligaste svaret att det är för att locka en yngre och bredare läsekrets (2008, s 56). 

 

Pressen i allmänhet har större ekonomiska krav på sig och har på många sätt fått anpassa sig och bli mer 

kommersiella de senaste decennierna. Kanske har det märkts extra tydligt på kultursidorna, när 

tidningarna inte längre har råd att vända sig till en liten grupp bildade människor med finkulturella 

preferenser. Som Björn Gustavsson förklarar det i Farväl Kultursidor: tidningarna behöver annonsörer, 

och för att få annonsörer behöver de nå ut till så stor mängd människor som möjligt (2008, s 36). 

Knapskog och Larsen kopplar ihop kulturjournalistikens kommersialisering med Pierre Bourdieus 

teorier om sociala fält. I det kulturella fältet är journalisterna förmedlare mellan konstnärerna och deras 

publik. De deltar också i fältets strid om vad som är bra konst och vad som är värdefullt med sitt 

monopol på massmedierna - de bestämmer vem som får vara med, hur de framställs och agerar sedan 

domare över deras verk. Enligt Bourdieu är journalisterna underställda kravet på läsarintresse för att 

kunna agera i fältet (2008, s 18-20). Därav journalistikens anpassning efter publikens intressen.  

 

Ett fenomen som utvecklats i samband med kulturjournalistikens förändringar är förhandsmaterialet. 

Med förhandsmaterial menas artiklar som uppmärksammar olika typer av evenemang, eller som låter 

författare och andra konstnärer lansera sina nya böcker eller andra produkter i intervjuer, personporträtt 

och artiklar. Här saknas helt kritik, utan dessa artiklar fungerar mer eller mindre som reklam. 

 

Nete Nørgaard Kristensen behandlar denna typ av journalistik i Kulturjournalistik - fra finkulturel kritik 

til pr og adspredelse (2011, s 3-14). Hon förklarar här hur kulturjournalistiken har fått en ny uppgift, att 

förmedla framtida kulturhändelser till publiken. Hon hänvisar till den norske medieforskaren Martin 

Eide och begreppet servicejournalistik. Journalistiken ska inte längre bara granska och informera, utan 

ska också vara ett slags serviceorgan som ska vägleda publiken. Läsarna är inte längre bara medborgare, 

utan även kunder och konsumenter, och journalistiken ska underlätta deras liv i konsumtionssamhället. 

Detta syns bland annat i kulturjournalistiken. Kultursidorna erbjuder publiken vägledning både när det 

gäller produkter, så som film och litteratur, och om livsstil och trender. 

 

Nørgaard Kristensen tar även upp hur detta förhandsmaterial påverkar journalisterna. Exempelvis har 

kulturområdet ett begränsat antal producenter och journalister, så det blir oundvikligt att en journalist 

ena dagen skriver ett opartiskt personporträtt om en författare som är aktuell med en ny bok, och andra 

dagen får skriva en kritiserande recension av boken. Det blir en komplicerad arbetsroll. Teaterreportern 

Peter Thygesen på den danska tidningen Politiken citeras i texten: 
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Jeg synes, det ville være meget, meget svært, hvis man skulle anmelde sine kilder. Jeg vil 

ikke ind i den situation, hvor jeg skal anmelde dem, jeg også bruger på anden vis – det 

ville give et meget dumt billede: De ville have et underdanigt forhold til mig af frygt for, 

at jeg ville behandle dem dårlig, hvis de ikke tække- des mig, og jeg ville måske ikke 

være helt uvildig, når jeg skulle skrive en anmeldelse vel vidende, at det var en meget 

central kilde, jeg skulle give dom over (Kristensen, 2011, s 6). 

 

Nørgaard Kristensen tar också upp kulturfältets aktörers ökade förståelse för pressens makt som en 

anledning till kulturjournalistikens förändringar. Pressen skapar uppmärksamhet kring kulturen och 

kulturprodukterna hos läsarna, som även är kulturens konsumenter. PR- och marknadsförings-insatserna 

från kulturområdets sida har ökat och det har påverkat hur kultursidorna ser ut. Det är 

kulturjournalistikens serviceroll som ger den ett stort värde för PR- och marknadsförings-avdelningarna. 

När det är tidningarna som hjälper publiken välja vilka varor de vill köpa, och vilka nöjen de vill betala 

för, blir det viktigt att den kulturprodukt man vill sälja syns på kultursidorna. Kultursidorna har en större 

trovärdighet än traditionell reklam, i och med att materialet är ett journalistiskt arbete och att en 

redaktion har värderat informationen som trovärdig och nyhetsvärdig. Dessutom är det billigare. 

Norgaard Kristensen har intervjuat medarbetare på danska Politiken för att undersöka hur de ökade PR-

insatserna påverkar journalisternas arbete. Hon finner att journalisterna upplever att de får en ökad 

mängd material skickat till sig på redaktionen. En konsekvens av detta blir att journalisterna får göra ett 

grövre urval och att det inte finns tid till att granska och värdera allt material i förhållande till deras 

brukbarhet i artiklar. Antalet PR- och informationsansvariga människor har också ökat, vilket gör att 

journalisterna allt mer sällan kan komma i direkt kontakt med sin källa. Journalisterna upplever också att 

kulturfältets aktörer anpassar sig efter journalisternas intressen genom att skicka ut information som är 

mer faktisk och bokstavlig. Detta ses som positivt av journalisterna, som kan använda det mer 

handgripliga materialet som bakgrundsfakta. Journalisterna tycker dock att dessa aktörer är för ihärdiga i 

sin uppföljning av utskickat material. De ringer för att fråga vad som sker med deras pressmeddelanden 

och detta upplevs som stressande och som förolämpande av den journalistiska integriteten (Kristensten, 

2011, s 8-10). 

 

Det är ett ömsesidigt utbyte – tidningarna vill visa läsarna vad som finns på kulturmarknaden, och 

kulturskaparna vill synas i medierna – men det gör att gränsen mellan journalistik och textreklam blir 

hårfin. 
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2. Tidigare forskning 

Vi har utgått från tre tidigare undersökningar för att bygga upp vår egen studie. Magisteruppsatsen 

Bokens kapital i dagspressen från Stockholms Universitet, skriven av Eva Clementi (institutionen för 

journalistik, medier och kommunikation, 2006), undersöker hur litteraturbevakningen på kultursidorna 

har förändrats mellan 1984 och 2004. Den har genomförts genom en kvantitativ analys av 482 artiklar. 

Artiklarna kommer från Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen och Aftonbladet, en vårvecka 

och en höstvecka från åren 1984, 1994 och 2004. Hon har bland annat ställt följande frågor under sin 

undersökning: 

 

- Har det blivit fler eller färre litteraturtexter? 

- Har längden på texterna förändrats? 

- Har fördelningen mellan recensioner, essäer och nyheter/intervjuer förändrats? 

- Skriver tidningar mer om utländsk litteratur år 2004? 

- Har bevakningen av en viss typ av böcker ökat eller minskat? 

 

Hon har även ställt flera frågor kring genus, men dessa är inte relevanta för vår undersökning, och därför 

har vi inte tagit med dem. Hon finner att antalet artiklar om litteratur har ökat en aning mellan 1984 och 

2004. Längden på recensionerna visar på mycket liten skillnad i kvällspressen, medan Dagens Nyheters 

texter har blivit kortare, och Svenska Dagbladets längre. Andelen recensioner har minskat under 

undersökningsperioden, från cirka 60 procent 1984 till 45 procent år 2004. En ökning har istället skett 

bland nyhetsartiklar och intervjuer. Inga förändringar har skett i förhållandet mellan rapporteringen 

kring utländsk och svensk litteratur, den har legat på ungefär 50 procent var under alla 

undersökningsveckor. När det gäller typer av böcker finner Clementi att en femtedel av artiklarna 

handlar om romaner. Artiklar som handlar om fackböcker har minskat, likaså artiklar om lyrik. 

Biografier har också fått mindre plats. Artiklar som rör barnböcker och seriealbum har ökat. 

 

Förändringar i utrymme och innehåll på kultursidorna i svensk press 1990-2009 är ett kandidatarbete av 

journalistikstudenterna Christian Ström och Stephan Drenzel på Göteborgs Universitet (institutionen för 

journalistik, medier och kommunikation, 2010). Författarna frågar sig om den mer traditionella 

kulturjournalistiken har fått mindre utrymme i pressen, till förmån för den mer kommersiellt gångbara 

nöjesjournalistiken. Frågeställningarna är följande: 

- Vilket utrymme får kulturjournalistiken i dagspressen idag jämfört med för 20 år sedan? 

- Hur ser relationen kulturmaterial/nöjesmaterial ut och hur har det förändrats över tid? 



7 
 

- Vad är anledningen till dessa förändringar? 

 

Undersökningen består av en kvantitativ innehållsanalys av tidningarna Dagens Nyheter, Svenska 

Dagbladet, Aftonbladet och Expressen. Urvalet har bestått av de utgivna tidningarna under datumen 2-8 

april och 1-10 oktober åren 1990, 1995, 2000, 2005 och 2009.  

Variabler som använts i undersökningen är exempelvis ämne, placering på sidan, geografi, producent 

och typ av artikel. Resultatet som kommer fram ur denna undersökning är inte helt enkelt att tyda. 

Antalet artiklar som kategoriseras som kulturjournalistik har överlag inte förändrats mycket. Men 

eftersom undersökningen inte har inkluderat texternas längd kan utrymmet kulturjournalistiken får i 

tidningarna ändå ha förändrats. Gemensamt för alla tidningar är att antalet artiklar kring 

nöjesjournalistik har ökat mycket. När det gäller kvällstidningarna är det svårt att avgöra hur detta 

påverkat den klassiska kulturjournalistiken, då nöje och kultur finns på olika delar i tidningen. Mängden 

illustrerade artiklar och förstorade citat har ökat i alla tidningarna. Författarna kopplar ihop detta med 

ökade möjligheter till redigering av tidningarna. Det diskuteras också hur detta i samband med att alla 

tidningarna övergått till tabloidformat ger ett mindre fysiskt utrymme för artiklarna på kultursidorna. I 

Svenska Dagbladet har både antalet kultur- och nöjesartiklar ökat. Antalet recensioner har sjunkit, men 

är fortfarande den dominerande artikeltypen. Antalet krönikor har ökat, medan debattartiklarna har gått 

ned i antal. I Dagens Nyheter har antalet kulturartiklar i princip inte förändrats, medan nöjesartiklarna 

har blivit dubbelt så många. Här har antalet krönikor halverats, och antalet kommentarer fördubblats. 

Hos Aftonbladet och Expressen dominerar recensionerna. Dessa två tidningar har behållit utrymmet som 

ges till kulturjournalistiken – ett uppslag – och eftersom antalet artiklar ökat i båda tidningarna, och 

även illustrationer och citat, kan slutsatsen dras att artiklarna har blivit kortare, trots att detta inte har 

undersökts specifikt. 

 

Leif Ove Larsen har undersökt kulturjournalistiken i norska dagstidningar (Dagbladet, Aftenposten 

Morgen, Aftenposten Aften, Nationen, Bergens Tidende, Bergens Arbeiderblad, Sunnmørsposten) mellan 

1964 och 2005 (2008, s 283-325). Larsen skriver att det traditionella kulturmaterialet har minskat och 

har tvingats ge plats åt lanseringsorienterade uppslag om kulturindustrins produkter. Han menar att 

fokus har flyttats från själva verken till konstnären, artisten och författaren som privatperson (2008, s 

283). En skillnad som Larsen skriver om är hur finkultur och populärkultur var två olika sektioner för 

tjugo år sedan, men idag är skillnaden mellan högt och lågt mindre synlig (2008, s 287). Antalet artiklar 

har under perioden 1964-2005 nästan fördubblats (2008, s 295). Under 1964 och 2005 tillhör tre av tio 

artiklar grupperna lanseringsintervjuer och förhandstexter, men under 1984 är nästan varannan artikel 

någon av dessa grupper. Under 1984 var andelen anmälningar (recensioner) låg. 2005 får anmälningarna 
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mer plats igen än tidigare och blir återigen den centrala genren. Larsen kommer fram till att finkulturen 

utgjorde ungefär hälften av kulturmaterialet 1964. 1984 är andelen fortfarande ungefär lika stor, men 

2005 har andelen halverats från 40 procent till 22 procent. 1964 handlar var femte kulturartikel om 

populärkultur, 1984 var tredje och år 2005 är andelen populärkultur 70 procent av det totala 

kulturmaterialet. Han kommer alltså fram till att det har blivit en förskjutning av traditionell finkulturen 

till populärkulturens fördel (2008, s 320). 

 

3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att undersöka skillnader i kultur- och nöjesjournalistiken i Dagens 

Nyheter, Göteborgs-Posten och Sydsvenskan 1990 och 2011. Undersökningen ska även undersöka 

förekomsten av förhandsmaterial och analysera hur förhandstexter är uppbyggda. Med utgångspunkt i 

tidigare forskningar har vi valt ut tre delar som vi tycker är intressanta att undersöka vidare: 

- Fördelningen mellan olika ämnen, dels mellan kultur och nöje, och dels mellan olika typer av 

kultur som till exempel litteratur, film och musik. 

- Fördelningen mellan olika typer av artiklar, till exempel recensioner, krönikor och nyhetsartiklar.  

- Utrymmet förhandsmaterial tar upp på kultur- och nöjessidorna samt att undersöka hur dessa 

förhandsartiklar är uppbyggda för att delvis fungera som textreklam. 

 

För att genomföra denna undersökning utgår vi från följande frågeställningar: 

- Vilka ämnen har fått större respektive mindre utrymme under den undersökta perioden? 

- Vilka artikeltyper har ökat respektive minskat under den undersökta perioden? 

- Hur vanligt förekommande är förhandsmaterial under den undersökta perioden? 

- På vilket sätt visar sig antydningar till textreklam i en journalistisk kulturtext? 

 

4. Val av metod och material 

Val av metod 

Vi har valt en kvantitativ och en kvalitativ innehållsanalys för att svara på våra frågeställningar. En 

kvantitativ innehållsanalys är den mest lämpade metoden för att få svar på de tre första 

frågeställningarna för att få fram mätbara resultat när det gäller fördelningen på olika ämnen, vilka typer 

av artiklar som ökat respektive minskat och hur vanligt förekommande förhandsartiklar är (Esaiasson et 

al, 2012, s 198). Vi ville få fram procentuella ökningar och minskningar, och för att undersökningen 

skulle få hög validitet krävdes att vi granskade en stor mängd artiklar.  
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För att svara på frågeställningen kring hur antydningar till textreklam kan visa sig i de förhandsartiklar 

som förekommer på kultursidorna har vi valt en kvalitativ innehållsanalys. Det var den bästa metoden 

för att svara på vår frågeställning, eftersom vi var intresserade av helheten i texten och på vilket sätt 

(kritiskt, sympatiskt eller objektivt) som skribenterna har formulerat texterna. (Esaiasson et al, 2012, s 

210). 

 

Val av material 

Vi har valt ut Dagens Nyheters, Göteborgs-Postens och Sydsvenskans kulturbilagor respektive 

kultursidor för vår undersökning. Två av de tidigare undersökningar vi utgått ifrån har undersökt 

Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Vi ville se om vi kunde se några 

skillnader i resultat om vi istället utgick från endast morgontidningar. 

En annan anledning att utesluta kvällstidningar är att tidigare forskning visat att kultursidorna inte 

förändrats lika mycket i Aftonbladet och Expressen som i morgontidningarna (Drenzel, Ström, 2010, s 

31). Där har kultur- och nöjesmaterialet funnits i olika delar av tidningen, medan morgontidningarna har 

haft blandade kultur- och nöjessidor. Under 1990-talet har de flesta morgontidningarna sedan flyttat ut 

kultur- och nöjesmaterialet till en egen bilaga. I dessa bilagor har kultur- och nöjesmaterialet fått mer 

plats, och vi vill undersöka hur denna ökning i utrymme har påverkat fördelningen mellan kultur- och 

nöjesmaterial.  

Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter är också alla Stockholmsbaserade 

tidningar. Vi ville ha ett bredare material än så, och var också här nyfikna på hur resultatet kunde 

förändras om man valde att ta med tidningar från andra storstäder. Därför beslutade vi att använda oss 

av den största morgontidningen i var och en av Sveriges tre största städer, Stockholm, Göteborg och 

Malmö.  

Vi valde att undersöka två år, ett år före kultur- och nöjesavdelningarna flyttade ut i egna bilagor och ett 

år efter. Litteraturen i ämnet säger att kulturjournalistiken började förändras från mitten på 1990-talet. 

Det var då finkulturen började tappa sitt grepp om kultursidorna, till förmån för populärkultur och nöje, 

kulturcheferna förlorade sin höga ställning och den klassiska kritiken fick göra plats för nyhetsartiklar. 

Därför valde vi att som första år i undersökningen gå tillbaka till år 1990.  I Göteborgs-Posten och 

Sydsvenskan så fanns kulturmaterialet på ett till två uppslag i början av tidningen, medan nöjessidorna 

låg långt bak i tidningen. Det visade sig att Dagens Nyheter redan då hade en bilaga för kultur och nöje. 

Vi tycker ändå inte att det har påverkat resultaten för att vi har undersökt hur fördelningen mellan kultur 

och nöje i bilagan har förändrats sedan 1990. 

Det andra året ville vi skulle ligga så nära nutid som möjligt, och valde därför år 2011 som andra 

undersökningsår. 2012 var inte ett möjligt undersökningsår, då höstveckan låg så nära i tiden att 
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mikrofilmade tidningar saknades. För att undersökningen skulle få hög validitet och ett brett urval valde 

vi att undersöka två veckor per år, en vår- och en höstvecka. Vi valde ut vecka 14 som vårvecka och 

vecka 41 som höstvecka.  

 

Vår undersökning visar skillnader mellan då och nu, utan att ta hänsyn till hur utvecklingen däremellan 

sett ut. För att undersöka utvecklingen över tid, hade vi varit tvungna att göra fler nedslag än vad vi hade 

tid med.  

 

5. Undersökning 

5.1 Den kvantitativa analysen 

Undersökningen baseras på 1560 analysenheter från 84 tidningar, varav 504 publicerades under 

undersökningsveckorna 1990 och 1056 under motsvarande veckor 2011. Vi har tagit med allt som har 

publicerats på kultur- och nöjessidorna förutom annonser. Även illustrationer och förstorade citat räknas 

som analysenheter. Analysenheterna omnämns i uppsatsen som artiklar, och innebär alla typer av 

redaktionellt material som publicerats – nyhetsartiklar, krönikor, notiser med flera. Vi har i 

undersökningen tagit med alla typer av artiklar. Anledningen till att vi har tagit med illustrationer och 

förstorade citat är att dessa har ökat enligt Drenzel och Ström (2010, s 22). Det blir därför viktigt att ta 

med i undersökningen kring hur utrymmet på kultursidorna fördelas. Vi vill också se om vi får fram ett 

annat resultat i denna fråga då vår undersökning baseras på andra tidningar än hos Drenzel och Ström. 

Vi har i analysen endast utgått från kultursidorna. Under 1990 gäller det ett till två uppslag i början av 

tidningarna (med undantag för Dagens Nyheter som hade sitt material i en särskild bilaga) och under 

2011 har kultur- och nöjesmaterialet istället befunnit sig i en egen bilaga eller i tidningens B- eller C-

del.  

 

Bilagorna avslutas ofta med material som tv-tablåer och kalendarium över stadens nöjesliv. Dessa har 

inte tagits med i undersökningen då vi endast vill undersöka journalistiken. Det har också förekommit 

att bilagorna innehållit mer än bara kultur och nöje, exempelvis helgbilagor med blandat innehåll. I 

dessa fall har vi sorterat ut kultur- och nöjesmaterialet. Vi skapade en kodbok och utgick från variabler 

som använts i tidigare forskning, och lade till egna för att få svar på våra frågeställningar. Vår första 

variabel var huruvida artikeln handlade om nöje eller kultur. För att kunna kategorisera artiklarna 

skapade vi följande definitioner av kultur respektive nöje:  
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Kultur: Skönlitteratur, facklitteratur, lyrik, scenkonst (teater, balett, opera, dans), bildkonst (fotografi, 

målning), arkitektur, skulptur, klassisk musik, konstfilm och dokumentärer, samhällsfrågor, medie- och 

kulturpolitiska frågor. 

Nöje: Bio- och dvd-film, serieteckning, populärmusik, TV-serier. 

 

Artiklar om radio- och tv-program har kategoriserats utifrån programmens innehåll, kultur eller nöje. Vi 

använde oss även av värdet övrigt, där vi har kategoriserat artiklar som vi inte anser är varken nöje eller 

kultur, exempelvis artiklar om fotboll. Vidare har vi haft följande variabler: 

- Datum 

- Tidning 

- Artikeltyp (recension, personporträtt, krönika etc) 

- Ämne (skönlitteratur, klassisk musik, populärmusik etc) 

- Förhandsmaterial (ja/nej) 

- Geografi (nationell eller internationell) 

- Producent (egen, inklusive frilansare, eller inköpt från nyhetsbyrå) 

- Artikelstorlek (notis, kortare text, halvsida, helsida, uppslag) 

För alla variabelvärden, se kodbok (bilaga).  

 

När artiklarna delades upp i ämne (skönlitteratur, scenkonst med mera) använde vi oss även av 

variabelvärdet personfokus. Här hamnade artiklar som fokuserade på personen bakom konsten, istället 

för kulturprodukterna själva. Exempel på detta är notiser som tar upp att kända personer fyller år, blivit 

sjuka eller tilldelats pris, och personporträtt som fokuserar på personens liv utanför dennes kulturella 

skapande. Orsaken till denna variabel var att Oscar Hemer i Kulturjournalistikens gränser beskriver en 

ökning av detta: ”en förskjutning av fokus från verket till upphovsmannen” (2010, s 34). Larsen 

beskriver samma tendens (2008, s 283). 

 

Under variabeln artikeltyp har vi använt variabeln övrigt, främst för olika typer av listor. Det gäller ren 

statistik, exempelvis ”biotoppen” över mest sedda filmer på bio, och ”redaktionen tipsar”-material där 

någon eller några personer listar aktuella evenemang eller produkter. 

 

Den stora anledningen till att vi valde att även mäta texternas längd var Ströms och Drenzels 

undersökning. Deras undersökning visade en ökning av antalet artiklar, men eftersom textlängden inte 

undersöktes kan utrymmet för kulturjournalistiken ändå ha blivit mindre (2010, s 32). Larsen har i sin 

undersökning mätt texternas storlek i centimeter i papperstidningarna (2008, s 309). Då vi använt 
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mikrofilm istället för papperstidningar, var detta inte möjligt. Clementi (2006) har istället räknat antalet 

tecken i artiklarna för att bestämma deras längd. Denna metod hade varit för tidskrävande för oss. Vi 

valde att istället kategorisera alla artiklar med hjälp av variabelvärdena uppslag, helsida, halvsida, text 

som är kortare än en halvsida och notis. Detta ger ett något mindre exakt resultat då vi har fått avrunda 

till närmaste värde. Exempelvis räknas en artikel som helsida om den tar upp hela sidan förutom en spalt 

på ena kanten. Detta har varit nödvändigt då det är så tidningarna redigeras. Tidningarna har också blivit 

mindre i och med tabloidiseringen, och ett uppslag 2011 är inte lika stort som ett uppslag var 1990. Vi 

tycker dock att denna metod ändå kan säga något om artikelstorlekarna, då den visar hur stor andel av 

ett uppslag artiklarna får. En halvsida är fortfarande 50 procent av ett uppslag, även om formatet 

förändrats. För läsarens blick är proportionera desamma. 

 

För att ge undersökningen så hög validitet som möjligt har vi kodat alla analysenheter tillsammans. I 

Metodpraktikan tar författarna upp reliabilitetstest som innebär att en viss del av materialet ska kodas 

om (helst av en andra person) för att ge undersökningen ett visst trovärdighetsbetyg (Esaiasson et al, 

2012, s 207-208). Men eftersom vi inte delade upp analysenheterna och kodade var för sig, är inte ett 

reliabilitetstest nödvändigt. Allteftersom vi kodade materialet diskuterade vi de mer svårtolkade 

artiklarna med varandra och gick tillbaka för att jämföra liknande artiklar som vi tidigare hade stött på, 

för att tillslut bli eniga. Som till exempel kunde vissa personporträtt vara svåra att tilldela variabler 

under kategorin ämne. Personen i fråga kunde ha uppmärksammats på grund av hans eller hennes nya 

bok, men texten handlade enbart om författaren som person och inte om boken. Då ansåg vi att 

personporträttet hade variabler personfokus under kategorin ämne. 

 

5.2 Den kvalitativa analysen 

I den kvantitativa analysen hade vi en variabel kallad förhandsmaterial för att få fram hur stor andel av 

materialet som var förhandsmaterial. Vår definition av förhandsmaterial är artiklar som uppmärksammar 

kommande eller nya böcker, filmer, konserter, utställningar och så vidare, eller försöker locka folk till 

författarträffar och evenemang. Förhandsartiklarna saknar också kritik. En recension av en ny bok är 

alltså inte förhandsmaterial, även om den kan sägas introducera en författare, en konstnär, men det är 

ändå verkets kvaliteter som sätts i fokus. 

 

När den kvantitativa analysen var klar valde vi ut tolv artiklar ur förhandsmaterialet för en kvalitativ 

analys. En stor del av förhandsartiklarna var notiser och korta artiklar. Vi valde att välja mellan de 

längre artiklarna till analysen, för att ha tydligare material att arbeta med. Då förhandsmaterial är en 

relativt ny företeelse och kultursidorna från början mest bestod av kritik förväntade vi oss inte hitta så 
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många artiklar under undersökningsveckorna från 1990. Vi planerade därför att använda två artiklar från 

varje tidning och vecka under år 2011, det vill säga tolv artiklar totalt. Detta förändrades i och med att 

förhandsartiklarna i Sydsvenskan i hög grad var notiser och korta artiklar, och endast två längre artiklar 

kunde väljas ut från tidningen under 2011. Under 1990 fann vi inga längre artiklar som räknades som 

förhandsmaterial i Göteborgs-Posten och Sydsvenskan, däremot fanns det i Dagens Nyheter. Vi valde 

därför att även ta med två artiklar från Dagens Nyheter 1990, för att jämföra med dem från 2011. 

Artiklarna är exempel på förhandsmaterial och är inte representativa för allt förhandsmaterial. Se sidan 

43 för artikelförteckning.  

 

Den kvalitativa analysen har sedan genomförts utifrån en analysmodell ur Nyheter - att läsa tidningstext 

(Lundgren, 1999, s 54-55). Det är en analysmodell som går att tillämpa på alla typer av nyhetstexter och 

gör en helhetsanalys av texten. De punkter som analysen utgår från är: 

- När, var och hur artikeln är publicerad 

- Vad artikeln handlar om 

- Materialets disposition och vinkel 

- Den språkliga gestaltningen 

- Reporterns förhållande till källorna 

- Retoriska grepp 

- Bildspråk 

- Reporterns närvaro i texten 

- Problematisering och förenkling 

Vi har analyserat alla texter efter dessa punkter, men i de publicerade analyserna har vi inte tagit upp 

alla punkter i alla texter. Vi har koncentrerat oss på det som är relevant för vårt syfte på grund av 

utrymmesbrist.  

 

Etiskt avvägande 

I textanalyserna har vi valt att skriva ut journalisternas namn. Det är inte vår avsikt att hänga ut 

journalisterna. Vi var valt att skriva ut namnet för att vår undersökning ska bli transparent. 

Undersökningen får också högre trovärdighet när källorna inte är anonyma. Dessa artiklar är tillgängliga 

för allmänheten på andra sätt än genom vår undersökning. De flesta av dem finns publicerade på 

tidningarnas hemsidor, och finns att läsa på bibliotek och i arkiv. I och med att artiklarna är signerade 

med byline anser vi att det redan är offentligt vem som skrivit artiklarna. Artiklarna är skrivna av 

journalister i sin yrkesroll och på uppdrag av en arbetsgivare och därför ser vi inte att skribenterna 

behöver skyddas.
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6. Resultat och analys 

6.1 Resultat av den kvantitativa analysen 

Fördelning mellan kultur och nöje  

Undersökningen har visat att kulturbevakningen har minskat i alla tidningar, och nöjesrapporteringar har 

ökat. I snitt har andelen kulturartiklar minskat från 78,4 procent till 54,5 procent från 1990 till 2011. 

Andelen artiklar med nöjesinriktning har i snitt ökat från 20,4 procent till 44,1 procent under samma 

period (se figur 6.1). I Sydsvenskan har kulturdelen minskat med 40,1 procentenheter mellan 1990 och 

2011, från 92,2 procent till 52,1 procent. Under 1990 saknades nöjesartiklar, men år 2011 tar de upp 45 

procent av innehållet (se figur 6.2). I Göteborg-Posten har andelen kulturartiklar minskat med hälften 

mellan 1990 och 2011, en minskning med 49,3 procentenheter. Nöjesbevakningen har ökat från 

1,4procent till 50,2 procent (se figur 6.3). Dagens Nyheters kulturbevakning har minskat med 9,1 

procentenheter under undersökningsperioden. Andelen nöje har ökat från 28,8 procent till 36,8 procent, 

en ökning med 8 procentenheter (se figur 6.4). 

 

Figur 6.1 

Fördelning 

mellan kultur 

och nöje i alla 

tidningar, 

1990 jämfört 

med 2011. 

Figur 6.2 
Fördelning 

mellan kultur 

och nöje i 

Sydsvenskan, 

1990 jämfört 

med 2011. 

Figur 6.3 
Fördelning 

mellan kultur 

och nöje i 

Göteborgs-

Posten, 1990 

jämfört med 

2011. 

Figur 6.4 
Fördelning 

mellan kultur 

och nöje i 

Dagens 

Nyheter, 1990 

jämfört med 

2011. 
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Fördelning mellan ämnen 

I Sydsvenskan har andelen artiklar om skönlitteratur minskat med 21,7 procentenheter mellan 1990 och 

2011. Ämnet facklitteratur har minskat från16,9 procent till 0,4 procent. Även bevakningen av bildkonst 

har minskat från 5,2 procent till 1,8 procent. Ämnena arkitektur och skulptur/design har minskat från 1,3 

procent respektive 2,6 procent till 0 procent.  En ökning med 20,2 procentenheter har skett i ämnet 

personfokus. Följande ämnen har ökat från ingen bevakning år 1990: mat/restaurang (2,9 procent), tv- 

och datorspel (2,5 procent), klassisk musik (1,8 procent), populärmusik (15 procent), konstfilm (2,9 

procent), biofilm (5,7 procent) och scenkonst (5,7 procent) (se figur 6.5). 

Figur 6.6 Fördelning mellan ämnen i Göteborgs-Posten, 1990 och 2011.  

Figur 6.5 Fördelning mellan ämnen i Sydsvenskan, 1990 och 2011.  

N 1990=77 

N 2011=280 

N 1990=73 

N 2011=404 
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I Göteborgs-Posten har den största minskningen skett i ämnet skönlitteratur, en minskning med 28 

procentenheter. Även samhällsfrågor har minskat mycket, med 11 procentenheter. Andra ämnen som 

har minskat är facklitteratur (minskning med 4,8 procentenheter), scenkonst (minskning med 8.9 

procentenheter), bildkonst, radio och skulptur/design. Ämnet personfokus har ökat med 16,7 

procentenheter. Ökat har också populärmusik, från 0 procent till 16,3 procent under 

undersökningsperioden. Ämnena klassisk musik, biofilm, konstfilm, tv och kultur- och mediepolitik har 

också ökat under perioden (se figur 6.6). 

 

I Dagens Nyheter finns den största minskningen i ämnet scenkonst. Det har minskat med 7,6 

procentenheter. Även populärmusik, klassisk musik (-2,9 procentenheter), samhällsfrågor (-3,4 

procentenheter) och skulptur/design har minskat något. Den största ökningen finns i artiklar med 

personfokus. Ökningen är 11,8 procentenheter, från 5,1 procent till 16,9 procent. Andra ämnen som ökat 

är kultur- och mediepolitik (+ 2,3 procentenheter) och skönlitteratur (+ 3,2 procentenheter). Övriga 

ämnen har mycket små ökningar eller minskningar (se figur 6.7). 

 

I genomsnitt när det gäller alla tidningarna, har dock de största minskningarna skett i ämnena 

skönlitteratur, scenkonst och samhällsfrågor. Skönlitteratur har minskat med 6,1 procentenheter och 

scenkonst och samhällsfrågor med 5,8 respektive 5,9 procentenheter. Den största ökningen är i ämnet 

personfokus med 15,4 procentenheter. Näst största ökningen har skett hos artiklar om populärmusik, 

som har ökat med 5 procentenheter. 

 

Figur 6.7 Fördelning mellan ämnen i Dagens Nyheter, 1990 och 2011.  

N 1990=354 

N 2011=372 
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Fördelning mellan artikeltyper 

I Sydsvenskan 1990 stod recensioner för 51,9 procent av det totala kultur- och nöjesmaterialet. På andra 

plats kommer notiser och kommentarer, båda med 11,7 procent av utrymmet. Kvar finns 24,7 procent av 

utrymmet fördelat på övriga artikeltyper. År 2011 har recensionerna minskat till 32,9 procent. Notiser 

har ökat till 25,4 procent och kommentarer har har minskat till 8,9 procent. En ökning från 0 procent har 

skett hos nyhetsartiklar (5,4 procent år 2011) och intervju (2,1 procent år 2011) och personporträtt har 

ökat med 5,1 procentenheter. Debattartiklar har minskat från 2,6 procent till 0 procent under 

undersökningsperioden (se figur 6.8). 

 

Göteborgs-Postens kultur- och nöjessidor 1990 bestod till 58,9 procent av recensioner, 12,3 procent 

krönikor, 8,2 procent notiser och 8,2 procent kommentarer. 2011 har recensionerna minskat till 30,4 

procent, krönikorna har minskat till 5,9 procent, kommentarerna har minskat till 2,2 procent och 

notiserna har ökat till 29,2 procent. Nyhetsartiklar har ökat med 6,3 procentenheter, personporträtt med 

3,3 procentenheter medan reportage har minskat med 2,6 procentenheter. En ökning från 0 procent har 

Diagram 3.2 Fördelning mellan 

artikeltyper i Göteborgs-Posten, 

1990 och 2011.  

Figur 6.8 Fördelning mellan 

artikeltyper i Sydsvenskan, 

1990 och 2011.  

Figur 6.9 Fördelning mellan 

artikeltyper i Göteborgs-

Posten, 1990 och 2011.  
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skett hos intervju (3,2 procent), faktaartikel (0,7 procent), illustration/citat (7,2 procent) och övrigt (6,4 

procent) (se figur 6.9). 

I Dagens Nyheter har andelen recensioner minskat från 34,5 procent till 27,4 procent mellan 1990 och 

2011. Andelen krönikor har minskat med 3,7 procentenheter och andelen nyhetsartiklar har gått ned 5 

procentenheter. Kommentarer har minskat med 2,2 procentenheter och faktaartiklar med 2,3.  

Den största ökningen finns hos notiser, från 15,8 procent till 23,4 procent. Intervjuer har ökat med 3,7 

procentenheter och övrigt med 3,4 procentenheter. Illustrationer/citat har ökat från 0 procent till 7 

procent (se figur 6.10). 

 

I genomsnitt har recensionerna minskat mest (-10,7 procentenheter). Även nyhetsartiklar (-2,3 

procentenheter), krönikor (-3,6 procentenheter), kommentarer (-3,5 procentenheter) och faktaartiklar (-

2,4 procentenheter) har minskat. Den största ökningen är generellt sett notiser, i snitt 12 procentenheter. 

Andra artikeltyper som ökat är illustrationer/citat (+5,8 procentenheter), övrigt (+3,5 procentenheter) 

och intervjuer (+2,9 procentenheter). 

 

Andel förhandsmaterial 

Figur 6.10 Fördelning 

mellan artikeltyper i Dagens 

Nyheter, 1990 och 2011.  

Figur 6.11 Andel förhandsmaterial i alla 

tidningar, 1990 och 2011.  
Figur 6.12 Andel förhandsmaterial i Sydsvenskan, 

1990 och 2011.  
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I snitt var 6,2 procent av kultur- och nöjesmaterialet förhandsmaterial år 2011. Det är en ökning med 3,2 

procentenheter sedan 1990. (se figur 6.11) I Sydsvenskan är ökningen 6,2 procentenheter, från 1,3 

procent till 7,5 procent. (se figur 6.12) Göteborgs-Posten hade 2,7 procent förhandsmaterial 1990 och 

har under undersökningsperioden ökat med 4,5 procentenheter till 7,2 procent (se figur 6.13) Andelen 

förhandsmaterial i Dagens Nyheter var år 1990 3,4 procent och år 2011 4 procent. Det är den minsta 

ökningen med 0,6 procentenheter (se figur 6.14). 

 

Fördelning av förhandsmaterialet 

I Sydsvenskan fanns 54,5 procent av förhandsmaterialet i notiser. 18,2 procent fanns i nyhetsartiklar och 

13,6 procent i kategorin övrigt. Reportage, personporträtt och illustration/citat har alla 4,5 procent var. 

Figur 6.14 Andel förhandsmaterial i Dagens Nyheter, 1990 

och 2011.  

Figur 6.15 Fördelning av förhandsmaterialet på 

artikeltyper i Sydsvenskan, i snitt av hela 

undersöknings-perioden.   

Figur 6.16 Fördelning av förhandsmaterialet på 

artikeltyper i Göteborgs-Posten, i snitt av hela 

undersöknings-perioden.   

Figur 6.17 

Fördelning av 

förhandsmaterialet på 

artikeltyper i Dagens 

Nyheter, i snitt av hela 

undersöknings-perioden.   

Figur 6.13 Andel förhandsmaterial i Göteborgs-Posten, 

1990 och 2011.  
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(se figur 6.15) Göteborgs-Posten hade 38,7 procent av förhandsmaterialet i notiser. Personporträtt stod 

för 29 procent och nyhetsartiklar för 19,4 procent. Övrigt hade 12,9 procent av förhandsmaterialet. (se 

figur 6.16) Dagens Nyheter hade störst andel förhandsmaterial i nyhetsartiklar, 33,3 procent. Näst störst 

andel fanns i övrigt, 25,9 procent. Notiser hade 18,5 procent av förhandsmaterialet och personporträtt 

7,4 procent. Reportage, krönika, kommentar och intervju har 3,7 procent vardera (se figur 6.17). 

Förhandsmaterial fanns främst i artiklar med personfokus (16,3 procent). Även artiklar om 

populärmusik (15 procent), blandad konst (12,4 procent) och skönlitteratur (11,3 procent) är stora 

grupper. Scenkonst och biofilm har båda 10 procent av förhandsmaterialet. 7,5 procent finns i ämnet 

konstfilm och 3,8 procent i ämnet tv. Ämnena samhälle och bildkonst har 2,5 procent vardera. Övriga 

grupper ligger på 1,3 procent var. (se figur 6). I Sydsvenskan var de största grupperna konstfilm och 

populärmusik (22,7 procent vardera). Personfokus var den största gruppen i Göteborgs-Posten, med 

25,8 procent av förhandsmaterialet. I Dagens Nyheter var biofilm den största gruppen (25,9 procent) (se 

figur 6.18). 

 

Geografi 

Fördelningen mellan nationell och internationell kultur- och nöjesbevakning har inte förändrats mellan 

1990 och 2011. Fördelningen var 62,7 procent nationellt material och 37,3 procent internationellt 

material båda undersökningsåren, i snitt av alla tidningar. 

 

Producenter 

Större delen av materialet är egenproducerat i samtliga tidningar. I snitt var 86,1 procent egenproducerat 

1990 och 69,3 procent 2011. Andelen material som var inköpt från en nyhetsbyrå var 1 procent 1990 

och 2 procent 2011. År 1990 gick det inte att avgöra producenten i 12,9 procent av materialet. År 2011 

Figur 6.18 Fördelning av förhandsmaterialet på ämnen i alla tidningar, i snitt av hela undersökningsperioden.   
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var motsvarande siffra 28,5 procent. Anledningen till att det inte gick att avgöra producenten av dessa 

texter var att de helt enkelt var osignerade. Alla osignerade texter var notiser.  

 

Antalet artiklar 

I Sydsvenskan har antalet artiklar under de två undersökningsveckorna ökat från 77 stycken 1990 till 280 

stycken 2011. Göteborgs-Posten hade sammanlagt 73 artiklar under vår- och höstveckan 1990 och 

under motsvarande veckor 2011 ökat till 404 stycken. I Dagens Nyheter fanns 354 artiklar under 

undersökningsveckorna 1990 och siffran ökade endast marginellt till 372 under veckorna 2011. 

 

Artikelstorlek 

I genomsnitt har andelen notiser och korta texter ökat från 36,9 procent till 54,3 procent mellan 1990 

och 2011. Texter som är kortare än en halvsida har minskat från 44,6 procent till 21,5 procent. Andelen 

halvsidor har minskat från 16,9 procent till 8 procent undersökningsperioden. Helsidor har ökat från 1 

procent till 9,5 procent. Andelen uppslag har ökat från 0,6 procent till 6,2 procent. Artiklar som är större 

än ett uppslag har ökat från 0 procent till 0,6 procent.  

 

6.2 Resultat av den kvalitativa analysen 

Här följer våra textanalyser av det utvalda förhandsmaterialet. Först kommer sex analyser av artiklar 

från Dagens Nyheter, sedan två från Sydsvenskan, och sist fyra från Göteborgs-Posten. En 

sammanfattning finns i analysdelen (6.3 Analys och jämförelse med tidigare forskning). 

 

Textanalys 1. Kärleken är motorn, inte motivet 

Karen Söderberg, Dagens Nyheter, 1990-04-06 

 

Artikeln handlar om avhandlingen Lyriker med förhinder - studier i Olof Lagercrantz tidiga 

författarskap, skriven av Siv Storå. Hon disputerade den 7 april och artikeln publicerades dagen innan. 

Bildtexten påpekar att avhandlingen läggs fram dagen därpå. Täckning för rubriken finns i ett stycke 

som berättar om Lagercrantz relation med Inga Lindholm, som han brevväxlar med: ”I Inga Lindholms 

tidiga brev framträder på en gång en förälskad kvinna och en moderlig vän som oreserverat kärleksfull 

tröstar, uppmuntrar och driver på sin unge diktare. I brevväxlingen formas Lagercrantz författarskap. I 

hans lyrik är hon snarare motor än motiv.” 

 

I artikelns förgrund finns Olof Lagercrantz och den lyrik han skrev i början av sin karriär. I bakgrunden 

finns Siv Storå och hennes avhandling. Storå är den enda personen som intervjuats och citerats direkt i 
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texten. Lagercrantz omskrivs i texten, men får inte tala med egen röst. Ett undantag är ingressen: ”För 

ett tag sedan ringde Olof Lagercrantz till Siv Storå som är bibliotekarie i Åbo och sa: Bo Setterlind 

påstår att jag skrivit en dikt som heter ”De Döda”. Har jag verkligen gjort det?”. Där citeras han, men 

precis som i övriga texten, genom det Storå berättar. 

 

Skribenten inleder med att återigen berätta att Siv disputerar med en avhandling om Lagercrantz dagen 

därpå. Därefter förklaras det att Lagercrantz, mest känd som författare och Dagens Nyheters 

chefredaktör, också skrev lyrik i sin ungdom, för att fånga upp de läsare som är omedvetna om detta. I 

början av artikeln handlar det om Siv Storå och om hur hon har arbetat med sin avhandling. Hon berättar 

om att hon själv är vän med Lagercrantz, men inte har prövat sina hypoteser på honom. Sedan övergår 

texten till att handla om Lagercrantz liv och lyrik. Författaren skriver i texten om hur hans unga år såg 

ut, och det vävs ihop med pratminus från Storå där hon pratar om de hypoteser och slutsatser hon har 

kommit fram till i sin avhandling.  

 

Artikeln är objektivt skriven av reportern, som inte har lagt in några egna värderingar eller åsikter kring 

Lagercrantz lyrik eller Storås resultat och avhandling. Dock är Storå den enda person som får komma 

till tals i artikeln, så eventuella kritiker eller bärare av annan åsikt saknas. Det finns ingen som kan tala 

emot de slutsatser hon kommit fram till i sin avhandling. Det faktum att avhandlingen läggs fram dagen 

efter nämns i både bildtexten och början av brödtexten. Det finns möjlighet att artikeln kan väcka ett 

intresse för avhandlingen hos läsare, och även ett intresse för Lagercrantz lyrik. Det går att se artikeln 

som förhandsmaterial, som att den bereder väg för avhandlingen. Men man kan också se det som att 

artikeln, med sitt fokus på Lagercrantz och Storås hypoteser, vill diskutera Lagercrantz i tidningen och 

även verka utbildande för läsare som inte känner till Lagercrantz som lyriker. 

 

Textanalys 2. Osminkad realism från Tjernobyl 

Peter Sundberg, Dagens Nyheter, 1990-04-07 

 

Det är en nyhetsartikel som handlar om en utställning av konstverk, fotografier och korta 

videodokumentärer om kärnkraftsolyckan i Tjernobyl. Skribenten har fått se utställningen före 

premiären och berättar om vad som visas, gripande detaljer som finns i konsverken. Han skriver om 

utställningens två främsta utställare, konstnären Piotr Jemets och fotografen Alexander Salmygin och 

deras verk. Han nämner även kärnkraftsdebatten där museichefen får textens enda pratminus. För att få 

liv i texten har han använt sig av starka citat från en strålningsexpert, kärnkraftsindustrin och radions 

varningar till befolkningen.  
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Skribenten har klart och tydligt tagit ställning, han sympatiserar med dem som är emot kärnkraftverk. 

Det visar han genom att vinkla texten så läsaren inte får en chans att själv reflektera över vad han eller 

hon själv står i kärnkraftsfrågan. Det är offren i kärnkraftsolyckan som får mest plats i texten. Skribenter 

tar upp själva debatten är i andra stycket: ”Helheten skakar om. Tavlorna, bilderna och filmerna gör ord 

otillräckliga. Kärnkraftsanhängarnas protester mot utställningen som ett inlägg mot kärnkraft tar 

museichefen Henrik Jern inte så hårt på. 

– Materialet är ju helt dokumentärt och det är ett museums skyldighet att värna om yttrandefrihet och ge 

underlag för debatt.” 

Med dessa ordval får han läsarens sympati, och när han går vidare till kärnkraftsanhängarna har han 

framställt dem som de onda eller de som har fel i frågan genom museichefens pratminus.  

 

Skribenten skriver om konstnären Piotr Jemets som en hjälte genom att berätta att han inte kan närvara 

personligen på utställningen, eftersom han är så strålningsskadad efter att ha deltagit i räddningsarbetet 

innanför zonen. Kärnkraftsdebatten är väldigt laddad och olyckan i Tjernobyl var väldigt allvarlig, så det 

krävs inte mycket av skribenten för att få läsaren på sin sida och känna sympati. 

 

Anledningen till varför artikeln skrevs är utställningen i Ystad, därför borde nyhetsartikeln enbart handla 

om utställningen och kanske inte lägga så mycket krut på debatten. Det är en viktig fråga, men i den här 

artikeln saknas åsikter och människor som är för kärnkraft. Båda sidorna få inte komma till tals.  

 

Textanalys 3. Teater om skuld –  och teatern 

Clas Barkman, Dagens Nyheter, 2011-04-07 

 

Artikeln handlar om pjäsen Entré –  Sorti av Lennart Hjulström, som hade premiär på Stockholms 

stadsteater den 8 april dagen efter artikeln publicerats. I ingressen får vi veta att temat för pjäsen är 

konflikträdslan i teatervärlden, och att pjäsen har premiär på Stockholms stadsteater på fredag. Texten 

beskriver pjäsens innehåll kort i början - det handlar om en teater som får en ny teaterchef, och den 

tidigare chefen utmanövreras, vilket sedan leder till mobbning och utfrysning, som skapar passivitet hos 

människorna runt omkring. Efter det försöker reportern gå djupare in på vad Hjulström menar med 

pjäsen. Reportern undrar om den handlar om honom själv, men får till svar att den är allmängiltig. Sedan 

försöker reportern koppla ihop pjäsen med två undersökningar som visat att Stockholms stadsteater, där 

pjäsen spelas, är en av Sveriges sämsta arbetsplatser när det kommer till arbetsglädje. Efter det frågar 

reportern om pjäsens nya teaterchef har några likheter med Benny Fredriksson, Stadsteaterns nuvarande 



24 
 

chef. Reportern får inget napp på någon av frågorna, Hjulström är nöjd med Stadsteatern som arbetsplats 

och tror att Fredriksson kommer att bli en legend.  

 

Trots att Hjulström i artikeln säger att pjäsen inte speciellt handlar om Stockholms stadsteater och den 

kritik den utsatts för efter undersökningarna av den som arbetsplats, tas detta upp igen i artikelns 

tillhörande faktaruta. Faktarutan förklarar undersökningen lite mer än vad som görs i texten, och går 

även vidare med andra fakta.  

 

Om reportern har sett pjäsen låter han sina åsikter om den inte synas i texten, som saknar kritik eller 

analys. Artikelns fokus är inte på pjäsens innehåll eller framförande, utan snarare på det som finns 

bakom. Reportern försöker få ur Hjulström vilka erfarenheter pjäsen baseras på, men får svar som inte 

pekar ut någon speciell person eller situation. Att tidningen valt att ändå ta med faktarutan med 

information om Stadsteaterns problem med arbetsmiljö ger intrycket av att de ändå ser en koppling 

mellan pjäsens innehåll och Stadsteatern, fast det inte framgår av texten. Det är den nya pjäsen som står 

i artikelns förgrund och som får läsarens uppmärksamhet. Det påpekas i både ingressen och faktarutan 

att det är en ny pjäs, som har premiär på Stockholms Stadsteater dagen därpå.  

 

Textanalys 4. Hanna Fahl möter Kikki Danielsson 

Hanna Fahl, Dagens Nyheter, 2011-04-10 

 

Artikeln är ett personporträtt om Ann-Kristin (Kikki) Danielsson. Ingressen upplyser läsaren om 

Danielssons tidigare svårigheter och problem, men trots det så ska hon släppa sin första skiva efter 18 

år. I ingressen knyter skribenten an till andra löpsedlar som hennes ”… musik, reumatism och 

alkoholism…” ständigt har lett till.  Det är en ärlig bild av henne som skribenten vill visa, som om hon 

vill ge Danielsson en chans att få förklara sig och låta henne berätta hur det har påverkat henne. Hon är 

den enda källan i texten. 

 

Hanna Fahl börjar med en mjuk ingång där hon ger en generell beskrivning om Danielsson och 

påminner läsaren om varför hon är aktuell just nu och varför det här personporträttet görs. Danielsson 

får berätta lite kort om sin uppväxt, några anekdoter och avgörande perioder ur hennes liv. Ingen ny 

information kommer fram, det är snarare en upprepning av frågor som ställts flera gånger förr. Det 

känns väldigt rutinmässigt och för enkelt vinklat. Det som är nytt och intressant kommer i slutet då 

Danielsson pratar om sin nya skiva, arbetet och tankarna kring inspelningen och vad som skiljer den 
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från de tidigare plattorna. Texten känns väldigt långsam och skribenten tar upp så många händelser att 

texten blir spretig och svår att greppa. 

 

Danielsson beskrivs som ett offer genom nästan hela texten. Det är svårt att avgöra vad vinkeln är. Det 

kan vara ett försök att spela på läsarnas känslor för att få en reaktion, att de ska finna artikeln intressant, 

eller ett halvdant försök att anspela på kontrasten mellan offerbilden hon hade förr och den positiva 

personen hon är nu. I slutet när de börjar prata om den nya skivan förändras tonen. Offer-tonen finns 

även här men nu finns det kontraster i texten som gör det intressant att läsa. Stycket om skivan är ganska 

kort men lyckas ändå ge någon sorts revansch-känsla för Danielssons del.  

 

Hennes nya skiva är anledningen till den här intervjun. Skribenten har tydligt tagit ställning till 

Danielssons fördel, men texten är inte riktigt säljande, vilket är bra. Artikeln är inte speciellt levande 

eller intressant heller, men det som är nytt och lockar till läsning är den delen som handlar om hennes 

nya skiva. 

 

Textanalys 5. Nu är det kris i familjen Svensson 

Kristoffer Viita, Dagens Nyheter, 2011-10-11 

 

Artikeln handlar om den nya filmen ”Svensson, Svensson - i nöd och lust”. Den har en överskrift med 

texten ”Premiär. Andra filmen med ”Svensson, Svensson””. Artikeln innehåller en kortare återgivning 

av handlingen, och så intervjuas skådespelarna Allan Svensson och Suzanne Reuter om filmen. Dessa 

två personer är de enda som får komma till tals i artikeln. 

 

Artikeln är publicerad en tisdag, och det skrivs i texten att filmen har premiär på fredagen. Det verkar 

som att skribenten har haft möjlighet att se filmen före premiären, då han beskriver handlingen och 

kommenterar skämten (”därmed skämt av sorten ”van Gogh skar av sig sitt öra, vem vet vad Runke kan 

skära av sig””). Han har dock inte lagt in någon kritik eller personlig åsikt om filmen i texten. Det finns 

ingen recension i dagens tidning, men det publiceras en sådan senare under veckan. Troligtvis hade 

tidningen möjlighet att publicera recensionen och artikeln samtidigt, men har valt att inte göra så.  

 

Reportern frågar huvudrollsinnehavarna ”övervägde ni aldrig att inte göra det igen?” och får som svar 

från Svensson att det fanns tvivel - för att journalister blir illa berörda av serien. Även reportern själv 

beskriver i texten att Reuter och Svensson ”verkar vara lite på defensiven” under mötet och att de är 

vana vid att journalister inte är fans av ”Svensson, Svensson”.  
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Artikeln förutsätter att läsaren sedan tidigare känner till ”Svensson, Svensson”. Texten dyker rakt in i 

den nya filmens handling utan att förklara vad ”Svensson, Svensson” är och man förväntas känna till 

karaktärer och den föregående serien och tidigare filmen.  

 

Denna artikel räknas som förhandsmaterial då den ger utrymme åt en film som ännu inte har haft 

premiär, och det utan kritik. Trots att kritik av filmen saknas visar reportern genom sina frågor att han 

inte är övertygad om att det är en bra idé att göra ytterligare en ”Svensson, Svensson”-film. 

Huvudrollsinnehavarna svarar genom att ifrågasätta journalisternas negativa inställning till filmen och 

framhäva att filmen är till för publiken, inte för journalisterna. Det är Reuter och Svensson som får 

förmedla filmens budskap till läsarna. Reportern återger handlingen men på ett neutralt sätt, utan 

värderingar eller kritik. En läsare som känner till ”Svensson, Svensson” sedan tidigare får en inblick i 

den nya filmen och får veta att filmen gjorts med dem, publikföljet, i åtanke - inte kritiserande 

journalister. Är man inte insatt i familjen Svensson däremot, är det svårt att helt ut förstå vad det handlar 

om. 

 

Textanalys 6. Zombierna går igen 

Hanna Fahl, Dagens Nyheter, 2011-10-14 

 

Artikeln är en nyhetsartikel om Robert Kirkman, skapare av den tecknade serien The Walking Dead. 

Ingressen förklarar att Kirkmans passion för zombier kommer att få utrymme, men upplyser också att 

hans andra serietecknade samlingsvolym av The Walking Dead kommer att komma ut på svenska. 

Dessutom får läsaren reda på att han är aktuell i USA med andra säsongen av tv-versionen. I inledningen 

får läsaren ännu en påminnelse om varför han är aktuell just nu. Det finns även en faktaruta där läsaren 

får veta datum för släppet av den tecknade serien och datum och kanal för tv-seriens säsongsstart i 

Sverige. 

 

Kirkman får berätta om sin tecknade serie och om filmatiseringen av den. Han är den enda källan som 

kommer till tals i texten. Det som får mest utrymme är hans brinnande intresse för serierna. I sista delen 

av texten skrivs skribentens frågor till Kirkman ut. Frågorna blir mer personliga och man får en känsla 

av att det är ett riktigt samtal när frågorna skrivs ut i texten. De handlar om vad han tycker om sina 

karaktärer och allmänt om The Walking Dead. Det skulle kunna vara sådant som den typiska zombie-

nörden undrar över.  
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Det är en positiv ton genom hela texten och skribenten är varken kritiskt eller ifrågasättande. 

Hon förstorar upp serien som någon han inte skulle kunna leva utan: ”Är du rädd för ett liv utan ”The 

walking dead?”” Det är ett exempel på reporterns okritiska frågor. Skribenten tillåter honom kraftfulla 

och målande pratminus, som till exempel första meningen: ”Zombien symboliserar den fysiska 

manifestationen av döden för mig. …”  

 

Det här engagemanget och energin i artikeln ger texten en ”feel good”-känsla, som smittar av 

sig på läsaren. Skribenten beskriver i texten hur framgångsrik han har varit med sina båda serier. I och 

med Kirkmans djupa ord och tankar om zombies skapas det en kontrast som kan få läsaren att engagera 

sig i zombie-filmer, som i vanliga fall inte kanske inte upplevs så djupa. Läsaren får ingen chans att 

tänka själv om vad han eller hon ska tycka om The Walking Dead eller om Kirkman över huvudtaget. 

Det som läsaren får är en färdig åsikt serverad på ett fat som han eller hon kan ta till sig och göra till sin 

egen. 

 

Textanalys 7. Utryckning för en uppryckning 

Emma Thörnkvist, Sydsvenskan, 2011-04-08 

 

Utryckning för en uppryckning är ett reportage från en trädgård i Södra Sandby i Lund som ska rustas 

upp i programmet Trädgårdsfredag i SVT. I ingressen och den tillhörande faktarutan påpekas det när 

och var programmet har premiär. Huvudperson är programledaren Pernilla Månsson Colt. Kocken Tareq 

Taylor får ett pratminus för att berätta om köksträdgården som finns där. Endast personer som arbetar 

med programmet får alltså komma till tals. Reportaget ger också stor plats åt pratminusen. En uträkning 

visar att 54 procent av reportaget består av citat.  

 

Reportern berättar om det hon ser och vad som sker när inspelningarna pågår. Scenerna är korta och inte 

särskilt utförliga. Hon skriver ingenting om sina känslor eller tankar kring det hon ser. I ingressen står 

att en ”risig gammal övergiven trädgård” ska rustas upp, men scenerna ger inget intryck av att det är 

risigt eller fult. Ibland låter det vackert, med beskrivningar som ”luften är full av små, små regndroppar” 

och ”här och var växer snödroppar”. Det bidrar till det budskap de intervjuade vill få fram, att de under 

programmet kommer att skapa en vacker trädgård. 

 

De intervjuade är entusiastiska och framställer programmet i positiva ordval. De trissar också upp 

spänning inför programmet, genom att flera gånger påpeka att de har en svår utmaning framför sig. ”Det 

finns de som tycker att det här är ett galet projekt, men det tycker inte jag” säger Månsson Colt. 
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Månsson Colt får berätta om vad man kan förvänta sig att se i programmet, att de kommer att lära ut hur 

man sår och beskär, ge experttips och visa vackra blommor i närbild. Detta kan väcka ett intresse hos 

läsaren för att se programmet. 

 

Tonen i reportaget är positiv. Med de korta scenerna och de många pratminusen är det de intervjuades 

positiva inställning som blir huvudsaken. Det finns inga källor som inte arbetar med programmet och 

reportern bidrag inte med kritik eller reflektion kring sin upplevelse av inspelningen. Information kring i 

vilken kanal, vilken dag och vilken tid programmet sänds finns i både ingress och faktaruta, och är 

därmed lätt tillgängliga för läsarna. Artikeln blir något av en plats i tidningen där de involverade får 

marknadsföra sitt program. 

 

Textanalys 8. Hipp klubb för barnlediga 

Marcus Larsson, Sydsvenskan, 2011-04-08 

 

Artikeln är en nyhetsartikel som handlar om klubben Hästen som har premiär samma vecka som artikeln 

är publicerad. I fokus är målgruppen som självklart klubbarrangörerna vill nå ut till.  

 

Arrangörerna (Fredrik Nilsson och Palle Tenfalk) är de som får allra mest plats med sina pratminus. 

Även skribenten syns i texten, då han beskriver hur lokalen ser ut. Han syns även i slutet av intervjun i 

en aningen provocerande fråga till arrangörerna, där han troligtvis anspelar på alkoholkonsumtionen: 

”De som har skaffat barnvakt för att gå på Hästen, kommer de att behöva barnvakt dagen efter också?”, 

och klubbarrangörerna svarar att de hoppas det. 

 

Fredrik Nilsson får ett pratminus där han förtydligar vilka som ingår i målgruppen och ger bakgrunden 

till arrangemanget: ”Hästen hoppas vara ett hippare och intimare alternativ för den medelålders publik 

som inte känner sig hemma på Etage och Crown Nightclub som vanligtvis har 25-årsgräns på helgerna, 

eller Swing Inn med sin väl tilltagna 30-årsgräns i dörren.” Flera gånger påpekar skribenten vilka de 

vänder sig till. 

 

Arrangörerna beskrivs som de gamla klubbrävarna, medelålders herrarna och klubbarrangörerna. 

Klubbarrangörerna är det enda ordet som är neutralt. Dessutom har Fredrik Nilsson ett smeknamn som 

skribenten har valt att ta med, Sweet Fred, som syns i bildtexten, ingressen och i faktarutan. 

Klubbrävarna och smeknamnet är mer personligt och för läsaren närmare ägarna, och genom att kalla 
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dem för de medelålders herrarna kan läsarna personifiera sig med dem och ser dem nästan som sina 

vänner.  

 

Texten är hårt vinklad och skribenten har fokuserat på det som är annorlunda. Det som sticker ut är 

målgruppen, men genom den vinkeln bidrar skribenten med att sälja ägarnas idé till sin målgrupp. Det 

som saknas är de kritiska frågorna. Läsarna får inget svar om vart intäkterna går, är arrangörerna två 

vanliga malmöbor som tycker att det är kul att arrangera fester eller jobbar de på ett eventföretag? Eller 

kanske har de ett eget företag? Det enda som antyds i texten är att de har arrangerat fester förut. 

 

Textanalys 9. Till Tranströmer via dikten 

Hanna Jedvik, Göteborgs-Posten, 2011-04-09 

 

Artikeln handlar om boken Tomas Tranströmer - ett diktarporträtt, en biografi av Staffan Bergsten. 

Boken är skriven på uppdrag av Albert Bonniers förlag för att släppas i samband med poetens 80-

årsdag. Det finns två faktarutor, i båda påpekas att det kommer en ny bok. Artikeln handlar om den nya 

boken, men fungerar även som ett personporträtt av Tranströmer, som är artikelns huvudperson. I 

bakgrunden finns Bergsten, som får berätta om sin tolkning av Tranströmer som person genom hans 

lyrik. Tranströmer själv har inte intervjuats och omtalas därför bara i texten, genom fakta om hans liv 

och karriär samt Bergstens citat.  

 

Det påpekas i texten att Tranströmer är förtegen om sitt privatliv och när Bergström vänt sig till honom 

för respons på sina analyser har kommentarerna varit tvetydiga - ”så kan man se det” eller ”så kan det 

vara”. Slutsatsen man kan dra av det är att boken är helt utlämnad åt Bergstens egna tolkningar av 

Tranströmer genom brev, lyrik och anteckningsböcker. Därför får man också tolka artikelns bild av 

Tranströmer som Bergstens egen tolkning av honom som person. Det finns ingen kritik eller åsikter 

kring boken i texten, och ingen recension finns knyten till texten.  

 

Texten är skriven i en positiv ton. Texten beskriver att han har en stor läsekrets och ”att han är översatt 

till 65 språk talar för sig självt”. Det förekommer inget tvivel på Tranströmers storhet som författare och 

inte heller på Bergstens förmåga att skildra hans inre liv genom hans lyrik. Reportern skriver också i 

början av texten att ”valet var självklart” när förlaget skulle välja författare till biografin. Vems åsikt 

detta är framkommer inte. Vi vet inte om det är något som kommer från förlaget, om det är reporterns 

egen åsikt eller om det kommer från Bergsten.  
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Artikeln försöker porträttera Tranströmer genom Bergstens arbete. Då det saknas andra källor och 

synvinklar får författaren stå oemotsagd. Det saknas kritik, och artikeln är skriven i en positiv ton. 

Läsaren blir därmed uppmärksammad på en ny bok utan att få ta del av någon annan än författarens 

egen bild av boken. Bergsten har skrivit om flera andra svenska poeter och han framstår som kompetent. 

I artikeln är det inte Bergsten som författare som står i centrum, utan det är vad han har kommit fram till 

i sin bok om Tranströmer som är viktigt.  

 

Textanalys 10. Scream-film i modern tappning 

Linda Clausson, Göteborgs-Posten, 2011-04-09 

 

Artikeln handlar om regissören Wes Cravens nya film Scream 4. Det är en intervju där Craven berättar 

lite om sin film, men mest om arbetet kring filmen. I texten står det ingenting om handlingen utan 

Craven verkar väldigt hemlighetsfull. Rubrik och ingress sätter fokus på det moderna och teknologiska 

temat i filmen. Craven har som enda källa en stor plats i texten. 

 

Det läsaren får veta om handlingen är att det kommer förekomma överraskningsmoment. Man får en 

känsla av att dessa moment är de allra viktigaste bitarna i filmen. Craven citeras: ”Hemlighetsmakeriet 

börjar redan vid rollbesättningen. Vi kunde inte låta hundratals unga skådespelare läsa manuset så de 

fick provspela med repliker från den första filmen.” 

 

Det här stycket gör texten mer intressant och man kommer närmare regissören, men på ett lagom 

avstånd. Den mer personliga tonen fortsätter i sista stycket, men inte på ett intensivt eller påstridigt sätt, 

utan tvärt om. Läsaren får en inblick hur Craven har känt i och med arbetets gång, vilket har varit upp 

och ner men att han ändå är nöjd med resultatet. Det finns en underton i stycket där han kanske inte är så 

nöjd ändå, men det är inget som framgår i texten. Officiellt så är han nöjd med slutresultatet.  

 

I slutet av artikeln så smiter ett kryptiskt citat in: ”… Samtidigt är det en chans för mig att vinna ny 

publik och du vet … rädda min karriär.” Det är provocerande och hemlighetsfullt, och tillför känslan av 

att det är något som Craven utelämnar eller döljer i intervjun. Citatet kryddar texten och väcker frågor 

hos läsaren. Den nya publiken är troligtvis dagens ungdomar, men håller hans karriär på att gå utför? 

Svaret får väl läsaren om han eller hon går och ser på filmen. 
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Texten varken förskönas eller tråkar ut läsaren, utan är neutral och tar med det som är relevant. Tonen i 

texten är informativ, med fakta om Scream 4 varvat med ”trevligt små-prat”, som när hon rabblar upp 

filmerna han har gjort. Texten uppmärksammar den kommande filmen, men är inte speciellt säljande.  

 

Textanalys 11. Bokslut och turné 

Martin Röshammar, Göteborgs-Posten, 2011-10-12 

 

Artikeln handlar om Rikard Wolff, som vid tiden för artikelns publicering nyligen släppt boken 

Rikitikitavi - en folkhemsberättelse och samma kväll har premiär för sin turné med föreställningen 

Falling in love again. Rubriken har nedryckaren ”I kväll har Rikard Wolff premiär på Falling in love 

again i Göteborg”. Även ingressen berättar att turnén har premiär i Göteborg ikväll. En faktaruta tar 

också upp kvällens premiär, och den nya boken. 

 

I centrum finns den nya boken och arbetet med den. Turnén nämns, men inte lika mycket. Wolff får 

berätta om föreställningen i ett pratminus och förklarar att han kommer att använda sig av ”sjungna 

berättelser och associationer till den här folkhemsberättelsen”. Dock berättar Wolff att föreställningen är 

en musikalisk fortsättning på hans bok, så man kan se hans berättelser om arbetet med boken som 

tillhörande även turnén. Wolff är den enda intervjuade personen och källan i texten, och citeras flera 

gånger.  

 

Det framgår inte om reportern läst boken och ingen kritik eller reflektion kring boken finns med. 

Artikeln koncentrerar sig på att berätta om Wolffs liv så som han valt att framställa det i boken, och om 

hur boken kom till. Det finns ingenting om hans övriga karriär. Det tas heller inte upp någonting om hur 

boken tagits emot av publiken och kritiker, utan det är bara Wolf själv som talar om sin bok. Läsaren får 

veta lite vad han eller hon kan förvänta sig av boken, till exempel genom meningar som ”med Rikard 

Wolff själv som utgångspunkt får läsaren en inblick i hur det var att komma ut som homosexuell i en tid 

när aids härjade som värst”, ”en hyllning av Mona Sahlin” och ”ett ifrågasättande av valfrihetssamhället 

idag”.  

 

Artikeln är skriven i en neutral ton. Det saknas kritik och analys av boken, men det finns inte heller 

någon positiv framställning av den. Texten upplevs som öppen och läsaren får själv ta ställning till det 

som står i artikeln. Eftersom hela artikeln ägnas åt boken finns det dock stor möjlighet att en person som 

läser artikeln blir intresserad av att läsa boken eller se föreställningen efter att ha fått veta en del om det i 
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artikeln. Vill läsaren det så står det tydligt i nedryckaren, ingressen och faktarutan vad boken och 

föreställningen heter och var den spelas. 

 

Textanalys 12. Danskonstnären som tror på rörelsens kraft 

Eleonor Ekström-Frisk, Göteborgs-Posten, 2011-10-13 

 

Texten är ett personporträtt av Helena Franzén, dansare och koreograf som har koreograferat en dans 

som ska ha premiär fredagen samma vecka som personporträttet publicerades. Både rubriken och 

ingressen innehåller en djupare och harmonisk ton. I ingressen får läsaren dessutom veta när dansaren 

har sin premiär.  

 

Skribenten vill berätta hur hårt Franzén jobbar för sina verk och hur duktig hon är på det hon gör. 

Skribenten har valt att bara ha Franzén som källa, och hon får därför mycket plats med många 

pratminus. Utgångspunkten i texten är själva produktionen av verket.  

 

Franzén berättar att hon är kritisk mot uppläggen på Kulturrådets bidrag, och hävdar att pengarna inte 

räcker till och att politikerna inte förstår dansares situation. Franzén har tidigare i texten framställts som 

djup och sympatisk, och med tanke på det måste det vara ganska troligt att läsarna kommer att 

sympatisera med henne. Den här avvikelsen från det positiva bygger upp en dramatik och berör därför 

läsarens känslor. Skribenten anspelar på kontrasten mellan det ”onda och det goda” där politikerna är de 

onda och Franzén och alla andra dansare och koreografer symboliseras som de goda. 

 

I slutet i artikeln sätts hon på piedestal då hon beskrivs som väldigt duktig, ambitiös och produktiv. Det 

finns som underton i hela texten. Sist får läsaren veta att hon är 45 år och inte har några planer på att 

sluta dansa. Franzén säger att det är då ”… man har något att säga.”. Skribentens beundran av 

koreografens självförtroende och styrka syns i texten. 

 

Det som gör personporträttet intressant är Franzéns personlighet och hennes arbete som 

koreograf och dansare, men anledningen till varför personporträttet gjordes var hennes premiär 

på Göteborgsoperan. Premiären var alltså väldigt aktuell och självklart vill Franzén att folk ska komma 

och se hennes hantverk, men läsarna själva ska få välja det av egen kraft. Texten ger inte läsaren något 

val eller en chans att reflektera över vad de själva ska tycka om verket, utan det är en färdig 

välformulerad åsikt som läsaren tar in som sin egen.  
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6.3 Analys och jämförelse med tidigare forskning 

Utrymme för olika ämnesområden 

Vår undersökning har visat att andelen nöjesmaterial i kultur- och nöjesdelarna i Sydsvenskan, 

Göteborgs-Posten och Dagens Nyheter har ökat. I Göteborgs-Posten har nöjesmaterialet en knapp 

majoritet, med 50,2 procent av utrymmet. I de andra tidningarna är större delen av materialet 

kulturinriktat. Snittet för samtliga tidningar år 2011 blev 54,5 procent kulturmaterial. Det är en 

minskning jämfört med 1990, då snittet för andelen kulturmaterial var 78,4 procent. Nöjesmaterialet har 

i snitt dubblerats, då det har ökat från 20,4 procent till 44,1 procent (se figur 6.1). Det stämmer överrens 

med vad Drenzel och Ström kommer fram till i sin undersökning, att antalet artiklar som handlar om 

nöje har ökat och fördelningen mellan kultur och nöje har blivit jämnare i morgontidningarna (2010, s 

22). Larsen kom däremot i sin undersökning av norska dagstidningar fram till att andelen kulturmaterial 

på kultur- och nöjessidorna är 22 procent år 2005. Andelen nöje samma år var 70 procent (2008, s 320).  

 

Dagens Nyheter skiljer sig från de andra tidningarna i fördelningen mellan kultur och nöje. 1990 hade 

Sydsvenskan 92,2 procent kulturmaterial under undersökningsveckorna, och 0 procent nöjesmaterial. 

Göteborgs-Posten hade motsvarande 98,6 procent kulturmaterial och 1,4 procent nöjesmaterial. Dagens 

Nyheter däremot hade en lägre siffra när det gällde andelen kulturmaterial, 71,2 procent och en högre 

andel nöjesmaterial, 28,8 procent. De låga andelarna nöjesmaterial i Göteborgs-Posten och Sydsvenskan 

beror på att de även hade separata nöjessidor på en annan plats, långt bak, i tidningen. Dessa delar har vi 

inte undersökt då vi endast var intresserade av kultursidornas utveckling. Det innebär även att 

nöjesmaterialet tillkommit i Göteborgs-Postens och Sydsvenskans kultur- och nöjesbilagor 2011, vilket 

förklarar den stora ökningen i antalet artiklar i dessa tidningar. I de nya kultur- och nöjesbilagorna har 

utrymmet för materialet blivit större än det var på de separata sidorna 1990. Vår studie har undersökt hur 

det ökade utrymmet har fördelats mellan kultur och nöje samt olika artikeltyper och ämnen. 

  

2011 har rollerna bytts och Dagens Nyheter har en högre andel kulturmaterial än de andra tidningarna. 

Dagens Nyheter har 61,2 procent kulturmaterial, jämfört med Sydsvenskans 52,1 procent och 

Göteborgs-Postens 49,3 procent. Dagens Nyheter har också mindre andel nöjesmaterial, 36,8 procent. 

Sydsvenskan och Göteborgs-Posten ligger högre och har 45 procent respektive 50,2 procent. Kategorin 

övrigt, som har använts för material som inte passar in under kultur eller nöje, exempelvis sport, har 

varit större hos Sydsvenskan. 1990 fanns inget sådant material i Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten, 

men i Sydsvenskan är siffran 7,8 procent. 2011 har den sjunkit till 2,9 procent, men är fortfarande högre 

än de andra tidningarnas (se figur 6.2-6.4). 
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När det gäller vilka ämnen artiklarna handlar om dominerade skönlitteraturen stort i Göteborgs-Posten 

och Sydsvenskan 1990. Även i Dagens Nyheter fick skönlitteraturen stor plats, men fick konkurrens av 

populärmusiken. År 2011 har ämnet skönlitteratur minskat i Sydsvenskan och Göteborgs-Posten, från 

33,8 procent till 12,1 procent respektive 41,1 procent till 13,1 procent. Clementi kommer i sin 

undersökning fram till att antalet artiklar om litteratur har ökat (2006, s 17). Detta säger inte emot vårt 

resultat, då ett ökat antal inte utesluter en procentuell minskning. Larsens resultat visar en minskning av 

andelen skönlitteratur i norska dagtidningar, från 12,7 procent till 8,6 procent mellan 1964 och 2005 

(2008, s 300). I Dagens Nyheter har andelarna av skönlitteratur och populärmusik inte förändrats 

avsevärt. I de andra tidningarna har ämnet populärmusik däremot gått från 0 procent 1990 till runt 15 

procent 2011. Det gör det till det näst största ämnet i Sydsvenskan och Göteborgs-Posten. Larsen finner 

också en ökning av ämnet populärmusik, från 3,9 procent 1964 till 22,7 procent 2005 (2008,s 300). 

 

Störst i alla tidningar är artiklar med personfokus. Andelen artiklar med personfokus ligger på 22,9 

procent i Sydsvenskan, 20,8 procent i Göteborgs-Posten och 16,9 procent i Dagens Nyheter. Det 

stämmer överrens med Oscar Hemers beskrivning av den nutida kulturjournalistiken: ”en förskjutning 

av fokus från verket till upphovsmannen” (2010, s 34).  

 

Andelen artiklar som handlar om biofilm har inte förändrats avsevärt i Dagens Nyheter, utan ligger på 

ungefär 9 procent både 1990 och 2011. I Sydsvenskan och Göteborgs-Posten har ämnet biofilm ökat 

från 0 procent i båda tidningarna till 5,7 procent respektive 7,2 procent. Ämnet tv har haft cirka 4 

procent av utrymmet i Dagens Nyheter båda undersökningsåren. I Göteborgs-Posten har det ökat från 0 

procent till 6,4 procent. Sydsvenskan har båda åren haft en knapp tv-bevakning, som legat på ungefär 1 

procent.  

 

I snitt har de största ökningarna skett i ämnena personfokus och populärmusik, och de största 

minskningarna i scenkonst, skönlitteratur och samhällsfrågor. Det innebär att de största ökningarna skett 

i ämnen som vi kategoriserat som nöje, och de största minskningarna i ämnen som faller under kultur. 

 

Vi kan också konstatera att antalet artiklar i kultur- och nöjesdelarna har ökat. Även här skiljer sig 

Dagens Nyheter från de andra. 1990 har de 354 artiklar totalt, vilket är mycket mer än Sydsvenskans 77 

artiklar och Göteborgs-Postens 73. 2011 har det jämnats ut lite då Sydsvenskan och Göteborgs-Posten 

har ökat sina artikelantal enormt, medan Dagens Nyheter har haft en liten ökning. Sydsvenskan hade 

under undersökningsveckorna 2011 280 artiklar, Dagens Nyheter 372 stycken och Göteborgs-Posten 
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404 stycken. När det gäller norska dagstidningar har enligt Larsens undersökning antalet artiklar på 

kultur- och nöjessidorna nästan fördubblats mellan 1964 och 2005 (2008, s 295). 

 

Artikeltyper som ökat och minskat 

Recensioner har varit den största artikelgruppen under både 1990 och 2011. Andelen recensioner har 

dock minskat år 2011. Den största minskningen har skett i Göteborgs-Posten, där recensionerna minskat 

från 58,9 procent till 30,4 procent. I Sydsvenskan har andelen recensioner minskat från 51,9 procent till 

32,9 procent. Den minsta minskningen fanns i Dagens Nyheter, där recensionerna minskat från 34,5 

procent till 27,4 procent. Dagens Nyheter har alltså haft en mindre andel recensioner än de andra 

tidningarna både 1990 och 2011. När Clementi undersökte andelen litteraturrecensioner på kultursidorna 

fick hon resultatet att de minskat från 60 procent 1984 till 45 procent 2004 (2006, s 20). Larsen finner 

däremot en ökning av andelen recensioner i sin undersökning, från 16,9 procent 1964 till 20,9 procent 

2005 (2008, s 309). 

 

Notiser är den näst största artikelgruppen i alla tidningar 2011. En ökning i andelen notiser har skett i 

alla tidningar. I Dagens Nyheter var notiser den näst största gruppen även 1990. I Sydsvenskan delade 

notiser andraplatsen med kommentarer, som hade 11,7 procent vardera. I Göteborgs-Posten var 

krönikor den näst största gruppen.  

 

Intervjuer och övrigt har ökat under undersökningsperioden i alla tidningarna, men har fortfarande små 

andelar. Personporträtt och nyhetsartiklar har ökat i Sydsvenskan och Göteborgs-Posten, men minskat i 

Dagens Nyheter. Kommentarer har minskat i alla tidningar mellan 1990 och 2011. Krönikor har minskat 

i Göteborgs-Posten och Dagens Nyheter, men inte i Sydsvenskan där andelen är ungefär densamma. 

Reportage har minskat i Sydsvenskan och Göteborg-Posten, men ligger på samma andel av utrymmet 

som tidigare i Dagens Nyheter. Andelen debattartiklar har minskat till noll i Sydsvenskan och minskat 

till 0,7 procent i Göteborgs-Posten, men har ungefär samma andel båda undersökningsåren i Dagens 

Nyheter. Enligt Clementi har andelen nyhetsartiklar och intervjuer om litteratur ökat mellan 1984 och 

2004 (2006, s 20). 

 

Illustrationer och grafiska citat utgjorde 0 procent av materialet i Göteborgs-Posten och Dagens Nyheter 

1990. I Sydsvenskan var siffran 7,8 procent. 2011 ligger siffran på cirka 7 procent för alla tidningarna 

(se figur 6.8-6.10). Även Drenzel och Ström har sett en ökning av denna typ av material i 

morgontidningarna i sin undersökning (2010, s 22). Vår undersökning visar en ökning i de stora 

artiklarna, helsidor, uppslag och artiklar som är större än ett uppslag. Andelen mindre artiklar, 
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halvsidorna och artiklar som är kortare än en halvsida, har minskat. De kortare artiklarna tar dock upp 

större procentuellt utrymme än de långa. Notiser däremot har ökat, och tog 2011 i snitt upp 54,3 procent 

av det totala utrymmet.  

 

Förekomst av förhandsmaterial 

I snitt har andelen förhandsmaterial ökat från 3 procent till 6,2 procent under undersökningsperioden. I 

Sydsvenskan har siffran ökat från 1,3 procent till 7,5 procent och i Göteborgs-Posten från 2,7 procent till 

7,2 procent. Dagens Nyheter hade en något högre andel 1990, med 3,4 procent förhandsmaterial, men 

har knappt ökat under undersökningsperioden, då andelen år 2011 är 4 procent (se figur 6.11-6.14). 

Enligt Larsens undersökning av norska dagstidningar var varannan artikel lanseringsjournalistik år 1984, 

men hade 2005 minskat till tre artiklar av tio (2008, s 310). En tydlig skillnad trots att nordiska 

dagstidningar överlag är ganska lika.  

 

I Sydsvenskan och Göteborgs-Posten är förhandsmaterial vanligast i notiser (54,5 procent respektive 

38,7 procent). I Dagens Nyheter är det vanligast i nyhetsartiklar (33,3 procent), och därefter i övrigt 

(25,9 procent) och notiser (18,5 procent). I Sydsvenskan har nyhetsartiklarna 18,2 procent av 

förhandsmaterialet. I Göteborgs-Posten finns 29 procent av förhandsmaterialet i personporträtt och 19,4 

procent i nyhetsartiklar (se diagram 5.1 - 5.3). Konstfilm och populärmusik var de ämnen där 

förhandsmaterial var vanligast i Sydsvenskan (22,7 procent vardera). I Göteborgs-Posten var 

personfokus den största gruppen med 25,8 procent av förhandsmaterialet. I Dagens Nyheter var biofilm 

den största gruppen (25,9 procent). 

 

Antydningar till textreklam i förhandsmaterialet 

Gemensamt för alla texterna är att de kretsar kring en särskild produkt eller händelse. Det varierar 

mellan bland annat biofilmer, böcker, tv-program och scenkonst. En förutsättning för att artiklar ska ha 

kategoriserats som förhandsmaterial av oss är att produkten ännu inte har släppts eller händelsen inte 

skett eller haft premiär. I artikeln om Rikard Wolff är hans bok redan släppt, men han intervjuas istället 

med anledning av en uppkommande turnépremiär. Alla artiklarna har personfokus och i alla artiklar, 

med undantag för texten Osminkad realism från Tjernobyl, så är det bara upphovsmännen som får 

komma till tals i texten. I artiklarna Till Tranströmer via dikten och Kärleken är motorn, inte motivet är 

det Tranströmer respektive Lagercrantz som är huvudpersoner, men det är andra personer (som har 

skrivit biografer om dem) som talar om dem.  Inte i någon av texterna blir verket kritiserat eller 

ifrågasatt. Ibland är skribenten neutral, ibland positiv, men aldrig kritiserande. I de fall där artikeln har 

en positiv vinkel uppfattas texten som säljande av produkten eller evenemanget.  
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De artiklar vi upplevt som mest positiva och säljande är Utryckning för en uppryckning, Hipp klubb för 

barnlediga, Danskonstnären som tror på rörelsens kraft och Zombierna går igen. Scream-film i modern 

tappning, Zombierna går igen och Nu är det kris i familjen Svensson är alla exempel på hur biofilmer 

och tv-serier lanseras i tidningarna inför premiärerna. Artikeln om den nya Scream-filmen är den som är 

minst säljande och den om The Walking Dead är den som är mest säljande. I Scream-artikeln får 

huvudpersonen inte lika stor plats, medan The Walking Deads skapare får stort utrymme för att prata om 

sitt verk. Artikeln om Tranströmer och Hanna Fahl möter Kikki Danielsson är ingen av dem överdrivet 

säljande av produkterna, men ger ändå stor plats och mycket uppmärksamhet till kända personer.  

 

I de två artiklarna från 1990, då förhandsmaterial inte var lika vanligt, är inte produkterna i fokus på 

samma sätt. I artikeln om utställningen om Tjernobylolyckan framställs utställningen positivt, men 

poängen med artikeln är att föra fram en åsikt, att göra ett inlägg i kärnkraftsdebatten. Även 

avhandlingen om Lagercrantz är okritiserad i den andra artikeln från 1990, men fokus ligger på att 

förmedla författarens åsikter och analyser. 

 

7. Avslutning 

7.1 Diskussion och slutsatser 

Vår undersökning har visat att andelen nöje har ökat mellan 1990 och 2011. År 1990 hade Dagens 

Nyheter en högre andel nöje än Sydsvenskan och Göteborgs-Posten. Dagens Nyheter hade även redan då 

sitt kultur- och nöjesmaterial i en egen bilaga, till skillnad från de andra två tidningar, som hade sitt 

material på ett eller två uppslag i början på tidningen. 2011 har siffrorna jämnats ut och de tre 

tidningarna är mer lika varandra i fördelningen mellan kultur och nöje. 2011 har också Sydsvenskan och 

Göteborgs-Posten flyttat ut kultur- och nöjesmaterialet till egna bilagor. Dagens Nyheter var den första 

dagstidningen som skapade en separat bilaga för kultur och nöje, och vi ser det som troligt att de andra 

tidningarna har påverkats av detta och tagit efter dem. 

 

När det gäller fördelningen på olika ämnen, exempelvis litteratur och scenkonst, varierar det mellan 

tidningarna. I snitt har de största minskningarna skett i ämnena scenkonst, skönlitteratur och 

samhällsfrågor. Den största ökningen har skett i ämnet populärmusik och ämnen som till exempel tv- 

och datorspel har tillkommit någon gång mellan 1990 och 2011. Det innebär att de största 

minskningarna skett i den klassiska finkulturen, och de största ökningarna inom populärkulturen. Det 

tyder på en förskjutning i vilka ämnen som bevakas. Även här är Dagens Nyheter annorlunda från de 
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andra två tidningarna år 1990. Deras artiklar är fördelade på fler ämnen, då de redan 1990 har släppt in 

populärkulturen på kultursidorna. Dagens Nyheter publicerar då artiklar om populärmusik, biofilm och 

tv, ämnen som inte alls eller till mycket liten del finns representerade i Sydsvenskan och Göteborgs-

Posten. 2011 har Sydsvenskan och Göteborgs-Posten förändrats och blivit mer lika Dagens Nyheter. 

Även här misstänker vi att Dagens Nyheter som Sveriges största morgontidning har påverkat de andras 

innehåll. 

 

Något som har ökat mycket är artiklar med personfokus. Det är något som beskrivits av Hemer (2010, s 

34) och Larsen (2008, s 283) tidigare, och vår undersöknings resultat tyder på att det är så. Fokus har 

flyttats från verket och det kulturella arbetet till upphovsmannen. Ett exempel är artikeln Till 

Tranströmer via dikten, som vi analyserat i vår kvalitativa analys. Artikeln handlar om en ny bok om 

poeten, men fokus ligger på hans privatliv och hans person. Denna tendens misstänker vi hänger 

samman med en kommersialisering av kultursidorna, då fokus på kända personer är ett tecken på 

kommersialisering i massmedierna i allmänhet. Andelen personporträtt har inte varit stor i någon av 

tidningarna, varken 1990 eller 2011. Artiklar med personfokus är trots det den största gruppen när man 

delar in artiklarna efter ämne. Det innebär att en stor del av andra typer av artiklar, som till exempel 

nyhetsartiklar och notiser, handlar om kända personer. Det verkar ha skett en förändring i 

nyhetsvärderingen. 

Kritiken är allmänt sedd som kulturjournalistikens centrala genre. Vår undersökning har visat att 

andelen kritik i form av recensioner, debattartiklar, krönikor och kommentarer har minskat mellan 1990 

och 2011. Istället har andelen notiser ökat stort, och även nyhetsartiklar, med undantag för i Dagens 

Nyheter. Det är ett tecken på att kulturjournalistiken har anpassat sig efter nyhetsjournalistiken och blivit 

mer som resten av tidningen. 

 

Illustrationer och grafiska citat är ett fenomen som ökat i 2 av 3 av de undersökta tidningarna. 

Förklaringar till detta kan vara ökade möjligheter till redigering och större utrymme när de separata 

bilagorna infördes. 

 

Förhandsmaterialet har ökat, som vi misstänkte innan vi började med denna undersökning. Det är dock 

fortfarande bara en liten del av materialet som är förhandsmaterial, ungefär 6 procent. I vår kvalitativa 

analys har vi kommit fram till att förhandsmaterialet ofta gränsar till textreklam då det är väldigt 

säljande och saknar kritik och analys. Artiklarna överlag kretsar också kring en person, som oftast också 

är den enda som får uttala sig i artikeln. 
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Ökningen av förhandsmaterialet kan kopplas ihop med teorin om servicejournalistik, att journalistiken 

har fått en ny roll och nu förväntas vägleda läsarna i konsumtionssamhället. Vi ser dock inte 

förhandsmaterialets sätt att göra reklam för nya produkter och kommande evenemang som det bästa 

sättet att upplysa läsarna om vad kulturfältet har att erbjuda. Snarare bör det finnas mer kritik och 

reflektion för att läsarna själva ska kunna skapa sig en uppfattning. Förutom förhandsmaterialet så har vi 

märkt en stor ökning i material av typen ”redaktionen tipsar” eller ”biotoppen” eller listor på 

filmkrönikörens personliga rekommendationer. Här finns ingen direkt kritik eller analys utan bara en 

eller flera personer som pekar ut vad som är bra och rätt just nu. När det gäller recensioner upplever vi 

att de har ändrat karaktär, och är inte längre lika analyserande. Istället består de flesta mest av 

bakgrundsfakta och en eller två rader av reflektion från skribenten. 

 

Vi ser också en koppling mellan ökning av förhandsmaterial och personfokus. Anledningen till att 

böcker, skivor och evenemang uppmärksammas innan de släpps eller sker verkar oftast vara att 

producenten är en känd person. När bevakningen av kända personer ökar, ökar också benägenheten att 

uppmärksamma deras kommande förehavanden. 

 

4.2 Förslag på vidare forskning 

Vi har under vår undersökning hittat flera områden som vi tycker kan undersökas vidare. Vi har funnit 

att fokus på kända personer har ökat i artiklarna. Vi har också upplevt att skribenterna som personer får 

mer plats nu och blir till återkommande profiler. Tidningarna har egna filmexperter, musikexperter och 

bokexperter som listar sina favoriter och får stora bildbylines. Krönikörer får också stora bilder och blir 

mer personliga. Att skribenterna har blivit viktigare syns även i artiklarna, som exempel i Hanna Fahl 

möter Kikki Danielsson. Hanna Fahl har blivit en känd reporter och att skriva hennes namn i rubriken 

ger artikeln uppmärksamhet. Det är lika viktigt vem som gjort intervjun som vem som har intervjuats. 

Det är inte något som vi har undersökt, men som vore intressant att undersöka. 

 

Både Knapskog och Larsen (2008) och Gustavsson (2010) tar upp frågan hur kulturjournalistiken 

påverkar medborgarnas delaktighet i samhället. Det låg utanför vår undersökning, men är en intressant 

fråga som bör undersökas vidare. 

 

Vi upplevde också att nobelpristagare fick större uppmärksamhet 2011 än 1990. Det varierade från 

tidning till tidning, men exempelvis förekom Tranströmer så ofta i kulturbilagorna att vi undrade varför. 

Att han nyligen tilldelats nobelpriset kan vara ett svar. Hur stora händelser som nobelpriset och 

bokmässan påverkar kulturbevakning vore också intressant att se.
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Bilaga 

 

Kodbok 

 

1: Titel 

 

2: Tidning 

 

V1= Dagens Nyheter 

 

V2= Sydsvenskan 

 

V3= Göteborgs-Posten 

 

3: Datum 

 

4: Genre 

 

V1= Kultur 

 

V2=Nöje 

 

V3= Övrigt 

 

5: Artikeltyp 

 

V1= Notis 

 

V2= Nyhetsartikel 

 

V3= Reportage 

 

V4= Personporträtt 

 

V5= Debattartikel 

 

V6= Krönika 

 

V7= Recension 

 

V8= Illustration/förstorat citat 

 

V9= Kommentar 

 

V10= Övrigt 

 

V11= Faktaartikel/granskning 

 

V12= Publicerat material ur verk 

 

V13=Intervju (texten är ofta kort och innehåller 

enbart frågor och svar) 

 

6: Ämne 

 

V1= Skönlitteratur (här räknas även barnböcker 

in) 

 

V2= Facklitteratur 

 

V3= Scenkonst (teater, opera, dans och revy) 

 

V4= Konstfilm/dokumentär/kortfilmer 

 

V5= Biofilm 

 

V6= Klassisk musik 

 

V7= Populärmusik 

 

V8= Bildkonst (fotografier, målningar, 

videoinstallationer) 

 

V9= Arkitektur 

 

V10= Skulptur/design 

 

V11= TV 

 

V12= Radio 
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V13= Andra medier 

 

V14= Kultur- och mediepolitik 

 

V15= Övrigt 

 

V16= Personfokus (då handlar texten 

huvudsakligen om en person)  

 

V17= Blandad/kombinerad konst (artikeln tar 

upp flera konstarter) 

 

V18= Samhälle (samhällsfrågor och politik) 

 

V19= Rättelser/svar på tal (redaktionen rättar 

faktafel, eller journalister som svarar på 

kommentarer) 

 

V20= Tv- och datorspel 

 

V21= Mat/restaurang 

 

7: Geografi 

 

V1= Internationellt 

 

V2= Nationellt 

 

8: Producent 

 

V1= Inköpt/Nyhetsbyrå 

 

V2= Egenproducerat 

 

V3= Går ej att avgöra 

 

9: Författare 

 

10: Artikelstorlek 

 

V1= Uppslag 

 

V2= Helsida 

 

V3= Halvsida 

 

V4= Kortare texter (notiser, kommentarer) 

 

V5= Kortare än en halvsida 

 

V6= Mer än ett uppslag 

 

11: Förhandsmaterial 

 

V1= Förhandsmaterial 

 

V2= Icke förhandsmaterial 


