
BILAGA 1. Intervjuguide  
 

Biografiska öppningsfrågor 

Hur länge har du arbetat som journalist? 

Vilka redaktioner har du arbetat på? 

Varför blev du journalist? 

 

Yrkesrollen 

Vilka är dina viktigaste uppgifter som journalist? 

Om du skulle sammanfatta journalistyrket med några ord, vilka ord skulle du använda? 

Hur har det journalistiska arbetssättet förändrats under dina år som journalist? 

Hur tror du att det nya medieklimatet påverkar journalistiken? 

 

Personbaserad journalistik 

Varför tror du den här typen av journalistik är så vanlig? 

Upplever du att personbaserad journalistik är mer vanligt förekommande inom vissa medier? 

Hur tänker du kring personbaserad journalistik? (etiskt, moraliskt, känslomässigt) 

Hur ser du på vad publicitet för dessa personer kan innebära? 

Hur kan det vara problematiskt? 

 

Etik 

Hur tar ni på er redaktion hänsyn till intervjuade personer eller anhöriga? 

Hur har arbetet skiljt sig åt på de olika redaktionerna du har arbetat på?   

Vilken roll fyller den personbaserade journalistiken i din rapportering? 

Varför behövs den? 

Vad finns det för riktlinjer kring sådan journalistik? 

Hinner du faktakolla tillräckligt mycket? Varför/Varför inte? 

 



 

Källkritik 

Hur lång tid tog det att skriva den här texten? 

Hur lång tid ägnade du åt att kontrollera källorna? 

Hur faktakollade du det som personen berättar? 

Hur faktakollar du en sådan berättelse? 

Hur står sig den faktakollen jämfört med kollen av resten av storyn? 

Har du någon gång känt att du inte kollat upp en intervjuperson tillräckligt?  

 

Avslutande frågor 

Är det något du vill tillägga eller förtydliga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 2. Verktyg för analys av artiklar   
 

I boken Journalistikanalys  (2000:96–101) presenterar Britt Hultén ett antal frågor som kan användas 

till textanalys av journalistiska texter. Frågor som står inom parantes har inte använts vid alla analyser 

eftersom de har kunnat appliceras på alla texter. I stället har frågorna under rubriken ”Språket i texten” 

och ”Människorna i texten” bakats ihop i uppsatsens analysdel. Här följer en lista på de frågor som vi 

utgick från i textanalysen. 

 

 

Språket i texten 

(Är språket konkret eller abstrakt?) 

(Är miljöerna dramatiska eller odramatiska?) 

(Beskrivs miljöerna med många detaljer? )  

Är orden värdeladdade eller neutrala?  

Är miljöerna direkt eller indirekt gestaltade? (Träder människorna i texten fram genom sitt sätt att bete 

sig, röra sig eller genom hur det pratar?) 

(Hur används scen och miljö?) 

(Är miljön fysiskt förnimbar med dofter, rörelse och närvarokänsla?) 

 

Människorna i texten  

Vilka är de?  

I vilken egenskap framträder människorna?  

Vilka benämningar (epitet) knyts till dem?  

(Talar de i direkt eller indirekt form, med anföringsverb?) 

Vad får de säga? Vad får de inte säga? 

Hur talar de? Talspråk eller skriftspråk? 

Är det någon skillnad på människornas sätt att tala och den refererade texten? 

(Hur ser följdfrågorna ut? Vilka följdfrågor saknas?) 

Vad gör människorna i texten?  



Vilka relationer finns mellan de personer som framträder?  

(Hur knyts miljöskildringen till bilden av människorna i texten?) 

 

 

I boken Står det noe nytt? (1994:2134) skriver Hillesund om hur man kan särskilja olika 

beståndsdelar i artiklarna och därigenom hitta karakäristiska drag. Följande nivåer använde vi oss av i 

analysen.  

 

Visuella nivåer 

Prickar, streck, färger, bilder och så vidare. Storleken på bokstäver, layout, foto, grafik, artikeln som 

visuell enhet, sidformatering. 

 

Helheten 

Genom artikelns olika delar skapas en visuellverbal enhet. Detta kommer att vara tydligt i vår analys. De 

visuella och verbala delarna samspelar för att skapa en helhet som på så sätt ger ett intryck. 

Kvällstidningar har exempelvis en tradition av feta rubriker och stora bilder på ett sätt som inte 

morgonpressen använder sig utav i sin estetik.  

 

Text, kontext och pragmatik 

Även artikeln och tidningen står i ett större sammanhang. Utifrån maktförhållanden, strategier, teknik 

och annat har tidningen utformats. Denna nivå kommer vi inte titta så mycket på i vår textanalys.  

 

Layout/uppslag 

Sidutformning. Placering av olika visuella element (rubriker och bilder). Vad vill man att läsaren ska titta 

på? Vad “drar” man på? Storlek på text? Hur framhäver och påverkar layouten budskapet?  Visuella 

karaktärsdrag för tidningarna?  

 

Genre 



Vilken paratext står som markör högst upp på sidan?  

 

Superstruktur 

En nyhetstext är uppbyggd på ett särskilt sätt (viktigast först, fallande prioritet).   

 

Vinkling 

Genom analys av sidredigeringen kan man få en bild av vinklingen. Detta genom att se hur det komplexa 

problet tematiserat och vad artikelkn fokuserar på. I en personvinklad är det en eller flera personer som 

ligger i fokus. Vinklingen kan säga mycket om tidningens profil och orientering. En personviklad artikel 

har en annan uppbyggnad och språklig stil än en saksvinklad artikel. Därför ger en språkanalys en bra 

bild av det hela, men redan på layoutnivå blir det tydligt)  

 

Rubrik 

Aktivisering eller passivisering? “Polisen angrep demonstranter” jämfört med “Demonstranter  

angreps av polis”. Här vinklas demonstranter som offer i andra alternativet.  

 

Titel/bild/ingress/bildtext 

Bilder dominerar i kvällspress och bilden får sin betydelse genom kontext. Samspelet signalerar något 

och delarna hjälper varandra. 

 

Vinkling och komposition 

Artikeln som helhet och hur den disponeras. Här kan man tematisera artikelns makrostruktur I vilken 

ordning presenteras fakta?  

 

Berättande och källor 

Referat eller citat? Hur formar journalisten framställningen?  

 

Verktyg för bildanalys  



I Står det noe nytt? (1994) ger Hillesund även verktyg för att analysa bilder. Vi använde oss av dessa 

olika nivåer när vi analyserade bilderna i artikelkn.  

 

Det omedelbara intrycket 

Det första inrycket. Vad ser vi? vilken stämning förmedlar bilden? Vad lägger man märke till först? 

Vilka känslor förmedlas? 

 

Den denotativa nivån 

Vad föreställer bilden? Vilka är med? Vad är i förgrunden? Bakgrunden? Vilka delar består bilden av? 

 

Kompositionsnivå 

Geometrisk utformning.Vad tar mest plats? Vilka partier är mörkare och vilka är ljusare? Framhävs 

några element genom ljus? Fågelperspektiv eller grodperspektiv? Porträtt eller händelsebild? Stående 

eller liggande bild? 

 

Konnotativa nivån 

Vad säger bildspråket? Vilka känslor väcks? Vilka bildspråkliga koder finns med i bilden? Vad väcker 

bilden för konnotationer? Demoniseras eller förminskas människan i bilden?  

 

Ideologiska nivån  

Vad har bilden för tema eller idé? Finns det några anspelningar på andra bilder eller texter? Hur 

gestaltas kvinnan respektive mannen i sammanhanget? Överstämmer det med föreställningen om 

könsroller? Hur gestaltas olika maktförhållanden i bilden?  

 

Bilden i kontext 

Hur fungerar bilden som element i ett större sammanhang? Vad ger rubriken och texten för förankring i 

bilden? Är bilden underordnad eller överordnad textens betydelse? Blir den starkare eller svagare av 

texten?  
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 regelboken – ändå har allt blivit fel
barn och som sedan dess drabbats 
av en sjukdom som i värsta fall kan 
vara dödlig.

På frågan ”vad ska jag leva av?” 
har samhället följande svar till 
 henne: Du ska söka socialbidrag.

Ingen har gjort fel. Ändå blir det 
fel.

Att Försäkringskassan ska hålla 
sig till reglerna är en självklarhet. 
Men vid vissa tillfällen, när den 
sammantagna effekten av att hålla 
sig till reglerna blir orimlig,  vore 
det kanske bra om det fanns  någon 

befattningshavare på  denna stora 
myndighet som hade en liten 
kassa som han eller hon själv 
 kunde besluta om.

Tills Lisa blev sjuk hade  
hon föräldrapenning.  
 Ingen stor summa i måna-
den, men dock. När hon 
blev sjuk blev det ingen-
ting.

Det är självklart att det 
uppfattas som ytterliga-

re ett straff. Förutom sjuk-
domen ska Lisa lida även 
ekonomiskt – om hon inte 
söker socialbidrag.
Regler ska följas. 

Men kanske någon chef 
kunde ha lite rörelse-
frihet att fatta beslut 
som inte går på tvärs 
med reglerna. Och  
som uppfattas som 
rimliga.

Lena Mellin
Politisk kommentator Q lena.mellin@aftonbladet.se

’Cancer? Gå till socialen’

      ihop ekonomin måste nu maken Kim jobba – trots att han behövs hemma för att ta hand om tio månader gamla Selma. 

S! BOTAR DU FLYGR"DSLA
�  Försök att sova ordentligt 
natten före  resan. 
� Oroa dig inte för små detal-
jer, jäkta inte till flygplatsen.  
� Ät måttligt, överbelasta in-
te magen. 
� Undvik läsk och kaffe, drick 
mycket vatten.  
� Rör på dig i kabinen. 
� Finns musik- och video-

underhållning ombord så lyssna 
och titta.  
� Lär dig så mycket som 
 möjligt om flygning.
� Till sist – tro inte 
att nerv tabletter 
och alkohol  hjälper 
mot flygrädsla. 

Källa: 
PSYKOLOGEN MALL YAMS,  

WWW.AVIASAFE.SE Undvik!

DAVID BOWIE
Skrev mängder av 
klassiska rymdepos 
men gör var som 
helst för att slippa sätta sig  
i flygstolen. Är känd för att ta 
tåg och båt till spelningarna  
i stället. 

KATE WINSLET 
Stjärnskådisen är 
livrädd för att flyga  
– och för att krascha. 
Hon och exmaken Sam Mendes 
flög aldrig tillsammans eftersom 
båda var livrädda för att störta och 
dö och lämna sonen Joe föräldralös. 

DENNIS  
BERGKAMP

Den holländska fot-
bollslegendaren  lider 

av sensationell flyg-
rädsla. Under sin stor-
hetstid i Arsenal vägra-
de han flyga – vilket 

gjorde att han missa-
de många av lagets 
viktigaste matcher 
världen över. När det 

holländska landslaget 
skulle  spela VM i Japan 

och Sydkorea år 2000 
 valde han att sluta i lands-
laget. 

VI "R OCKS! FLYGR"DDA

Vill du gå ner i vikt  
– skippa långlunchen  
och ta en snabbis  
i ensamhet. 

Om du har en bords-
granne vid bordet eller 
inte har nämligen stor 
betydelse för hur många 

kalorier du stoppar i dig, 
enligt en holländsk 
 studie, skriver tidningen 
Metro. 

70 kvinnors matbete-
ende har studerats och 
resultatet har publicerats 
i den vetenskapliga tid-

skriften Plos One.
Forskarna förklarar det 

hela med att kvinnorna 
härmade varandra och åt 
mer i sällskap med andra 
– förmodligen för att  göra 
ett gott intryck. 

 (Aftonbladet)

"t snabblunch ensam – och tappa kilon

Kvinnor äter mindre då de är 
 ensamma enligt en ny studie. 

Kronprinsessan Mette- 
Marit hamnade mitt i ett 
flygdrama i går.

Totalt 135 passagerare 
fick evakueras efter att 
det small i planets ena 
 motor.

Kungligheten, känd för 
sin flygskräck, fick senare 
sitta hos piloten för att 
 klara flygningen hem till 
Norge.

Flygdramat inträffa-
de kvart över åtta i går 
morse i Köpenhamn.

Det norska kron-
prins paret, som varit  
i Danmark för att fira 
kronprinses-
san Marys 
40-årsdag, var 
på väg till baka 
till Oslo i sällskap med 133 
andra passagerare på flight 
SK 1462.

– När vi skulle åka small 
det från ena motorn, berät-
tar Jørgen Bruaset, en av pas-
sagerarna, för den norska 
tidningen VG.

– Det var fullständigt kaos 
och folk var livrädda.

Var i New York 11/9
När SAS satte in ett nytt 

plan fick Mette-Marit, känd 

för sin flygrädsla, sitta inne 
i cockpit med piloterna för 
att klara av resan till Garder-
moen. Maken, kronprins 
Haakon, satt kvar med de 
 övriga passagerarna.

Kronprinsessan har varit 
flygrädd under hela sitt liv. 
Skräcken minskade knap-
past när hon och Haakon var 
på smekmånad i New York 
samtidigt som terrorattack-

erna inträffade 2001.

Tog tåget
Nio år senare, när 

kronprinsessan Victo-
ria och prins Daniel 

gifte sig, val-
de Mette-
Marit att ta 
tåget till 

Stockholm. 
Mette- Marit twittrade 

i går själv om evakueringen:
”Min morgon blev lite mer 

spännande än förväntat…” 
skrev hon och lade till ”fortfa-
rande inte över flygskräcken”.

En dryg timme senare 
twittrade hon på nytt, och 
tackade planets besättning 
för deras proffsiga upp-
trädande.

Carina Bergfeldt
carina.bergfeldt@a!onbladet.se

Här tröstas
Mette-Marit
– av piloten

Kronprinsessan 
i flygdrama

SMALL I ENA MOTORN Norges kronprinsessa Mette- 
Marit fick flytta fram till cockpit för att lugna nerverna.  

Mette-Marit. 

 
Foto: JOAKIM

 NORDLUND
 Foto: COLOURBOX

Tidigare artiklar i Aftonbladet 
om det nya tuffa Sverige.
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Stockholm 

Sexbrott bland unga. Del 2

Louises skrik var  inte nog !ör åtal
En livrädd tonårstjej. Ett hot.  
En omfattande polisutredning. 
Men inget åtal. Däremot ett krav 
på att komma och vittna mot en 
av de killar som utnyttjat henne  
eftersom han misstänktes !ör  
att ha gjort exakt samma sak mot 
en annan tjej. ”Vem ska våga  
berätta hur det är? Det är så 
skamfyllt. För alla inblandade”,  
säger Louises mamma.

Stockholm Stockholmsredaktionen
Chef Eric Ljunggren  
E-post sthlm@dn.se
Telefon  08–738 10 00

Viktor Barth-Kron 08-738 21 19  

Marijana Dragic 08-738 21 12   
Jose!ne Hökerberg 08-738 10 72

Jessica Ritzén 08-738 21 16
Ole Rothenborg 070-620 12 10
Anders Sundström 08-738 21 13

! Nästan hälften av alla unga tjejer 
har upplevt att någon på nätet 
försökt få dem att prata om sex 
eller skicka bilder med sexuellt 
innehåll när de inte velat det. 

! 2,5 % av tjejerna i gymnasie-
skolans årskurs 3 har blivit pressade 
eller tvingade till sex av någon
man först lärt känna på nätet.

! 8 av 10 tjejer har bl.a. blivit utsatta för att andra gjort något framför 
webbkameran mot deras vilja. Motsvarande si!ra bland killarna var 3 av 10. Källa: Ungdomsstyrelsen. Gra"k: DN
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Louise, 22 dog efter läkarmiss. Publicerad i Aftonbladet 7 november 2013.  

Jawids son fick inte träffa läkare. Publicerad i Dagens Nyheter 5 december 2013.  

“Han fick inte ens chans att kämpa”. Publicerad i Kvällsposten 20 januari 2013.  

‘Cancer? Gå till socialen’. Publicerad i Aftonbladet 6 februari 2012. 

Louises skrik var inte nog för åtal. Publicerad i Dagens Nyheter 20 november 2013. 

Hon tvingades lämna sin pappa utan larm. Publicerad i Dagens Nyheter 14 oktober 2013.  

Livet rinner ut i den stora tröttheten. Publicerad i Svenska Dagbladet 16 juni 2013.  

Ritva, 65, fick alvedon  Hade ryggcancer. Publicerad på Expressen.se 28 november 2013.  
 

Layout/uppslag 

Louise: Stor rubrik med tillhörande underrubrik som också är i ett stort typsnitt. En väldigt stor bild tar 

upp ungefär halva sidan. Tydligt att Aftonbladet valt att dra på bilden.  

 

Jawids son: Sidoartikel på uppslag med stor centrerad anonym bild som tar upp nästan halva 

uppslaget. Rubriken är normalstor, mindre än i Louiseartikeln. Inte lika fetstilad rubrik.  

 

Toomas: Stor citatrubrik med tillhörande fetstilad underrubrik. En stor bild tar upp nästan halva sidan. 

Ytterligare en bild är infälld i den större bilden.  

 

Lisa: Nästan ett helt uppslag med en väldigt stor bild med tillhörande faksimiler från tidigare artiklar i 

samma serie “Tuffa Sverige”. Rubriken är mycket stor och har starkare koppling till nyhetskommentar 

från krönikör än till artikeln om cancersjuka Lisa. Artikeln placerad till vänster om bilden. 

 

Louise: Artikeln om Fallet Louise fyller ett uppslag under vinjetten “Sexbrott bland unga”. Texten är 

anonym och det förekommer ingen anonymiserad bild på Louise och hennes mamma. Övre delen av 

uppslaget består av en remsa med grafik, fakta, bild och citat och vänstra sidan av uppslaget fungerar 

som stor ingress till texten.  



 

Trygghetslarmspappan: Texten om Isabellas pappa fyller nästan en hel sida. Det finns inga särskilda 

visuella karaktärsdrag. Inget anmärkningsvärd storlek på varken bild eller rubrik. Ser ut som en 

standardiserad tidningssida i Dagens Nyheter.  Halvsidesbild och halvsidestext inklusive rubrik.  

 

Daniela: Två uppslag långt reportage om Daniela. Första uppslaget innehåller en stor bild på Daniela 

och hennes pappa. Stor rubrik med ingress under sig. Många bilder på henne och bilder från hennes 

vardag. Luftig layout som visar att det är långläsning och en berättelse. 

 

Ritva: Bilden på Ritva och hennes man är förhållandevis stor. Rubriken är väldigt stor. En stor faktaruta 

om cancer finns med på sidan. 

 

Genre 

Louise: Nyhetstext. 

Jawids son: Nyhetstext.   

Toomas: Nyhetstext.  

Lisa:  Nyhetstext. Under vinjetten “Tuffa Sverige”. 

Louise: Nyhetstext. Under vinjetten “Sexbrott bland unga”.  

Trygghetslarmspappan: Nyhetstext. Under vinjetten “Efter tunnelbranden”, vilket tyder på någon 

slags uppföljning av en händelse.  

Daniela: Reportage. Under vinjetten “SvD Insikt”. 

Ritva: Nyhetstext.  

 

Vinkling 

Louise: Väldigt personinriktad artikel som handlar om Louise öde. Det dras på Louises namn i rubrik 

och i bilderna syns hon på ett inramat fotografi. Hennes mamma syns på den stora bilden och står 

bredvid kortet på Louise. Tydlig fokusering på personer. Även i bildtexterna är det fokus på 

personerna. Mamman förekommer i hennes hemmiljö, vilket ger en intim inramning till texten.  

 



Jawids son: Personinriktad text som handlar om hur Jawids son nekas vård och inte får hjälp. 

Anonymiserad men framställd som offer i artikeln. De enda personerna som förekommer i texten är 

Jawid och Jawids son. En ickedefinierad receptionist nämns. Sakliga bildtexter, men anonymiseringen 

tillsammans med rubriken samspelar väl för att sätta fingret på vad problemet är. Grafik ovanför som 

signalerar att problemet är större med hjälp av illustration och siffra (234 papperslösa).  

 

Toomas: Väldigt personinriktad text som handlar om Toomas cancer som ledde till att han avled. Det 

dras på honom i rubrik, där frun pratar om honom som “Han fick inte ens chans att kämpa”. Den 

infällda bilden föreställer frun Lena och Toomas på deras bröllopfoto. Den stora bilden är på Lena som 

sitter på sin säng i sovrummet, i bakgrunden syns en bild på Toomas på väggen. Även i bildtexterna är 

det en tydlig personfokusering.  

 

Lisa: Personinriktad. Handlar om Lisa som hamnat mellan stolarna och inte får ersättning från 

Försäkringskassan. På bilden står Lisa med sin kille och sitt barn. I bildtexten står det att: “Kan inte ta 

hand om min dotter”. Familjen står i sitt barns rum. I texten förekommer även representanter från 

Försäkringskassan. Samma personifiering i upplägget av artikeln som i de andra.  

 

Louise: Personinriktad. Handlar både om Louises upplevelse av händelsen, men också till viss del om 

hur mamman  uppfattade det. Kammaråklagaren uttalar sig. Bredvid texten uttalar sig en utredare 

allmänt om fallet. Louise blir misstrodd. Mamman berättar om stor sorg och förtvivlan. Deras berättelse 

står i fokus. Både mamman och Louise är anonymiserade i texten. 

  

Trygghetslarmspappan: Artikeln är personinriktad men lägger inte bara fokus på det utan refererar 

bakåt till en stor nyhetshändelse som verkar ha varit i anslutning till artikelns publicering. Pappan 

fungerar som exempel på ett större problem i samband med kortslutningen. Övrig person som 

förekommer i texten är en chef inom Norrmalms äldreförvaltning.  

 

Daniela: Extremt personinriktad. Berättelsen om Daniela får representera Tamifluskandalen vars 

efterspel vävs in i texten (Göran Hägglunds besked om ersättning). Daniela är ett offer för sjukdomen 



även om hon säger till sig själv att “du är inget offer!” Bildtexterna förstärker bilden av att hon är ett 

offer.  

 

Ritva: Texten är väldigt personinriktad och fokuserar på Ritvas berättelse och sjukdsomstid. Det är 

Ritva som berättar. Intervjun äger rum i Ritvas hem. Övriga källor i texten är en anmälan till 

Socialstyrelsen, som journalisten refererar till. I övrigt förekommer ingen ytterligare part.  

 

Rubrik 

Louise: Louise, 22 dog efter läkarmiss. Tydlig passivisering av Louise som blir ett offer i vården.  

 

Jawids son: Jawids son fick inte träffa läkare. Sonen blir passiviserad. Tydligt vem som är offer.  

 

Toomas: “Han fick inte ens chans att kämpa”. Citatrubrik gör att texten känns väldigt personlig. 

Framställs som offer i underrubriken. Då konkretiseras vad som hänt Toomas och läsarna får veta att 

läkarna missade hans cancer.  

 

Lisa: ’Cancer? Gå till socialen’.  Utan bilden hade rubriken varit obegriplig. Fejkat citat. Framställs 

som offer i underrubriken. Konkretiserar ett problem.  

 

Louise: Louises skrik var inte nog för åtal. Louise blir passiviserad och ett offer. 

 

Trygghetslarmspappan: Hon tvingas lämna sin pappa utan larm. Hon blir ett offer eftersom hon 

påverkas av problemet indirekt. Hon är på bild, vilket gör rubriken begriplig.  

 

Daniela: Livet rinner ut i den stora tröttheten. Rubriken stark, men beroende av omgivning och 

ingressen som börjar med En annan Daniela. Hon sover på bilden bredvid rubriken.  

 

Ritva: Ritva, 65, fick Alvedon  Hade cancer i ryggen. Tydlig passivisering av Ritva som blivit 

felbehandlad av vården. Ritva hamnar i offerrollen redan i rubriken.  



 

Titel/bild/ingress/bildtext 

Louise: Både bild och rubrik förstärker varandra. Utan bilden hade inte artikeln blivit lika stark. Även 

bildtexterna bidrar till att stärka budskapet genom att en väldigt känslomässig inriktning. I ingressen 

förtärks bilden av Louise som ett offer, hennes insjuknande beskrivs ingående likaså att hon sedan dog 

till följd av vårdens slarv.  

 

Jawids son: Rubrikerna på huvudartikeln “Papperslösa nekas vård – trots nya lagen” och Jawids 

son fick inte träffa läkare tillsammans med bilden och grafiken gör det tydligt att Jawids son är ett 

offer för ett större problem. Bild och rubriker stärker varandra.  

 

Toomas: Rubriken hade inte varit lika laddad utan bilden på änkan och bröllopsbilden. Anspelar på 

sorg, känslor och uppgivenhet. I ingressen sätter journalisten samma ton som layouten och vinklingen i 

visuella elementen anspelar på. Bilder och rubrik stärker varandra här också. Änkan är förtvivlad. 

Bildtexten inleds med ”Kan aldrig förlåta”. 

 

Lisa: Rubrik och bild förstärker varandra. Bilden förstärker texten. Bildtexten spelar också mycket på 

känslor och ökar känslan av att hon är ett offer. En effektiv synergi. Den lille människans kamp mot 

tröga systemet utkristalliseras av samspelet mellan rubriker och bild.  

 

Louise: I avsaknad av bild förstärker den stora ingressen som löper över större delen av sidan. 

Inledningen av ingressen är i fet stil och lyder: “En livrädd tonårstjej. Ett hot.” Mycket dramatisk rubrik 

som samspelar med den stora ingressen. Inga bilder, men grafik på statistik om sexbrott bland unga. 

Längre text.  

 

Trygghetspappan: Rubrik och bild förstärker varandra. Kvinnan på bilden är placerad i någon slags 

trappuppgång med ytterkläder på, hon verkar redo. Ingressen förklarar varför.  

 

Daniela: Utan bilder och ingress  ingen tyngd i rubriken. Layouten visar att det här är en stor 



berättelse som ska få utrymme och bör läsas noggrant.  

 

Ritva: Rubrik och bild förstärker varandra. På bilden sitter Ritva vid ett köksbord tillsammans med sin 

man. Hon tittar med en bister uppsyn in i kameran och hennes man håller sin arm runt hennes axlar. 

Bildtexten inleds med: “Kämpade tillsammans”.  

 

Vinkling och komposition 

Louise: Scen, händelseförlopp, kritik och konfrontation. Det viktigaste presenteras i ingressen men 

placeras inte först i nyhetstexten.  

 

Jawids son: Scen, händelseförlopp, konsekvens av händelse, kritik. Ingen konfrontation. Det viktigaste 

kommer först i ingressen.  

 

Toomas: Händelseförlopp, kritik, tafatt konfrontation. Det viktigaste lyfts i ingressen och i början av 

texten. Konfrontationen är näst intill obefintlig och endast pressekreterare uttalar sig.  

 

Lisa: Scen, händelseförlopp, förjupning av problem med andra röster, kritik.  

 

Louise: Börjar med en händelse. Händelseförloppet beskrivs före händelse, under och efter. Det 

viktigaste kommer väldigt tidigt i texten och resten av utrymmet används till att berätta historien mer 

djupgående.  

 

Trygghetslarmspappan: Scen, problemformulering, händelseförloppet, reaktion, konfrontation, vad 

händer nu.  

 

Daniela: Scen, bakgrund och historia, sedan följer olika scener åtskilda genom månadsrubriker.  

 

Ritva: Händelseförlopp i korthet, scen, händelseförlopp, vad händer nu, ingen konfrontation. 

 



Berättande och källor 

Louise: Journalisten refererar händelseförloppet. Mamman förekommer med tre citat i texten, då är 

citatet i ingressen inräknad. Landstinget Jämtland svarar på kritiken i två citat. Framförallt består 

nyhetstexten av referat om det som hänt, journalisten har sammanfattat mammans ord om händelsen.  

 

Jawid: Mycket referat.  Fyra citat i texten med ingress inräknad. Citaten faktatunga, refererandet 

fokuserar mest på händelseförloppet. Journalisten har sammanfattat pappans ord om händelsen. 

 

Toomas: Mycket refererande. Åtta citat med citatet i ingressen inräknad. Lenas citat är talspråkiga. 

Journalisten sammanfattar Lenas ord om hennes mans sjukdomstid, och i texten använder sig 

journalisten av “berättar” vid flera tillfällen när händelseförloppet beskrivs i brödtexten. Hon lägger 

sanningsanspråket hos den intervjuade änkan 

 

Lisa: En hel del refererande varvat med citat. Åtta  citat med citatet i ingressen inräknad. Referandet 

utgår från det hon berättat.  

 

Louise: Mycket refererande. Tolv citat med citatet i ingressen inräknad. Journalisten sammanfattar 

Louises och mammans berättelse.  

 

Trygghetslarmspappan: Inte särskilt mycket referat jämfört med de andra texterna. Kort referat och 

några citat från Isabella, sedan åter till det större problemet och konfrontationsintervju. Förhållandevis 

faktatung text. Mycket utrymme till ansvariga där de får förklara sig.  

 

Daniela: Reportaget innehåller en hel del referat, då journalisten återberättar det Daniela har sagt. Det 

varvas med citat från Daniela.  

 

Ritva: En hel del refererande, varvat med många korta citat från Ritva. Nio citat totalt, då är ingressen 

inräknad.  

 



Språket i texten 

Louise: Språket är väldigt enkelt och konkret. Många korta meningar. Händelseförloppet beskrivs 

redogörande och förståeligt. Det används inte många värdeladdade ord i texten. Men i sammanhanget 

kan man säga att ord som beskriver hennes insjuknande blir laddade.  Louise träder fram i texten genom 

att hennes sjukdomsförlopp beskrivs detaljerat. Mamman gestaltas inte alls i texten och det står inget 

om hur hon säger något eller hur hon beter sig. Miljön i texten är mammans hem. Det återkommer i 

båda bildtexterna där det står att Louise dog hemma hos sin mamma samt genom en bild på 

minnesboken som finns i hemmet. Miljön är inte fysiskt förnimbar.  

 

Jawid: Språket inte särskilt enkelt. En del svårare ord och långa meningar. Dessutom förklaras inte 

vissa branschspecifika termer i brödtexten. Jawids roll i texten är som pappa till sin nioårige son, och 

dessa två är de enda personerna som förekommer i texten. Vissa av citaten är väldigt långa och består 

av flera meningar. Fattigt med miljöbeskrivningar, han placeras i en reception. Vårdinrättningar nämns 

men beskrivs inte.  

 

Toomas: Språket är enkelt och konkret. Händelseförloppet beskrivs redogörande och förståeligt. 

Innehåller värdeladdade ord som till exempel: “smärtfyllt helvete”, “ohyggliga smärtor”, “brutal smärta”. 

Änkan gestaltas genom att journalisten beskriver att intervjun med Lena blir tårfylld. Under bröllopsfoto 

beskrivs deras äktenskap som lyckligt. Texten vinklas starkt med hjälp av ovan nämnda grepp.  

 

Lisa: Språket är enkelt och konkret. Även här beskrivs händelseförloppet på ett redogörande och 

förståeligt sätt. Innehåller en del värdeladdade ord som: “mardrömsbeskedet”, “chockbesked” och 

“tvingas”. Lisa gestaltas inte utan beskrivs endast som ung och cancersjuk. Ingen miljö beskrivs i texten.  

 

Louise: Språket är enkelt och konkret. Det skrivs om händelsen på ett redogörande och förståeligt 

sätt. Innehåller en del värdeladdade som  “livrädd” o “mörkaste av hemligheter”. Louise gestaltas 

egentligen inte alls, utan vi får bara veta hennes ålder och kön. Hennes mamma beskrivs inte heller. 

“Louise ryser när hon tänker på det” 

 



Trygghetslarmspappan: Inte lika detaljtrikt språk som i andra texter. Mer allmänt hållen ton. Ett fåtal 

värdeladdade ord som “Förgäves”, “Rop på hjälp”. Ändå en mer informativ och balanserad text jämför 

med andra i samma genre som vi tittat på. Ingen beskrivning av Isabella eller hennes far.  

 

Daniela: Målande och personligt språk. Talspråkigt. Många miljöer beskrivs, ett fikabord, en skog och 

en scen bland annat.  

 

Ritva: Språket är enkelt. Händelsen beskrivs på ett förståeligt sätt. Ritva gestaltas genom beskrivningar 

om hur hon är på väg att falla i gråt flera gånger under intervjun. Vid ett extra känsligt skede så börjar 

hon också gråta. I slutet av artikeln pratar Ritva om en stundande semester och då beskriver 

journalisten hur hon “lyser upp”. Citaten är korta och talspråkiga. Texten är överlag väldigt enkel och 

konkret.  

 

Människorna i texten 

Louise: De människor som förekommer i texten är mamman och en ansvarig på Landstinget i Jämtland. 

Även Louise förekommer genom att hon beskrivs. De epitet som tillskrivs Ingrid Johansson är 

“mamma” och Louise Johansson förekommer som “dotter”. Mamman använder sig av talspråk i texten 

medan konfrontationen är mer skriftspråk. Det skulle nästan ha kunnat vara ett mailsvar.   

 

Jawids son: Människorna som förekommer i texten är framförallt Jawid som beskriver sina upplevelser 

av vården. Jawids son förekommer genom att hans smärta beskrivs. Det epitet som tillskrivs pojken är 

“Jawids son”. Pappan använder sig av skriftspråk och flera av hans citat är tydligt kritiska.  I stället för 

värdeladdade ord riktar han samhällskritik i sina uttalanden. Jawid gestaltas inte alls i texten och det står 

inget alls om hur han säger något eller beter sig. Miljön beskrivs överhuvudtaget inte. Verkligen inte 

förnimbar.  

 

Toomas: Människorna som förekommer i texten är Lena och Toomas. En presstalesnamn och läkare 

nämns vid namn men uttalar sig inte. Genom Lenas berättelse beskrivs det i texten hur Toomas 

sjukdomsförlopp såg ut. Det epitet som tillskrivs Toomas är “man” och “förlorade make”. Lena 



gestaltas genom sina tårar, och journalisten beskriver intervjun som tårfylld. Miljön beskrivs inte i texten.  

 

Lisa: Människan som förekommer i texten är framförallt Lisa. Hennes mamma, make och dotter 

nämns. En person på Försäkringskassan figurerar också i texten. Det epitet som tillskrivs Lisa är 

“småbarnsmamman” och "19åriga”. Hennes partner Kim beskrivs som “maken”. Tillsammans tillskrivs 

de benämningen “den unga familjen”. Lisa gestaltas inte på något särskilt sätt i texten. Någon miljö 

förekommer inte heller.  

 

Louise: Människorna som förekommer i texten är framförallt Louise och hennes mamma. Dessutom 

förekommer kammaråklagaren en gång. Det epitet som tillskrivs  Pernilla är “mamma” och Louise 

beskrivs som “livrädd tonårstjej”.  

 

Trygghetslarmspappan: Fadern tillskrivs förutom “pappan” endast egenskaper som visar på att han är 

utsatt. “Har haft stroke”, “85 år”, och så vidare. Pappan låg där och var i en utsatt situation i flera 

timmar. Medtagen och så vidare. Dottern gestaltas inte överhuvudtaget.  

 

Daniela: Vad Daniela gör beskrivs flera gånger i texten, hur hon skrattar och hur hon gråter. Danielas 

språk är talspråkigt. Hon tillskrivs epitetet “19åringen”.  

 

Ritva: Det beskrivs hur Ritva är på väg att börja gråta, att hon börjar gråta vid ett tillfälle och att hon 

lyser upp en gång under intervjun. Hon tillskrivs epitetet “hustrun”. Ritvas språk är talspråkigt.  


