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Abstract 

This essay concerns the possible tabloidization of Swedish daily newspapers. To investigate if 

tabloidization theory could be supported, a case-study is made using the isolated crisis of an 

especially big forest-fire in the county of Västmanland in Sweden in the summer of 2014. One 

local paper of the daily press, Vestmanlands Läns Tidning and one tabloid-paper with a 

national spread, Aftonbladet, are compared using quantitative content analysis to see whether 

there are similarities or differences enough to support or reject that the daily press is under 

influence of tabloidization. The results of the two papers news coverage of the fire are 

compared in three main categories; Theme, Source and Value-words. These categories 

represent three of tabloidization’s main criteria; “soft news”, personification of sources and 

more use of words that connote strong values as signs of a lower quality in journalism. If the 

results of the lesser considered tabloid-paper and the higher regarded daily paper are similar, 

it would be a sign of the daily papers tabloidization.  

The results of the case-study are supporting the view of tabloidization of the daily paper with 

all three categories supporting it in general. The newspapers showed similar numbers in 

personification and soft news in both categories of Theme and Source. And even though the 

tabloid-paper used more value-words than the daily-paper in total, it could be explained by the 

tabloid-papers greater number in words in total. All in all the case-study supports 

tabloidization theory based on the similar results in the two different newspapers.  
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1. Inledning 

En debatt som förekommit i media och forskning om media är huruvida den etablerade 

kvalitetspressen håller på att förfalla till en kommersialiserad och publikfriande press
1
. 

Diskussioner kring dagspressen i synnerhet som en stark och viktig del av demokratin liksom 

granskare av makten och hur det skulle finnas en tillbakagång från detta till mer allmänna och 

så kallade mjuka nyheter är en teori som ofta kallas tabloidisering. Begreppet går även under 

flera andra benämningar såsom kommersialisering, marknadsdriven journalistik med flera.  

Tabloidiseringsbegreppet är brett och används ibland lite fritt som om det är ett fenomen som 

redan har belägg; att det skulle vara självklart att dagspressens kvalité försämrats genom åren 

till att vara på samma nivås som kvällspressens mer publikfriande journalistik. Att 

konkurrensen på marknaden skulle lett till att man måste synas mest, vara tillgänglig för flest 

och ha de bästa mest sensationella nyheterna för att fånga publikens intresse (Esser 1999: 

293). Men, är det så? Eller har man, i stil med bilden av brottslighet antagit att det ökar, även 

när forskningen säger motsatsen (www.fof.se)? 

En studie gjord 2012 av Ingela Wadbring visar på att tabloidisering är något av en myt vilket 

intresserade mig mycket och jag återkommer till mer om i uppsatsen. Den blev startskottet för 

min studies form skulle infinna sig. Det verkade som att de flesta studier kring tabloidisering, 

inklusive Wadbrings, gjorts över tid för att se på förändringen i dagspressen. Detta är 

självklart en klok tanke, men det saknas till viss del i forskningen en ansats att direkt jämföra 

kvälls- och dagpressens sätt att rapportera för att kartlägga eventuell tabloidisering. 

Föreliggande studie ämnar bidra till reduceringen av denna forskningslucka. 

Jag valde därför att göra en fallstudie över ett specifikt händelseförlopp för att även se hur 

eventuell tabloidiseringen yttrar sig i ett förhöjt tempo, helt enkelt under en kris. Valet föll på 

den stora branden som härjade i Västmanlands skogar i augusti 2014. Branden och 

rapporteringen kring den engagerade mig mycket när den rasade och redan då väcktes 

intresset för att göra någon form av forskning kring den.  

Jag valde en kvantitativ metod för att göra empirisk studie med tydliga data att utgå ifrån vid 

en analys av tidningarnas sätt att uttrycka sin rapportering. Min förhoppning är att kunna 

                                                 

1
 En sökning på ord som marknadsdriven journalistik, tabloidisering och kommersialisering i media ger ett gott 

utbud av debatten kring de olika aspekterna. 

 

http://www.fof.se/
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belysa ett område som gärna kunde få mer rum inom medieforskning och inte bara vara 

föremål för allmän debatt. 

1.1 Syfte 

Syftet är att jämföra Aftonbladet och Vestmanlands Läns Tidnings textuella rapportering kring 

branden i Västmanland för att se till skillnader och likheter i rapporteringen. Diskussionen 

kring dagspressens eventuella tabloidisering liksom kvällspressens sensationssökande 

nyhetsrapportering ska undersökas kvantitativt utifrån texten från rapporteringen av branden 

för att se huruvida stöd finns för tabloidiseringsteorin i tidningarnas sätt att rapportera. 

1.2 Frågeställningar 

- Vilka likheter och skillnader med fokus på kategorierna Teman, Aktörer och 

Värdeord visar sig i texten från rapporteringen kring branden i Västmanland 

sommaren 2014 i kvällstidningen Aftonbladet jämte dagstidningen Vestmanland Läns 

Tidning? 

 

- Finns det utifrån dessa likheter och skillnader stöd för dagspressens påstådda 

tabloidisering?  

1.3 Material och Avgränsning 

Valet av tidningar baseras på storlek och lokalanknytning. VLT är den lokala dagstidning som 

är närmast belägen till brandområdet. Det är även en dagstidning med anor till 1830-talet 

(www.promedia.se) och en del i den kvalitetspress som tabloidiseringsteorin menar går mot 

rapportering liknande den från mitt andra undersökningsobjekt (Esser 1999:293). 

 Aftonbladet är Sveriges största tidning i upplaga (www.aftonbladet.se) och en tydlig 

representant för kvällspressen i sin utformning och journalistik. Aftonbladet är även 

rikstäckande vilket ställer den i ytterligare kontrast till lokala VLT.  

Detta kan ses som en konflikt i min studie då tidningarnas förväntade läsargrupp är olika. En 

annan väg att gå för att undvika de lokala jämte nationella skillnaderna kunde varit att välja en 

dagstidning med nationell spridning i landet. Men valet av VLT kändes ändå relevant då dels 

Wadbring tidigare sett på just lokalpressens tabloidisering, men även då VLT:s roll som 

tidning i det aktuella området för branden inte borde behöva förstärka och konkurrera för att 

http://www.promedia.se/
http://www.aftonbladet.se/
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få läsare. Man har på VLT exempelvis journalisternas lokalkännedom, prenumeration i större 

utsträckning än Aftonbladet och geografisk närhet mellan redaktionen och området för 

branden. Den konkurrens som kunnat finnas mellan det nationella Aftonbladet och lokala VLT 

är förminskad på grund av brandkrisen och VLT bör kunna var saklig och informativ utan att 

ta till personifiering eller andra tabloidiseringsteoretiska grepp. Aftonbladet kan å andra sidan 

behöva ytterligare stärka sin sensationsjournalistik för att konkurrera i det drabbade området 

liksom visa på brandens relevans för nationella läsare. Mer om tabloidiseringsteorin följer 

under Teoretisk ram. 

Mitt urval av material för studien är inte representativt för all VLT eller Aftonbladets 

rapportering utan det är ett stratifierat urval i flera steg ur tidningarnas hela population utifrån 

en isolerad och förhöjd händelse, i detta fall branden. Jag har alltså avgränsat studien till ett 

specifikt fall, vilket gör studien till en fallstudie. Även den valda perioden, en krisperiod, gör 

studien icke-representativ för tidningarnas vardagliga allmänna rapportering. I första steget av 

stratifieringen av urvalet valdes VLT och Aftonbladets tidningar och i ett andra steg 

rapporteringen kring branden specifikt för att avgränsa rapporteringen till den intressanta 

perioden (Krippendorff 2004:115, Bryman 2002:106).  

Jag valde branden i Västmanland som utgångspunkt för fallstudien då den innehåller alla de 

ämnen som klassas som bra nyhetsvärde; en olycka i närliggande område, som drabbar många 

och är en nationell angelägenhet (Hvitfelt 2003:20). En katastrof som branden är således per 

definition en perfekt nyhet (Englund 2008:66). Händelsen kan även kopplas till specifika 

individers lidanden som läsaren kan identifiera sig med både lokalt för VLT och nationellt för 

Aftonbladet. Tidsramen för branden var även avgränsad med en relativt tydlig början, mitten 

och ett slut i rapporteringen. Nyhetsrapporteringen var dock som mest intensiv de första två 

veckorna då det till en början fanns ett reellt hot om att branden skulle drabba många 

medborgare.  

Jag har valt att titta på rapporteringen från de första två veckorna av brandens framfart, från 

den 1a augusti till den 14e augusti 2014. Branden startade den 31a juli, men ingen rapport 

gjordes i papperstidningen den 31a juli förståeligt nog då innehållet i en papperstidning 

baseras på föregående dags information. Den första omnämningen om branden ifråga i en 

papperstidning gjordes dagen efter dess uppkomst, den 1a augusti i VLT. Första dagen av 

rapportering från Aftonbladet var 3e augusti.  
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Viktigt är att VLT endast utges i pappersformat 6 dagar i veckan, söndagen är utan tidning. 

För att göra en rättvis bedömning har jag därför bortsett ifrån Aftonbladets 

söndagsrapportering.  

Min studie behandlar då sammanlagt 11 dagars rapportering från branden. Under dessa dagar 

förekommer sammanlagt 163 st. artiklar i pappersutgåvorna av tidningarna. VLT publicerade 

116 st. artiklar direkt relaterade till branden medan Aftonbladets publicerade 47 st. Då VLT 

har en större mängd artiklar har jag valt att jämföra artiklarnas teman inbördes i procent och 

inte i antal för att visa på de faktiska skillnaderna i hur tidningarna skiljer sig åt i 

rapporteringen. Mängden är viktig, men det kan också förväntas att VLT som lokal tidning bör 

rapportera mer än den rikstäckande tidningen Aftonbladet. Frågan är i denna studie vad man 

valt att rapportera om och förmedla inom det utrymme man har i tidningen. 

1.3.1 En artikel – kort som lång 

Att Aftonbladet inte har lika många artiklar som VLT är förståeligt, men man ska inte heller 

borste från att min metod är att räkna sammanlagda artiklar och inte mängden text. Alltså kan 

mängden artiklar vara missvisande om man antar att exempelvis VLT skulle ha en stor mängd 

mindre artiklar medan Aftonbladet har färre men längre artiklar. För att göra denna 

användning transparent har jag gjort den procentuella analysen av artiklarna som likställer 

mängden text och istället ser till vad man valt rapportera i de olika artiklarna, oavsett längd.  

1.4 Avgränsningar 

1.4.1 Papperstidningar 

Mitt material är tidningarna Aftonbladet och VLT:s pappersupplagor. Jag har valt att inte 

inkludera tidningarnas webbsidor. Som Wadbring poängterar är fortfarande papperstidningen i 

särställning när det gäller att sprida information till stora samhällsgrupper (Wadbring 

2010:19). Detta liksom det faktum att VLT och Aftonbladet ändå är papperstidningar först och 

främst fortfarande, oavsett framtida utveckling, gör att jag valt att avgränsa mig till just 

papperstidningarna.  

Det finns även en aspekt av intresse kring papperstidningens tvång att möta deadline, något 

som tvingar en redaktion att ta oåterkalleliga beslut om huruvida man ska gå till tryck med en 

nyhet eller ej (Ibid:16). Nätsidorna kan ta bort eller ändra en text eller bild med en 

knapptryckning, men en papperstidning är i sin utformning konstant vilket ställer 

nyhetsrapportering i kristid på sin spets och därför lämpar sig bättre för min studie. Dementier 
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i papperstidningar är ovanliga och även när de görs är de sällan tydliga eller betydande för 

spridningen av den ursprungliga nyheten (Ibid:75-76). Detta gör papperstidningarna 

ytterligare intressanta att undersöka då deras nyhetsförmedling får större konsekvenser vid 

exempelvis bruk av starka värdeord och personifierade nyheter utan flera källor som är en del 

av det tabloidiseringen menar ökat i dagspressen. Mer om detta under Teoretisk Ram. 

1.4.2 Alternativt upplägg – Ingela Wadbrings studie 

Jag har i stort använt Ingela Wadbrings studie som litteratur över den svenska dagspressens 

eventuella förändringar enligt tabloidiseringens teorier. Denna tar jag upp mer under 

Teoretisk Ram. Dock vill jag vara tydlig med varför jag inte valt att göra en studie liknande 

Wadbrings utan en annan form. För det första täcker Wadbrings studie en mycket omfattande 

tidsperiod, den ser på fyra stora svenska dagstidningars utveckling över åren 1960, 1980, 

2000 och 2010. För det andra ser den just enbart på dagspressen, objektet för det som ska ha 

förändrats. Det som intresserar mig dock är att se på den faktiska, nutida skillnaden mellan en 

dagstidning, i min studies fall även en lokaltidning, och en tidning ur kvällspressen med ett 

rikstäckande upptagningsområde. Detta för att se om den förändring som tabloidiseringsteorin 

utger att dagspressen genomgår faktiskt finns eller ej. Så mitt val föll på att göra en fallstudie 

över en isolerad händelse, där även rapporteringen eventuellt tillspetsas på grund av tidspress 

och bristen på information med stor efterfrågan av det vid krissituationer (Hvitfelt 2003:30).  

1.4.3 Uteslutandet av bildanalys 

En av de saker jag valt att inte ta upp i denna studie är bildanalys av artiklarna. Detta kan 

anses problematiskt med tanke på att man inom tabloidisering ofta talat om tidningars större 

bruk av bilder jämte text
2
. Detta ses inom tabloidiseringen som en aspekt av hur tidningar mer 

och mer söker ytliga och publikfriande metoder för att nå ut till läsare. Ironiskt nog minskar 

man mängden text så läsarna ska vilja läsa. Man fokuserar på bildhantering över text, detta 

var även det enda Wadbrings studie kunde belysa som en faktisk linjär utveckling i sin studie 

(Wadbring 2010:70, 104). Problemet med utvecklingen är att det ger en mycket ensidig 

observation och bilder är ofta stela i sin uppfattning då det enbart visar en vinkel av 

verkligheten, det som hamnar inom kamerans kanter (Hvitfelt 2003:64–65). 

Detta är mycket intressant och relevant för att se till tabloidiseringens vara eller icke vara som 

är fokus för min studie, om än enbart i en mindre undersökning och inte i hela 

                                                 

2
 Exempelvis Hadenius på www.dn.se 2005. 

http://www.dn.se/
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tidningsbranschen. Jag har dock valt att fokusera på den befintliga textens innehåll och dess 

bruk mer än bildernas bruk. Därför kommer inte bilder innefattas i min studie då det är en 

annan del i rapporteringen än den textuella. De är absolut kopplade och båda har en stor del i 

en eventuell tabloidisering av dagspressen, men i denna studie har jag specifikt valt att se på 

texten innehåll och utformning liksom dess påverkan. En bildanalys av samma period skulle 

vara mycket intressant komplement att väga denna studies resultat mot, men fick tyvärr inte 

utrymme i denna uppsats. 

2. Bakgrund 

2.1 Vestmanlands Läns Tidning 

Vestmanlands Läns Tidning är en obundet liberal morgontidning grundad år 1831 och är en av 

de största lokaltidningarna i Sverige med Sveriges femte största stad Västerås som nav men 

med sträckning runtom på landsbygden (www.vlt.se ). VLT ägs av mediekoncernen Promedia 

som även äger andra lokala tidningar i Bergslagen och Mälardalen. Man har en upplaga på 

33 600 pappersexemplar per utgivningsdag, vilket är sex dagar i veckan (www.promedia.se ).  

2.2 Aftonbladet 

Aftonbladet är en obundet socialdemokratisk kvällstidning som i upplaga är Sveriges största 

tidning med runt 200 000 pappersexemplar om dagen. Tidningen grundades år 1830 

(www.aftonbladet.se, www.ne.se) och ägs idag till 91 % av mediekoncernen Schibsted 

Sverige och resterande 9 % av Landsorganisationen i Sverige (LO).  

2.3 Branden i Västmanland 

Den 31a juli 2014 arbetade en av pappersbruksföretaget Stora Ensos bandmaskiner i skogen 

utanför Sala i Västmanland. Sommaren var en av de varmaste och torraste på länge och en 

brand uppstod vid arbetet med bandmaskinen. Branden spred sig snabbt, och på några dagar 

växte den från att vara en större skogsbrand på 150 hektar till den största skogsbranden i 

Sverige i modern tid, med en omfattning på 14 000 hektar vilket motsvarar 20 000 

fotbollsplaner (www.scb.se, www.krisinformation.se). Några dagar efter brandens uppkomst 

kunde röklukt kännas i Stockholm, Norrland och Dalarna. En man omkom och en annan man 

brännskadades svårt vid arbete med vedfrakt i det område som brann. Vid andra tillfällen 

fanns fara för fler liv, och ett antal brännskador rapporterades. I övrigt resulterade branden i 

http://www.vlt.se/
http://www.promedia.se/
http://www.aftonbladet.se/
http://www.ne.se/
http://www.scb.se/
http://www.krisinformation.se/
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materiella skador, med hem som brann ner och enorma mängder skog som nu blev obrukbar. 

Bränder är på intet sätt enbart negativt för skogens ekologiska utveckling och välmående, men 

ur ett samtida ekonomiskt perspektiv var förlusterna enorma för drabbade landägare. Och 

något som så enkelt som den vackra omgivning många sökt sig till området för var förlorad, 

även där boningshusen kunde räddas. Värdet i byggnaderna som kvarstår blev även drastiskt 

sänkt (www.lansstyrelsen.se). 

3. Tidigare forskning 

Medieforskning berör ofta i någon utsträckning fenomenet tabloidisering utan att nämna det 

specifika begreppet tabloidisering. Ett exempel på litteratur som tar upp olika ämnen som 

berör tabloidisering men som inte kommer användas i större utsträckning i denna studie är På 

väg mot medievärlden 2020, red. Hvitfelt och Nygren 2008. Boken är en sammanställning av 

13 medieforskares kortare texter kring olika områden av medieforskning. De flesta av dessa 

texter berör aspekter av tabloidisering, men enbart två av texterna nämner ordet tabloid och 

endast en av dessa syftar någorlunda på teorin
3
. Man talar alltså om sådant som faller under 

tabloidiseringsteorin, till exempel ekonomisk press till följd av mediernas utveckling (Hvitfelt 

2008:29), personifiering (Alström 2008:140) och journalisternas hårdare arbetsklimat (Nygren 

2008:147; Wadbring 2008:70). Men man talar inte specifikt om tabloidiseringsteorin eller 

huruvida man menar att den är ”verklig”. Mitt fokus har legat på att använda litteratur som tar 

upp teorin vid namn och hanterar den i sig, inte bara element som kan falla under 

tabloidiseringsteorin. Därför är På väg mot medievärlden 2020 en mycket intressant läsning 

men inte direkt relevant för min studie. 

Martina Ghersetti, Lektor vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation på 

Göteborgs Universitet har forskat mycket kring nyhetsförmedling under kristid liksom 

sensationsjournalistik. Hon står därmed med ena foten i krisjournalistik och med den andra i 

sensationsjournalistiken. Hennes doktorsavhandling (Ghersetti 2000) vid Göteborgs 

Universitet behandlar hur nyheter förmedlas vid olika sensationella händelser såsom 

Prinsessan Dianas död och kidnappningen av tre svenska hjälparbetare i Angola. Ghersetti tar 

upp många av tabloidiseringsteorins aspekter, men inte inom teorin i sig utan mer i anslutning 

till nyhetsförmedlingen och journalisters arbetsförhållanden över tid (Ghersetti 2000).  

                                                 

3
 I Lars Nords kapitel 13, ”Nya medier! Ny publik! Ny politisk journalistik?” dras paralleller mellan 

sensationssökning och tabloidisering i linje med tabloidiseringsteorin.  

http://www.lansstyrelsen.se/
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Snöovädret i medierna vintern 2009-2010 är en arbetsrapport från 2010 som Ghersetti skrivit 

tillsammans med Tomas A. Odén. Denna rapport gjorde att jag i en period hade ”Väderlek” 

som en kategori under Tema-variablen i undersökningen, då rapporten visar på det stora 

allmänintresse som finns för vädret när det påverkar nyheter. Ghersetti och Odéns rapport 

visar att intresse finns för snöovädrets påverkan på samhället i allmänhet kring exempelvis 

skador och olyckor (Ghersetti och Odén 2010:33). I mitt fall handlade rapporteringen om 

torkan och att man önskade regn för att hjälpa släckningen av branden. Dock togs detta tema 

bort då väder som tema ofta kom upp i tredje eller fjärde hand i artiklarna och i anslutning till 

släckningsarbetet, vilket gjorde att dessa artiklar istället föll under denna temakategori. 

En annan doktorsavhandling från Göteborgs Universitet som varit mycket gripande och 

intressant läsning inför studien är Liselotte Englunds Katastrofens Öga 2008 som ger en 

ingående blick av journalister och redaktioners roll i krissituationer, med diskoteksbranden i 

Göteborg 1998 som huvudsakligt undersökningsområde. Englunds avhandling belyser 

journalisters utsatta roll vid krishändelser i och med att de utgör den enda yrkesrollen som inte 

är där för att hjälpa till vid situationen utan enbart förmedla vad som hänt (Englund 2008:25). 

Emellertid faller texten utanför denna studie just på grund av dess fokus på journalisternas roll 

i rapporteringen. Den gav dock en god överblick över krisjournalistikens förutsättningar med 

insyn i hur journalister och redaktörer måste ta ställning till, sammanfatta och vinkla nyheter 

snabbare vid krissituationer vilket kan leda till missförstånd och förvirring hos 

tidningsläsaren.  

Håkan Hvitfelt, vars bok Nyheter i kristider från 2000 används som huvudkälla inom 

krisjournalistik i denna studie (se Teoretisk ram nedan), har forskat mycket kring hur nyheter 

förmedlas. Han har utöver På väg mot medievärlden 2020 som jag nämnde ovan även skrivit 

bland annat om kvällspressens förstasidor, propaganda och journalisternas ekonomiska 

arbetsmarknad (Hvitfelt 1985, 1983, 1990). Alla dessa ämnen har kopplingar till 

tabloidisering, men av vad jag kunnat finna nämns aldrig tabloidiseringsteorin specifikt i hans 

verk.  

Slutligen vill jag beröra forskning kring tabloidisering genomförd utanför Sverige. Då jag valt 

att titta på svenska tidningar liksom en svensk situation för min fallstudie har jag valt att 

fokusera på svensk litteratur som benämner tabloidisering i en svensk kontext. Tabloidisering 

är dock på inget sätt en svensk term. Schweizaren Frank Esser var med verket Tabloidization 

of the News (Esser 1999) i spetsen att konstruera en specifik, avgränsad teori med namnet 
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tabloidisering. Esser (1999) undersöker engelsk och tysk journalistik. Andra forskare, som 

bland annat Jostein Gripsrud, skriver i samlingsboken Tabloid Tales – Global debates over 

media standards (red. Sparks och Tulloch 2000) om synen på tabloidisering och olika sätt att 

se på det. Olika länder har olika medie- och journalistikklimat vilket gör att den 

internationella rapporteringen kan ta upp mycket mer långt gångna typer av tabloidisering 

som inte riktigt passar in under den svenska versionen av tabloidiseringsteorin. Självklart 

finns beröringspunkter, men Gripsruds exempel på rapporter om utomjordingar och spöken, 

hämtade från John Fiskes analyser av amerikanska tabloiders förstasidor, hamnar mycket 

långt ifrån den tabloidisering som behandlas i denna studie (Gripsrud i red. Sparks och 

Tulloch 2000: 285). Man talar här om tabloidjournalistik vilken betecknas som sensationell 

och ibland vulgär, men inte om huruvida den påverkar den mer respekterade pressen på de 

sätt som tabloidiseringsteorin menar. Så, på grund av den svenska inriktningen på studien 

liksom den internationella breddningen av begreppet har jag endast i undantagsfall använt 

utländsk litteratur i studien. 

4. Teoretisk ram 

Nedan presenteras studiens teoretiska ramverk som används för att tolka resultaten av den 

stundande innehållsanalysen. Jag går först igenom tabloidisering generellt, för att sedan gå in 

på Wadbrings studie som varit en stor hjälp i arbetet med denna fallstudie för att avsluta med 

en genomgång av krisjournalistik. 

4.1 Tabloidisering  

Tabloidisering är ett begrepp med många synonymer med liknande mening såsom 

kommersialisering, marknadsdriven journalistik och ekonomisering (Wadbring 2010:24). 

Meningen är dock ungefär densamma, de olika begreppen lägger endast tyngden på lite olika 

områden av ämnet.  

Tre aspekter av tabloidiseringsteorin; personifiering, ”mjuka” nyheter och 

sensationsjournalistik, är särskilt relevanta för denna studie och berörs här. Övergripande 

innebär tabloidisering att den kvalitetsdrivna dagspressen mer och mer omformats till att bli 

mer som kvällspressen, eller helt enkelt ha sämre kvalité i sin rapportering (Ibid: 24). Detta 

visar sig bland annat genom större fokus på personifiering, det vill säga att enstaka 

privatpersoner förs fram som ensam källa vid händelser som berör en större grupp. Artikeln 
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vinklas på så sätt i viljan att fånga intresse hos läsaren via en personlig koppling. Även 

övergången till fler ”mjukare nyheter” som är tillgängliga och lättförstådda för en stor grupp 

människor med fler stora bilder och enklare språk är tecken på tabloidisering. En 

sensationsjournalistik där djupare grävning kring inaktuella men viktiga ämnen eller helt 

enkelt områden som anses ”tråkiga” eller har lägre läsarvärde på grund av det mindre 

underhållande värdet får stå åt sidan för mer sensationskopplade nyheter som tidigare kanske 

inte fått någon plats alls (Hvitfelt 2003:33).  

Tabloidisering innefattar många olika områden som kan menas påverkas av tabloidiseringens 

effekter, och det kan ibland vara svårt att sätta ett exakt finger på alla områden som bör 

innefattas i teorin i och med att man inte kunnat forska i tillräcklig utsträckning ännu på 

journalistikens utveckling över tid (Wadbring 2010:25–26). Men som Wadbring fastställer så 

är ändå essensen för teorin diskussionen kring journalistikens kvalité. Hon använder oftast 

begreppet kommersialisering medan jag valt att använda tabloidisering, mycket på grund av 

att kommersialisering har en så stark koppling till andra delar av vetenskap såsom medier i 

alla former såsom reklam och pr liksom samhällsvetenskapsforskning. Tabloidisering passar i 

min studie bättre då jag fokuserar på tidningens eventuella tabloidisering.  

Gripsrud (red. Sparks och Tulloch 2000:285) benämner tabloidisering som konnotativt med 

”decay” alltså förfall, vilket visar på begreppets negativa ton. Man talar inte bara om en ytlig 

ändring av tidningsformat med en minskning på tidningsformatet av traditionella 

dagstidningar, utan även hur tidigare undersökande dagstidningar med en tradition av djup 

och kvalité sakta dras mot den mer ytliga pressens nivå. Det är en spiral av fördumning av 

både journalist och författare. 

Tabloidisering talar alltså om hur tidningar mer och mer söker sig till ett mer pengadrivet och 

publikfriande innehåll, med en mindre professionell, kritisk och undersökande journalistik 

som följd. Detta är dock inget nytt fenomen utan tabloidiseringens ämnen har diskuterats 

under en stor del av papperstidningens historia och ämnet berördes redan kring förra 

sekelskiftet då tidningar började publicera text med mjukare ämnen såsom sport och 

underhållning. Detta för att fånga fler läsares intresse och på så sätt även få fler annonsörer 

och andra finansiella avtal (Esser 1999:291–292). Samma problematik uppmärksammas idag. 

Tidningar inom kvällspressen som tidigare ansetts driva en kommersiell form av rapportering, 

med ena ögat på pengarna och det andra på journalistiken i jakten på det mest vinstbringande 
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har enligt tabloidiseringens teori mer och mer blivit en allmängiltig form för alla tidningar 

(Ibid:292-293). 

Frank Esser har på vetenskaplig grund försökt sammanställa begreppet tabloidisering som 

enligt Esser vid tiden för studien 1999 var ett begrepp som slängdes med utan att det gavs 

någon större förklaring eller avgränsning (Ibid:292). Esser skriver om hur man på mikronivå 

kan tala om tidningars behov av att anpassa tidningens innehåll för att nå en bredare publik, 

som det gjorts tidigare i historien. Vidare skulle tabloidisering på makronivå vara något som 

är ett socialt fenomen där samhällets riktning i stort ändrats från en kunskapssökande och 

utbildande mot mer kommersiella värden, med privatisering av sociala strukturer som skola 

och sjukvård till exempel. Och således reduceras även tidningens roll från granskare och 

informatör åt befolkningen till enbart ännu ett vinstdrivet företag (Ibid:293). 

Tabloidisering diskuterar även varifrån denna nedgång i kvalité kommer, det vill säga vad 

som är upphovet till det. Är det ekonomiska svårigheter, arbetsförhållanden, kulturella 

förändringar etcetera (Wadbring 2010:26–29). Min studie har ett fokus på huruvida man 

faktiskt kan se tecken på tabloidisering genom skillnader och likheter i texten hos mina 

undersökningsobjekt Aftonbladet och VLT.  

4.2 Ingela Wadbring – Journalistikens kommersialisering – mera myt än 

sanning? 

Något som är högst intressant kring tabloidiseringsteorin är Ingela Wadbrings bok från 2012. 

Wadbring undersöker tabloidiseringens påverkan på fyra stora lokaltidningar i Sverige för att 

se huruvida teorin är ett verkligt skeende eller ej. Wadbring använder begreppet 

kommersialisering men jag har valt att fokusera på det mer tidningsrelaterade begreppet 

tabloidisering i denna studie. 

Slutresultatet i studien blir enkelt sagt: att tabloidisering är en myt. Enligt undersökningen är 

den lokala dagstidningspressen snarare sakliga, specifikt ”präktiga” i sin rapportering 

(Wadbring 2010:106). Genom att titta på format, innehåll och utseende i en kvantitativ studie 

kunde Wadbring säga att utöver en större användning av bilder var det inget som tydligt och 

linjärt ändrats mellan de undersökta åren 1960, 1980, 2000 och 2010 för dessa tidningar 

tillsammans. Wadbring poängterar utveckling och förändring genom åren, men menar att de 

inte är likadana tidningarna emellan eller kopplade till tabloidiseringens teorier (Ibid:105).  
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Wadbrings studie gjordes dock inte på VLT som jag valt för min studie vilket gör det 

intressant att undersöka huruvida hennes resultat vinner stöd av min studie, det vill säga att 

VLT skulle skilja sig ifrån Aftonbladet tydligt och inte dragits med i tabloidisering eller 

kommersialisering. Min studie undersöker även hur hennes teori om den icke-existerande 

tabloidiseringen står sig vid en krissituation som den stora branden i Västmanland. 

4.3 Krisjournalistik – Håkan Hvitfelt 

Mitt val av branden i Västmanland för studien in på krisjournalistikens forskningsfält där man 

bland annat ser på olika krisers påverkan på medierapportering. Hvitfelt skrev 2003 en skrift 

åt Myndigheten för säkerhet och beredskap (MSB)
 4

 menad att se på hur krisjournalistik kan 

yttra sig
5
. Den stress som pressen utsätt för vid krissituationer tas upp liksom olika aspekter 

av förhöjande och förenklande fenomen (som till stor del är bekanta inom tabloidisering) som 

en del i krisjournalistik, såsom personifiering och mjukare ämnesval. 

Krissituationer kan förstärka de effekter som tabloidiseringsteorin menar redan har förhöjts 

allmänt inom journalistiken. En intensivt och beslutsbrådskande miljö för rapportering där 

intresset för händelsen är enormt men informationen liten leder ofta enligt Hvitfelt till 

ytterligare generaliseringar och ytliga rapporter (Hvitfelt 2003:22). Rapporteringen kan ske 

utan närhet till själva händelseområdet vilket även höjer risken för överdriven dramatisering 

av händelsen från pressens sida (Ibid:74). Generaliseringar blir vanligare då pressens roll blir 

att förmedla det som händer via förståeliga texter. Man förenklar och vinklar händelser för att 

kunna förmedla på den plats man har tillgänglig (Ibid:37).  

Krisjournalistik är intressant för min studie i den mening att jag valt en krissituation som 

undersökningsperiod. Men det är även talande hur mycket av det som Hvitfelt och andra 

forskare inom krisjournalistik (se Tidigare forskning ovan) tar upp som exempel på 

krisjournalistikens problematik som överensstämmer med tabloidiseringsteorins områden för 

journalistikens kvalitetsnedgång. 

                                                 

4
 Vid tiden för Hvitfelts bok hette Myndigheten för samhällsskydd och beredskap istället 

Krisberedskapsmyndigheten. Jag använder det nuvarande namnet på myndigheten här men boken är utgiven 

under det tidigare namnet. 
5
 Hvitfelts bok har inga referenser direkt i texten för att underlätta läsningen enligt honom själv. Dock finns 

referenser i lista och Hvitfelt stärker själv att det är en vetenskapligt grundad skrift som huvudsakligen baseras 

på hans egen forskning (Hvitfelt 2003:5). 
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5. Metod 

Studien bygger på en kvantitativ innehållsanalys. Genom upprepad genomläsning av 

artiklarna ifråga har jag plockat fram relevanta data som använts i min kvantitativa analys. 

Vidare har dessa data lagts in i det kvantitativa statistikbehandlingsprogrammet IBM SPSS 

Statistics för att bedöma procentuella variationer tidningarna emellan.  

5.1 Om kvantitativ innehållsanalys 

Mitt val av kvantitativ innehållsanalys kommer ur studiens syfte att se på tabloidiseringens 

eventuella effekter på rapporteringen av branden och de likheter och skillnader som visar sig 

tidningarna emellan. Utifrån dessa variationer har jag sedan dragit vissa slutsatser som 

diskuteras i analys och diskussionsdelen. Jag valde kvantitativ innehållsanalys för att få en 

stadig grund att stå på med tydliga data som kan analyseras istället för en mer föränderlig och 

möjligen godtycklig kvalitativ innehållsanalys eller exempelvis diskursanalys. Innehållsanalys 

är mycket passande för kvantitativa mediestudier (Bryman 2002:192) då den möjliggör studiet 

av ett så omfattande material och mitt mål var att ha en stadig metod som kunde hjälpa mig 

hitta relevanta och tydliga data till min analys. 

Innehållsanalys kan ha en svårighet i att man vrider och vänder på resultat som en forskare 

anser vara legitimt medan en annan uppfattar det annorlunda. Det finns alltid en möjlighet att 

kritisera tidigare bedömningar av data, både kvantitativa och kvalitativa. För att kunna visa på 

specifika numerära data i min analys valde jag kvantitativ innehållsanalys där en upprepad 

process ska ge samma resultat oavsett vem som utför analysen (Ibid:191).  

I en inledande fas av studien genomfördes dock en mindre kvalitativ innehållsanalys. I denna 

fas läste jag noggrant igenom ett mindre urval av artiklarna för att i kombination med visst 

stöd från Hvitfelt och Englund ta fram särskilda värdeord som utmärkte sig i tidningarnas 

artiklar, mer om denna process under Värdeord – kvalitativ innehållsanalys. I övrigt är 

analysen kvantitativ för att på bästa möjliga sätt försäkra transparens, reliabilitet och validitet 

i undersökningen.  

5.1.1 Kodschema - Överblick 

Jag har undersökt artikel för artikel och kodat utifrån följande kodschema som är uppdelat i 

tre delar. Se även kodschemat i sin helhet med ytterligare förklaringar i Bilaga 1. 
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Tidningsinnehåll - Här kodas det upp huruvida en artikel är från Aftonbladet eller VLT, hur 

många uppslag dagens tidning har om branden liksom vilken dag i rapporteringen artikeln är 

ifrån. Slutligen kodas även huruvida artikeln finns i en tidning som rapporterar om branden på 

förstasidan. 

Artikelinnehåll - Variabler kring varje artikels allmänna innehåll med aktörer, biaktörer, 

artikeltyp och tema liksom ordmängd.  

Ordbruk - Förekomst av de värdeord som valts per artikel. Det är tio ord som undersökts, 

vissa med flera olika böjningar för att inte missa användning. 

5.2 Analysenheter – Aktör, Värdeord, Tema 

Jag har med hjälp av Brymans Samhällsvetenskapliga metoder valt tre olika analysenheter för 

att hitta de områden där jag bäst kan mäta en eventuell tabloidisering. Enheterna är Aktör, 

Värdeord och Tema (Bryman 2002:196–197). Dessa tre är centrala aspekter av 

tabloidiseringens syn på journalistikens förfall. Alla har motsvarigheter i kodschemat och 

mäts för att siffrorna sedan ska analyseras i Analysdelen under vardera enhet. 

Aktör mäter vem som huvudsakligen anges som källa eller intervjuas med Huvudaktör som 

den som i första hand eller i störst utsträckning kommer tilltals och Biaktör den som är näst 

mest framträdande. Exempel på aktörer är Drabbade, Polisen och Räddningsledare. Under 

Värdeord undersöks förekomsten av 10 st värdeladdade ord såsom Katastrof, Kris och 

Inferno och deras förekomst i rapporteringen kring branden. En djupare analys av ordens 

mening och konnotationer kommer tyvärr inte kunna ges i denna uppsats, det jag 

huvudsakligen söker är att se om och i vilken omfattning orden används tidningarna emellan. 

Tema ser på vilka teman såsom De drabbade, Konsekvenser av branden och 

Räddningsarbetet som de två tidningarna valt att rapportera om under branden i relation till 

varandra.  

5.2.1 Tillvägagångssätt 

Jag ämnar undersöka hur de respektive tidningarna uttryckt sig i text inom dessa enheter för 

att se till mängden man använt. Aftonbladet används som en grund för tabloidiseringens bild 

av den kvällspress som man räds att dagspressen dras mot (Esser 1999:293). Att använda 

Sveriges största tidning som någon slags sämsta utgångspunkt kan ifrågasättas, men det är ett 

korrekt förfarande utifrån det teoretiska ramverket som utlagts för studien. 
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Aftonbladets rapportering och de data jag mäter hos tidningen vägs sedan emot VLT:s data 

inom samma kategorier. Diagram och sammanställning i Resultatredovisningen redogör 

sedan för de skillnader och likheter som man kan avläsa och slutligen diskuteras mina resultat. 

5.3 Valda värdeord – Kvalitativ innehållsanalys 

Värdeord är ord som har en starkare laddning än en synonym (Hvitfelt 2003:59). Exempelvis 

kan en olycka också i en bred mening betecknas som en katastrof, för många blivit skadade 

eller det bli stor förödelse, som i brandens fall. Det finns inget uppsåt hos någon att 

frambringa händelsen så det är en olycka. Ordet katastrof associeras dock till fler saker än 

olycka, den specifika meningen kanske är att det är en brandkatastrof för de berörda. Men 

läsaren kan även läsa in andra meningar i ordet såsom att hanteringen av branden är en 

katastrof, eller att många skadats etcetera. Liknande ord som har denna starka association är 

det som kallas värdeord i denna uppsats, dock finns självklart fler värdeord representerade i 

tidningarnas rapportering än de jag valt att undersöka (Se Bilaga 1 med kodschema för alla de 

värdeord jag använde). 

 Jag hade gärna för den vetenskapliga relevansen hittat en redan skapas lista på värdeord inom 

krisjournalistik eller med koppling till tabloidisering. Detta var dock inte något som jag hittat 

ur tidigare forskning. För att fånga några passande ord att basera min undersökning av 

värdeord på gjorde jag därför i början av mitt arbete en kortare kvalitativ innehållsanalys av 

ett antal av de artiklar jag senare skulle göra min kvantitativa innehållsanalys på. Detta för att 

finna återkommande ord att använda som avstämning av tidningarnas ordbruk. Det kan te sig 

konstigt att jag tagit en kvalitativ ansats till en början men det ligger inte helt långt ifrån mitt 

senare kvantitativa arbete då båda delarna krävt enormt mycket tid av genomläsning av 

materialet. Som Bryman tar upp kan man använda en kvalitativ metod för att stötta en 

kvantitativ studie (Bryman 2002:414) i det att man lättare får en start för undersökningen som 

man senare ska göra kvantitativt. Det är just detta jag gjort vid mina val av värdeord, en 

mindre kvalitativ analys av materialet, kombinerat med stöd från litteratur jag läst av Hvitfelt 

och Englund (Katastrofens Öga se Tidigare Forskning ovan) där några passande ord såsom 

”katastrof” och ”kris” diskuterats (Hvitfelt 2003:58, Englund 2008:39–40).  

5.3.1 Objektivitet – Kodschemats transparens 

Tabloidisering är ett område som lätt blir godtycklig i och med sitt åsiktsbundna och ej tydligt 

avgränsade innehåll (Wadbring 2010:25). För att inte hamna i en åsiktsspiral där jag endast 
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väger olika tankar mot varandra ville jag hitta en mer vetenskaplig och påtaglig väg att gå för 

att få mina resultat. Detta är även viktigt för objektiviteten i min studie och möjligheten att 

upprepa studien via tydliga instruktioner och tolkningar av det material som använts.  

Kodschemat har ett antal punkter som kräver sin förklaring, dessa har jag dock huvudsakligen 

lämnat åt bilagan där man kan se den tydliga förklaring jag lämnat för att alla variabler ska 

förstås på det sätt jag utformat dem liksom underlätta och förtydliga vid en eventuell 

upprepning av studien (Bilaga 1). Jag har varit noggrann med att inte få med ord som inte har 

den mening jag tänkt vid min avkodning av artiklarna. ”Kontroll”, ”rasa” och ”fly” är 

exempel ord som dykt upp utanför det sammanhang jag menat. Att till exempel kontrollera 

antal boenden refererar inte till kontroll eller ickekontroll av branden som är tanken. Rasa gör 

folk regelbundet i tidningar, men då syftar det inte på att branden ”rasar” fram och slutligen är 

”fly” inte en del av ordet flygplan utan syftar enbart på flykt. Sökningarna har ibland gjorts på 

delar av ord som exempelvis ”evak” för att fånga in böjningar som ”evakuer-ing”, ”evakuer-

at” och så vidare. Jag är medveten om att alla kodningsmanualer i någon form troligen 

kommer innehålla en viss tolkning hos skaparen, det vill säga mig i detta fall (Bryman 

2002:203–204), och som jag nämnde i kapitlet om reliabilitet så finns dessutom alltid tiden 

som en slags evig möjlig falsifierare av ens metod och utförande. Jag har dock gjort mitt 

yttersta för att noggrant hålla mig till kodschemat och förklarar ingående kodschemat hur 

variablerna ska tolkas vid kodning.  

Den största utmaningen vid kodningen av artiklarna har varit variabeln Typ av artikel. Detta 

då det är olika tydligt vilka artiklar som passar i vilket variabelvärde. En tydlig avgränsning är 

exempelvis Dagens Fråga eller Insändare. Det har aldrig varit några problem att bedöma 

dessa kategorier då det är ett specifikt format i och med att de är frånkopplade redaktionell 

text, förutom själva frågan i Dagens Fråga (vilket gjort att jag har med de eventuella frågor 

som rör branden). Det finns tydliga gränser för kodningen om vad som är vad, det är ”åtskilda 

dimensioner” som Bryman kallar det (Bryman 2002:202). Men andra kategorier under denna 

variabel såsom Reportage och Nyhetsartikel är mer problematiska. Här fanns en risk att de 

överlappar varandra då de är snarlika kategorier under variabeln.  

Jag har löst detta genom att sätta upp vissa kriterier som skiljer dem åt. Ett Reportage är något 

som blickar tillbaka på en händelse. Nyhetsartiklar blickar även de tillbaka, men reportaget 

skiljer sig i att det som hänt är en avgränsad berättelse kring någon eller något som hänt, med 

en viss bortkoppling ifrån övriga nyhetshändelser för temat. En intervju med ett par som flytt 
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elden liksom ett återberättande av deras upplevelser och liv idag är exempel på ett avgränsat 

återberättande av tidigare händelse. En liknande artikel som skulle innehålla deras berättelse 

liksom information från räddningsledningen för boende som flytt eller något som ändrar 

kriterierna i del skulle betecknas som Nyhetsartikel.  

Alltså, ett återberättande med en eller flera intervjuer, avgränsat från övriga nyheter på temat 

ger ett reportage. En Nyhetsartikel är då de artiklar som inte stämmer in på kriterierna för ett 

reportage utan även har annat innehåll såsom mer direkt information, och ett återberättande 

som är mindre ingående och deskriptivt. Nyhetsartiklar är inte heller lika formade med en 

början, mitten och slut som reportage utan tar upp den information man har tillgång till med 

öppna eller frågande slut. Nyhetsartikel blir därför ett större område med mer övergripande 

kriterier än reportage. Kategorin Nyhetsartikel står hos VLT för 49,1% och för Aftonbladet 

61,7%, medan Reportage har lägre siffror hos VLT 29,3% och Aftonbladet 19,1% (Bilaga 2, 

Figur B).  

Denna variabel är viktig att ha i en analys kring tidningars rapportering, men i denna studie 

har fokus hamnat på andra analysenheter för att fokusera på tabloidiseringsteorin. Detta 

hindrade inte kodschemat skulle vara tydligt och lätt att avläsa vid eventuell upprepning av 

studien. Då resultaten inom Typ av artikel inte visade på några kontroversiella eller udda 

resultat i denna studie så kan min studie vara till hjälp för någon annans och då ska 

kodschemats transparens vara total och lättnyttjad. 

5.3.2 Validitet – vad har jag undersökt? 

Jag har utgått ifrån tidigare medieforskning som Wadbring och Esser vid utformningen av 

mina analysenheter och variabler för att försäkra mig om att det är relevant vid mätning av 

tabloidisering. För att kunna mäta tabloidisering måste det teoretiska begreppet 

operationaliseras till mätbara enheter. Operationalisering sker genom analysenheterna Aktör 

och Tema som är centrala aspekter inom tabloidisering och har använts av andra forskare 

(Wadbring 2010:70–71) varvid deras relevans eller validitet kan anses vara god liksom 

Värdeord som används för att mäta en vanlig företeelse inom kvällspressens journalistik; ord 

med starka associationer (Hvitfelt 2003:57–59). Värdeordens användning i tidningarna 

jämförs för att mäta dagstidningen VLT:s eventuella kvalitetsnedgång till kvällstidningen 

Aftonbladets nivå vilket är en faktor inom tabloidiseringsteorin (Esser 1999:293). 

Studien är inte ute efter att göra generella bedömningar av tidningarnas rapportering utan 

enbart kring rapporteringen kring branden. Åsikter kan självklart finnas kring huruvida 
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studien täcker alla områden av tabloidisering men jag har till min bästa förmåga sökt att 

belysa alla områden av texten som är mitt huvudområde för undersökningen och där det 

behövt vara representativt, exempelvis vid värdeorden låtit både andras forskning och min 

egen undersökning väga in i besluten för att stärka ytvaliditeten (Bryman 2002:89).  

5.3.3 Reliabilitet - Stabilitet 

Reliabiliteten i denna uppsats baseras på en säkerhet i stabiliteten över tid i data, det vill säga 

tidningarnas artiklar, som jag använt (Bryman 2002:86). Resultaten i en kvantitativ studie ska 

bli desamma oavsett forskare om man hanterar dem på samma sätt som den ursprungliga 

forskaren hanterat dem (Ibid:94). Artiklarna är statiska i sin form då de rapporterat från en 

händelse som inte förändras över tid. I framtiden kan självklart information tillkomma som 

kan sätta rapporteringen i annat ljus. Det finns även andra aspekter än de jag tar upp att utgå 

ifrån (exempelvis genusteori, lingvistik, strukturalism etcetera) men data kommer alltid vara 

densamma och ge samma resultat i statistisk form. I arbetet har jag noggrant följt mina 

anvisningar som angivits i studien vilket talar för hög reliabilitet då det möjliggör att samma 

resultat skulle uppnås vid en replikering av studien.  

6. Resultatredovisning 

Jag har valt att redovisa resultat i procentform då VLT har publicerat fler artiklar, 116 st. jämte 

Aftonbladets 47 st. under den valda perioden. Två av Aftonbladets utgivningsdagar är 

borttagna då VLT:s utgivning endast är 6 dagar i veckan. Procent är lämpligt då man kan göra 

en komparativ bedömning av tidningarnas val om vilket Tema, Aktör och Värdeord man 

lägger tyngden på i relation till deras mängd artiklar. Jag är inte ute efter att bedöma mängden 

artiklar eller påvisa att de som skrivit ”mest” skulle vara bäst. Att Aftonbladet skrivit färre 

artiklar är förståeligt i och med tidningens geografiska avstånd liksom dess spridning över en 

nationell och utrikes nyhetsvärld.  

Vad som är intressant för studien är de skillnader och likheter i texten som kan visa på 

tabloidiseringens vara eller icke vara under rapporteringen av branden, såsom syftet är 

utformad.  
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Figur 1: Procentuell fördelning av Tema i VLT 
och Aftonbladet under fallstudiens period. 

 

VLT Aftonbladet 

6.1 Tema 

Den kvantitativa analysen med hjälp av statistikprogrammet SPSS visade på några tydliga 

skillnader tidningarna emellan när det gäller de teman artiklarna tagit upp (se Figur 1).  

 

6.1.1 Konsekvenser av branden 

Den största skillnaden procentuellt är Konsekvenser av branden där VLT:s rapportering 

omfattar nästan 11 procentenheter mer än Aftonbladets. Aftonbladets mycket låga siffra om 

2,1 % visar att intresset inte varit stort för konsekvenserna av branden vid Aftonbladets 

rapportering (Figur 1). Det ska tilläggas att kategorin Konsekvenser av branden inte 

innefattar berättelser om drabbade som blivit av med sina hem eller liknande utan fokuserar 

huvudsakligen på ekonomiska och politiska konsekvenser, där man talar om kostnaderna som 

uppstått för kommunen och hur informationshanteringen fungerat och vad ansvarig och 

regering planerar för att hindra en liknande informationsförvirring som av vissa menades pågå 

under brandens värsta stadie (chef.se, www.magazin24.se, www.lantbruk.com). Det är på ett 

sätt förståeligt att VLT med sin läsarkrets som de faktiskt drabbade och människor runtom 

med kopplingar till området har ett större intresse av att skriva om vad som lovas och inte 

http://chef.se/
http://www.magazin24.se/
http://www.lantbruk.com/
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lovas liksom vilka summor som förlorats och hur man kan ersättas vid eventuell personlig 

förlust av mark eller hem. Aftonbladet har självklart också dessa läsare, men nyhetsvärdet i 

ekonomiska konsekvenser kan ses som längre ner på prioritetsskalan med tanke på att 

framtida ekonomiska bekymmer och utredningar inte ger någon särskild ”här och nu”-

upplevelse för läsaren. Enligt Hvitfelts kriterier för nyhetsvärde är vanligtvis ekonomiska och 

politiska händelser på topp för nyhetsvärdet (Hvitfelt 2003:20). Här handlar dock de 

ekonomiska och politiska händelserna om vanliga människor ute på Västmanlands Läns 

landsbygd som just klarat sig levande ur lågorna som lamslagit deras hemområde. Fokus blir 

då istället ett personifierande fokus med drabbades upplevelser i båda tidningarna. Även VLT 

tar egentligen upp ganska lite konsekvenser av branden under den undersökta perioden om 

man sätter det i relation till vilken enorm ekonomisk konsekvens händelsen blev för området.  

6.1.2 Brott och straff 

Aftonbladet har nästan dubbelt så stor procentuell bevakning av kategorin Brott och Straff än 

VLT (Figur 1). Kategorin menar på artiklar som tar upp eventuella brott i samband med 

branden liksom skuldfrågan kring brandens ursprung. Båda tidningarna har i relation till alla 

artiklars teman liten procentuell bevakning av Brott och Straff, men Aftonbladet med 8,5 % 

jämte VLT:s 4,3 % visar ändå på ett större intresse hos Aftonbladet under denna 

rapporteringsperiod (Figur 1). VLT har en viss täckning av brottsutredningen kring branden 

liksom den incident när en man skadade en polis när han försökte köra igenom en 

polisavspärrning. Aftonbladet har dock en bredare täckning av temat då man även tar upp fall 

av inbrott och hur källor inom polisen enligt Aftonbladet tipsat om att man jagar en pyroman i 

området. Denna artikel stod omskriven på framsidan och kan ge indikationen att det varit en 

pyroman som startat branden. Detta är dock inte fallet då man vet sedan starten att branden 

uppkom vid en olycka med en av Stora Ensos skogsmaskiner (se Branden i Västmanland på 

s. 11).   

6.1.3 Tema – Procentuell sammanställning 

Siffrorna för den mest personifierat riktade kategorin De drabbade är mycket jämn 

tidningarna emellan med 28,4 % hos VLT och 27,7 % hos VLT. Även 

Debatt/Kritik/Diskussion är jämna med ca 17 % för båda tidningar och en viss skillnad finns i 

siffrorna mellan Släckningsarbetet tidningarna emellan, men om man slår ihop kategorin med 

Teknisk och maskinell brandbekämpning så skiljer det mellan 31, 2 % för VLT och 34,1 % hos 
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Aftonbladet, mindre än 3 procentenheter (Figur 1). De flesta temakategorier har alltså relativt 

liknande siffror tidningarna emellan. 

6.2 Aktör 

Här fortsätter vi med en av grunderna inom tabloidiseringsteorin; hur man mer och mer 

personifierar rapporteringen av nyheter, det vill säga fokuserar på enskilda individers 

uppfattning och upplevelser mer än grupper eller större allmänhets uppfattning (Wadbring 

2010:101). Detta gör att man både kan hamna i en mer folklig och direkt kontakt med en 

drabbad person, men även att det blir elitistiskt urval då kändisar, i vilken form de än kommer 

(politiker, lokala förmågor eller kulturpersoner till exempel) uttalanden förhöjs över vanliga 

människor. Typiska exempel på dessa former av elitkällor är när man låter en kändis som är 

på plats vid någon händelse uttala sig hellre än att endast vidarebefordra myndigheter eller 

ansvarigas rapportering. Detta kan leda till att man når en mer ”verklig” upplevelse av en 

händelse. Det blir en personlig rapport från någon som faktiskt upplever händelsen, såsom 

drabbade i branden, och det är något som är mycket uppskattat och gärna ses som en äkta 

beskrivning av händelser. Men det är fortfarande enbart en persons upplevelser. Och vidare är 

denna person färgad av både eget möjligt chocktillstånd liksom bakgrund, utbildning, uppväxt 
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Figur 2: Procentuell fördelning av aktörer i VLT och 
Aftonbladet under fallstudiens period. 
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etcetera. Hur känd eller vettig en person än kan verka så kan dennes åsikter forma en 

rapportering helt efter eget huvud och situation.  

Något som är viktigt att poängtera är att Ingen källa är det kategorin säger; ingen namngiven 

eller uttalad källa. Detta betyder inte att det inte finns någon artikel utan att det huvudsakligen 

eller utöver det som en huvud- eller biaktör sagt är ifyllt av journalisten utan att kommentera 

eller hänvisa till ursprung för den givna informationen. 

6.2.1 Privatperson 

Både VLT och Aftonbladet har mycket liknande procentuella andelar med 27,6 % hos VLT och 

27,8 % hos Aftonbladet av rapportering kring Privatperson vilket är den mest personifierade 

kategorin av aktörer (Figur 2). Här är det alltså samma mängd av uttalanden från 

privatpersoner hos de olika tidningarna, ungefär samma nivå av personifiering och fokus på 

rapporteringen, baserat på aktörer i texterna. Dock förtäljer inte denna undersökning hur 

tidningarna gått tillväga vid uppsökandet av sagda privatpersoner, något som kan vara mycket 

intressant för en analys av personifieringens verkligt grundläggande betydelse för 

journalismens transparens.  

Personifieringen i båda tidningarna är alltså tydlig med en jämlik andel teman kring De 

Drabbade i artiklarna och likaså jämna siffror kring Privatperson som huvudaktör. En önskan 

om kända profiler som aktörer brukar finnas inom tidningsrapportering (Hvitfelt 2003:44). 

Det är små procent det handlar om här då kända människor inte var frekvent förekommande i 

anslutning till branden, och Aftonbladet har endast 2,2 % jämte VLT:s 1,1 % i aktörer som är 

Känd person(ej politiker) (Figur 2). VLT visar dock i ett fall hur gärna man ändå försöker 

skapa nyhetsvärde genom att använda kända personer i rapporteringen – många drabbade 

rapporteras det om men endast ett par benämns med sitt yrke och det är ett par lokala 

skådespelare. Få andra drabbade har benämnts med någon, medan dessa i benämns i 

reportaget som ”skådespelarparet”. Som utomstående är det osäkert om en vardagsläsare av 

VLT vet vilka dessa personer är, men skådespelaryrket är ofta ansett och upphöjt, åtminstone 

om man är framgångsrik, vilket verkar vara fallet här. 

6.2.2 Sakkunnig och Politiker/Myndighet 

VLT har i 12,6 % av artiklarna en sakkunnig som huvudaktör jämte Aftonbladets 5,6 % i 

samma kategori (Figur 2). Sakkunniga källor står för den som har som yrke att forska eller 

arbeta specifikt med något område som behandlas, utöver de andra kategorierna polis, 
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brandmän eller räddningsledning. Dessa sakkunniga kan vara kunniga om skog och mark 

liksom kriminologi, men inte direkt kopplade till denna brand, vilka då skulle kategoriseras 

som Brandkår/Brandarbetar eller Räddningsledning. Sakkunniga kan ses som en elitkälla i 

och med sakkunnigas troligen höga utbildning och möjliga maktposition i samhället. Det går 

inte heller att med säkerhet säga huruvida de sakkunniga sökts upp för sin expertis eller om de 

själva har hört av sig med förslag på uppslag till artiklar. Om man jämför siffrorna för 

Sakkunniga aktörer jämte Politiker/Myndighet hos VLT så är siffrorna ungefär desamma för 

Sakkunniga, 12,6 % och Politiker/Myndighet, 11,5 %. Hos Aftonbladet är dock Sakkunniga 

med sina 5,6 % i stark kontrast till de 16,7 % som läggs på Politiker/Myndighet som aktör 

(Figur 2).  

6.2.3 Biaktör 

Variabeln Biaktör har jag haft med för att undvika att av misstag rubricera en kategori aktörer 

som central medan helt bortse ifrån andra som uttalat sig i artikeln. Något som dock blir 

tydligt när man ser till siffrorna är hur sällan någon biaktör finns med. Istället får 

huvudaktören ensam stå för informationen, hos VLT i 71,6 % av fallen och hos Aftonbladet i 

57,4 % (Bilaga 2, Diagram A). Som tidigare nämnt kan även Ingen stå för journalistens egen 

sammanfattning av läget utan någon specifik källa, så även här.  

Resultaten från kodningen av Biaktör förändrar inte tolkningen som gjordes kring 

Huvudaktör, mycket på grund av att en biaktör mer sällan finns representerad, som nämnt 

ovan. Dock kan det finnas något intressant mellan de två tidningarnas olika eventuella 

hantering av biaktörer i texterna för att balansera källmaterialet. Biaktörerna hos VLT är få 

och spridda mellan de olika kategorierna utan något särskilt mönster medan Aftonbladet har 

en lite större mängd biaktörer och dessa är huvudsakligen i kategorierna Privatperson (14,9 

%), Räddningsledare (10,6 %) och Brandkår/Brandarbetare (8,5 %). Sammanlagt har 

Aftonbladet 14,2 % fler biaktörer än VLT (Bilaga 2, Diagram A). Betydelsen av detta kan jag 

inte med säkerhet fastställa men en hypotes skulle kunna vara att VLT mer förlitar sig på en 

huvudlinje, liksom sin egen journalistik som källa medan Aftonbladet försöker få in flera 

vinklar och fler källor. Dock skulle man på andra sätt kunna hävda att VLT:s användning av 

huvudaktörer visar på ett mer fokuserat skrivande med fler Sakkunniga istället för Politiker 

/Myndigheter och biaktörer utan försöker se till kärnan av historien i varje artikel. Dessa 

motargument kan endast lösas av en mer kvalitativ studie. Det denna studie kan utröna när det 

gäller biaktörer är helt enkelt att Aftonbladet har fler än VLT, om än få.   
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6.3 Värdeord 

Värdeorden är en av studiens mest omständiga del gällande datainsamling och kodning, men i 

mina ögon också den mest intressanta. Detta då det får visa på en slags spetsundersökning av 

textens innehåll under rapporteringen och undersöka huruvida Aftonbladet på denna front är 

så förenklande och sensationssökande som ofta påstås om kvällspressen (Esser 1999:293). 

Det finns många vägar att gå när man läser av den data som samlats om mängden ord som 

förekommit.  

6.3.1 Sammanlagda mängder 

Vid en första anblick av de data som samlats in ser man att båda tidningarna använt nästan 

samma mängd värdeord sammanlagt, men i antal och inte procent. VLT har på 116 artiklar 

114 värdeord, lite under ett värdeord per artikel. Aftonbladet har 112 värdeord på 47 artiklar 

vilket ger en stor mängd värdeord per artikel (Bilaga 2, Figur C). Det finns även en poäng att 

VLT vanligtvis, det vill säga i 60 % av sina artiklar, inte använder något av de värdeord jag 

undersökt. För Aftonbladet är det procentuella förhållandet det motsatta, de använder något 

värdeord i ca 62 % av artiklarna (Figur 3). Vid en jämförelse mellan tidningarnas artiklar och 

mängden värdeord kan vi alltså se en övervikt av användning av värdeord hos Aftonbladet.  

Det finns även ett mönster som visar hur Aftonbladet oftare har ett stort antal värdeord i en 

artikel medan VLT oftast har ett fåtal värdeord när de väl dyker upp (se Figur 3 nedan). 
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Bilden man får av datan är en tidningskultur där Aftonbladet använder sensationella ord i en 

större procentuell utsträckning medan VLT har ett mer återhållsamt språkbruk, åtminstone av 

de tio värdeord som innefattas i studien. Dessa resultat stöttar Wadbrings resultat av den 

fortsatta ”präktiga” rapporteringen av informativa nyheter hos dagspressen, i detta fall VLT.  

Men tittar man istället på mängden ord totalt, och inte per artikel, jämte mängden värdeord 

hos tidningarna så blir bilden inte densamma.  

VLT har i under sin rapportering skrivit 26 000 ord, Aftonbladet har 17 250 ord
6
. Med 112 

värdeord för Aftonbladet och 114 värdeord för VLT blir skillnaderna per total mängd inte lika 

stora. Aftonbladet har 0,6 % värdeord och VLT 0,4 % värdeord sett till hela ordmängden (se 

Bilaga 2, Figur D). Det beror alltså på hur man mäter och för att koppla till studiens syfte: Att 

jämföra tidningarnas textuella rapportering kring branden för att se huruvida stöd finns för 

tabloidiseringsteorin, så måste detta belysas. Sambandet mellan att Aftonbladet helt enkelt har 

fler värdeord per artikel kan förklaras med att man har fler ord i artiklarna sammanlagt, vilket 

nyanserar de skillnaderna i värdeordsanvändning som presenterades tidigare.  

7. Slutsatser och Diskussion 

I detta avslutande kapitel dras slutsatser som svarar på studiens frågeställningar. Vidare 

diskuteras resultaten utifrån den teoretiska ramen och den tidigare forskning som presenterats. 

Diskussionen avslutas med förslag på vidare forskning. 

7.1 Skillnader och likheter i Analysenheterna 

Inledningsvis sammanfattas resultaten kopplade till den första forskningsfrågans tre 

delområden: Värdeord, Tema och Aktör. Under 7.1.4 presenteras sedan studiens slutsats. 

7.1.1 Värdeord 

I och med att man kan förklara Aftonbladets större mängd av värdeord med att de har en 

sammanlagt större mängd ord så nyanseras kopplingen mellan värdeord per artikel. Om man 

ser till absoluta tal är sambandet mellan total mängd ord och total mängd värdeord för lika 

tidningarna emellan. Det pekar inte på att Aftonbladet använder mer värdeord än VLT och 

                                                 

6
 Uträknat på medelvärdet av summan. Det vill säga om en artikel låg i kategorin 101-200 ord blir snittsumman 

150 ord för den artikeln. Detta har gjorts konsekvent på båda tidningarna för att göra dem jämförbara 

sinsemellan. Se Kodschema i Bilaga 1 och Tabell A i Bilaga 2. 
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stöder alltså tabloidiseringsteorin på denna punkt då de två tidningarna är på ungefär samma 

nivå av bruk av värdeorden.  

Värdeorden har haft en intressant roll i min undersökning då denna slutgiltiga bedömning gick 

emot det som förväntas inom medieforskning, att kvällspressen skulle vara mer förenklande 

och använda dessa starka värderande ord i större utsträckning än dagspressen (Esser 

1999:293). Istället ser vi att tidningen faktiskt skrivit mer om branden än den lokala tidningen 

VLT. Utifrån detta är alltså tabloidiseringsteorin något på spåren då skillnaderna inte är stora 

tidningarna emellan. 

7.1.2 Tema 

Enligt tabloidiseringsteorin går journalistiken mer och mer över från så kallade hårda nyheter 

till mer tilltalande och mjuka nyheter för publiken (Wadbring 2010:29–30). Ett mjukare 

nyhetstema skulle alltså vara tydligt hos båda tidningarna om tabloidiseringsteorin har rätt 

(Esser 1999:293). Om tabloidiseringsteorin ska förkastas bör undersökningen visat på 

skillnader som tydligt hänvisar Aftonbladet till mer ytliga och lättsamma, mjuka nyheter och 

VLT till informativa och undersökande ämnen.  

Den stora skillnaden man kan se mellan VLT:s jämte Aftonbladets rapportering av branden 

inom analysenheten Tema är som tidigare nämnt Konsekvenser av branden. Denna övervikt 

av information om följder kan tolkas som ett bevis på VLT:s önskan om informativ och 

kvalitetsgrundad journalistik och styrka emot en eventuell tabloidisering, helt i linje med 

Wadbrings resultat. Det ointresse i sin tur som Aftonbladet i och med sin fördelning av 

rapporteringen av Tema visar för brandens följder kan i sin tur bekräfta just den ytliga och 

mer publikfriande riktning som tabloidiseringsteorin menar kvällspressen innehar.  

Men det finns mer att väga in än enbart denna kategori. Tema-kategorin De drabbade 

representerar i hög grad ”mjuka nyheter” med personifierade nyheter och reportage om 

privatpersoners upplevelser av händelser. Här har VLT och Aftonbladet mycket liknande 

mängd rapportering. Hos Aftonbladet står 27,7% av rapporteringen för kategorin De drabbade 

och hos VLT är det till och med någon procentenhet mer med 28,4% (Figur 1).  

Här borde man kunnat se en tydlig skillnad mellan tidningarna om tabloidiseringen skulle 

vara så lätt förkastad som Wadbrings slutresultat visade på. Detta gör det mer tveksamt om 

mina resultat stöttar Wadbrings resultat. Tabloidiseringen är ändå tydlig när det gäller Tema, 

inte minst på grund av det starka samband mellan tidningarnas rapportering av en till 
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tabloidiseringsteorin så tydligt kopplad kategori som det personvinklade och mjuka 

nyhetstemat De drabbade .  

7.1.3 Aktör 

Den andra kategorin som talar starkt för att tabloidisering har en påverkan på VLT är Aktör 

där procenttalen för Privatperson har mycket liten skillnad tidningarna emellan, Aftonbladet 

har enbart 0,2 % högre än VLT (Figur 2). Denna riktning igen mot en personifierande 

journalistik genom att lägga stor tyngd privatpersoner som källa ger en stark koppling till 

tabloidiseringens påverkan. Man har samma mängd personifiering inom kvällspress liksom 

dagspress och lokalt som nationellt. 

Men även inom Aktör finns det motvikt i resultaten av undersökningen. VLT:s större mängd 

av Sakkunniga källor går i viss mån emot tabloidiseringens tankar om en kvalitetsnedgång i 

dagspressen. Fler professionella och kunniga källor visar ändå på en vilja att rapportera saklig 

information liksom uppvisa en transparens i sin rapportering och inte enbart fråga 

privatpersoner om skeenden.  

Om tabloidiseringen hade nått hela vägen hade denna kategori troligen varit mer likställd 

tidningarna emellan. Dock är Privatperson den klart största kategorin för Aktör hos båda 

tidningarna vilket ändå väger tyngre än den mindre mängd Sakkunnig står för hos båda 

tidningarna (Figur 2). Så tabloidiseringsteorin får även stöd inom Aktör. 

7.1.4 Slutsats  

Alla tre huvudkategorierna ger således övervägande stöd åt tabloidiseringsteorin. Min 

kvantitativa fallstudie av tidningarnas rapportering av branden i Västmanland visar, genom 

jämförelsen mellan en tidning från vardera dags- och kvällspress, mer på likheter än 

skillnader.  

Mitt svar på frågeställningarna blir alltså sammanlagt att fallstudiens empiri ger stöd till 

tabloidiseringen av dagspressen. 

7. 2 Diskussion 

Resultaten går därmed emot Wadbrings slutsats i Journalistikens kommersialisering – mera 

myt än sanning? (Wadbring 2010). Wadbring ser en naturlig utveckling av medierna utan 

större linjära skillnader över tid i ämnesval och aktörer och därför inte någon tabloidisering, 

eller kvalitetsnedgång, av den lokala dagspressen till en lägre, mer sensationell och 
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kvällspressliknande nivå (Ibid:104). I min fallstudie har likheterna mellan Aftonbladet och 

VLT:s rapportering visat på något annat. Men som det även tagits upp fanns områden där 

siffrorna till viss del pekade åt Wadbrings håll. 

Något jag funnit intressant vid undersökningen är som tidigare nämnt kategorin Brott och 

Straff. Och det var just att undersökningen visade att den inte tog så stor plats i VLT som i 

Aftonbladet. Anledningen är att om man läst VLT på nätet eller i pappersform utöver tiden 

kring branden så verkar det finnas en slags fascination för ämnet Brott och Straff, eller rättare 

sagt ”Brott och Olyckor” som det heter på deras hemsida. Man har denna ”Brott och 

Olyckor”-sida som en egen kategori under Nyheter, placerad efter kategorier om områden 

tidningen täcker, Västerås och Hallsta/Sura men innan kategorin Omvärlden (www.vlt.se ). 

För VLT, en stor lokal dagstidning, den tidningsform som Wadbring benämner som ”präktiga” 

(Wadbring 2010:106), är ”Brott och Olyckor” i området prioriterade framför omvärldens 

bekymmer. Helt i linje med Hvitfelts kriterier för vad som blir publicerade nyheter, med brott 

och olyckor i närheten i toppen (Hvitfelt 2003:20).  

Branden i Västmanland kan betecknas som en ”olycka” även om det begreppet mer tyder på 

ett isolerat fall. Däremot brott fick i denna period stå tillbaka mycket tydligt. Så varför syntes 

inte VLT:s vanligen höga prioritet för brott i rapporteringen kring branden om det även 

prioriteras högst av allt vid nyhetsrapportering? Procenttalen för hur mycket Brott och Straff 

förekommer är verkligen inte höga om man ser till helheten av rapporteringen. Men 

Aftonbladet lyckas ändå få med en nästan dubbelt så stor andel artiklar än VLT. Och detta 

genom att rapportera om brott som egentligen inte har koppling till branden, men vinklats till 

relevanta och misstänkta, såsom pyromanen jag nämnde tidigare som man visste inte hade 

något med brandens uppkomst att göra men ändå fick rubrik på framsidan. Likaså inbrotten 

som skedde i området. Inget av ämnena hade direkt koppling till branden men det kopplades 

av Aftonbladet ändå till brandkatastrofen för att addera intresse för händelsen, för att bli en 

”story”. Några inbrott i villor i Västmanland eller en pyroman som jagar en brand kanske inte 

blivit något vanligtvis, men genom att koppla dem till branden blir det kittlande rubriker, om 

än med ganska innehållsfattiga artiklar.   

Och det är också där jag tror svaret finns till varför Brott och Straff dök upp ännu mindre hos 

VLT, man såg att här fanns ingen koppling till branden och skrev om det som händelser 

utanför branden eller inte alls. Man tog inte eller såg inte chansen att addera en 

sensationsstämpel på en nyhet i området såsom Aftonbladet gjorde, utan rapporteringen kom 

http://www.vlt.se/
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troligen under Brott och Straff utanför brandens område. En tanke som stöttar Wadbrings 

resultat av att man ändå behållit sin grundläggande kvalitetsjournalistik inom dagspressen, till 

skillnad från de resultat denna kvantitativa fallstudie givit. 

Hvitfelt tar i sin bok Nyheter vid kriser (2003) upp många områden av krisjournalistik som 

överensstämmer med tabloidiseringsteorins tankar. Journalistikens utsatta roll ekonomiskt, en 

personifiering av källor och en nedgång i kvalité tas både upp av Wadbring, Esser och 

Hvitfelt (Wadbring 2010:67, Esser 1999:293, Hvitfelt 2003:15, 22-23, 33, 39-40, 42-43 

etcetera). Det tas inte bara upp som något som kan förekomma i allmänhet utan som något 

som är vedertaget på arbetsplatser och vid en journalists rapportering. Krisjournalistiken är 

egentligen ett område som ska inträffa isolerat och ska forskas kring för att lära efterföljande 

om hur man kan hantera liknande händelser bättre nästa gång. Men samma teman är alltså 

även förekommande i det som Esser och Wadbring tar upp som tabloidiseringsteorins syn på 

arbetet här och nu, hela tiden i dags och kvällspress. Det finns alltså en samstämmighet 

mellan vissa aspekter av krisjournalistiken och tabloidiseringsteorin. 

Detta leder till en tanke att journalistiken är satt i någon slags konstant kristillstånd. Att 

konstant arbeta för att få snabbast information, att höras högst och sälja mest skulle vara det 

enda sättet att nå ut och överleva i ”krisen i journalistiken”. Istället för hur krisjournalistik 

tidigare sett ut vid specifika katastrofer har man nu fått ett arbetsklimat som mer ser ut som 

konstant kris. Om man i större bredd forskade specifikt kring tabloidisering, istället för att 

debattera kring det som ett redan självklart fenomen, skulle kanske brister i arbetsmiljö och 

innehållskvalité belysas ur ett mer underbyggt perspektiv och leda till förändring. Den studie 

som jag lagt fram här visar på hur osäkra och motstridiga resultat det finns kring 

tabloidiseringens effekter och hur det krävs fakta mer än åsikter för att kunna hitta lösningar 

på eventuella problem med journalistikens kvalité. 

7.3 Vidare forskning  

Något som varit intressant att se på under studiens gång är mängden ord jämte bruket av 

värdeord. Eftersom jag gjort en kvantitativ innehållsanalys på artiklarnas texter har en del 

fallit bort som bidrar till bilden av bruk av värdeord såsom temarubriker och framsidor. 

”Katastrofbranden” var ett namn Aftonbladet gav rapporteringen av branden under ett antal 

dagar och detta stod högst upp på sidan i svart olycksbådande stil i klassiskt 

kvällstidningsmanér. Likaså fanns även orden ibland omnämnda på framsidorna för både VLT 

och Aftonbladet. Inga av dessa värdeord är med i denna textuella innehållsanalys då de föll 
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utanför avgränsningen av artikeltexterna. En semiotisk analys av kvällspress jämte dagspress 

skulle i detta fall varit mycket intressant men har tyvärr inte kunnat ges tid och utrymme i 

denna studie som fokuserar på textens innehåll. Man skulle även kunna ta ett kvalitativt grepp 

på resultaten denna studie givit kring värdeorden, både i relation till total mängd ord och per 

artikel och se på hur orden används i mening, diskurs och placering kan bilden bli en annan. 

Resultat som de ovan kring att VLT använder få ord oftare och Aftonbladet många ord lite mer 

sällan procentuellt skulle då kunna stödja tabloidiseringen mer än data gör nu. 

Det skulle även vara mycket intressant med mer forskning kring journalisternas i roll i denna 

rapportering, liksom den lokala befolkningens åsikter kring rapporteringen i VLT. Mycket 

diskuterades det kring branden att lokalbefolkningen fick så dålig information och många 

talar om det i artiklarna i förbifarten i de artiklar jag gått igenom. Det forskades redan under 

brandens framfart om hur invånarna tog till sig information och huruvida det fanns en 

informationsbrist. Det skulle vara mycket intressant i en större receptionsanalys att se på vad 

medierna rapporterade och vad invånarna trodde sig bli informerade om.  
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Bilaga 1 - Kodschema 

Kodschemat är uppdelat i 3 delar; Tidningsinnehåll, Artikelinnehåll och Ordbruk. 

Tidningsinnehåll 

1 Tidning 

1. Aftonbladet 

2. VLT 

Enbart två tidningar användes i fallstudien.  

2 Dag under händelserna 

1. Dag 1 

2. Dag 2 

3. Dag 3 

4. Dag 4 

5. Dag 5 

6. Dag 6  

7. Dag 7 

8. Dag 8 

9. Dag 9 

10. Dag 10 

11. Dag 11 

Dag 1: Betecknar 1a augusti då den första rapporteringen i en papperstidning var då, dagen 

efter brandens start.  Dag 3 är 4e augusti då söndagen den 3e augusti ej är med i 

undersökningen. VLT har ej någon utgivning på söndagar och Aftonbladets motsvarande 

tidning för söndagen har då följaktligen tagits bort för att resultat ska se på samma mängd 

tidningar. Likaså gäller då Dag 9 som står för 11e augusti då även söndagen den 10e augusti 

är borttagen från undersökningen av föregiven anledning. 

3 Är branden omnämnd på framsidan av artikeln? 

0. Nej 

1. Ja, huvudnyhet 

2. Ja, mindre nyhet 
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Huvudnyhet: Bedöms utifrån den nyhet som tar störst plats på framsidan med bild och text.  

En ”mindre nyhet” kan vara hur liten som helst så länge den är på första sidan av tidningen. 

Artikelinnehåll 

4 Typ av artikel 

0. Ledare eller journalistkrönika 

1. Nyhetsartikel 

2. Reportage (personporträtt, intervjuer) 

3. Insändare 

4. Debatt/Kritik/diskussion 

5. Dagens fråga 

Ledare eller journalistkrönika: Material som skrivits direkt till läsare i ett särskilt format där 

journalist, redaktör eller annan namngiven eller icke namngiven, dvs. enbart tidningen i sig 

står som författare representant för tidningen talar om egna upplevelser och reflektioner. Allt 

material skrivet av tidningens anställda i sin yrkesroll faller under denna kategori, all 

utomstående diskussion faller under Debatt/Kritik/Diskussion nedan. 

Nyhetsartikel: Återberättande av händelser som nyligen hänt, information, rykten, intervjuer, 

utsagor, publicerad text från annan källa (exempelvis myndighet). Enkelt sagt allt som inte 

faller in i övriga kategorier i denna variabel. 

Reportage: Ett personporträtt, intervju eller återberättande av händelser som anges som en 

isolerad händelse, ofta kring en specifik eller ett fåtal händelser fokuserade kring en eller en 

mindre grupp personer. Återberättandet är mer avskiljt från övriga händelser och kan 

exempelvis vara ett retrospektiv över händelser i ett mer distanserat format, återberättandet 

beskrivs här mer avgränsat och med fokus på en specifik händelse eller historia. 

Insändare: Text som inte ska vara skriven av redaktionen utan av läsare publicerad under en 

Insändarsida med eller utan namn angivet. 

Debatt/Kritik/Diskussion: En utomstående skribent eller intervjuobjekt diskuterar branden 

eller aspekter av branden utifrån dennas synvinkel. En politiker eller företrädare skriver eller 

intervjuas som representant för någon form av grupp eller samfund som bär fram åsikter å 

deras vägnar med den specifika företrädarens namn som författare eller huvudaktör. Inga 

andra ämnen än intervjun omtalas om det är i intervjuform. 
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Dagens Fråga: Specifikt format där redaktionen ställt en fråga till ”folk på gatan” som 

kortfattat får svara och medverka med namn och bild. Dagens fråga räknas med när frågan har 

en tydlig koppling till brandsituationen. 

5 Tema på artikel 

0. Övrigt 

1. De drabbade 

2. Släckningsarbetet 

3. Konsekvenser av branden 

4. Debatt/kritik/diskussion 

5. Teknisk och maskinell brandbekämpning 

6. Brott och straff 

Övrigt: Samlingskategori för Tema som ej passar in på någon av nedanstående format men 

inte varit tillräckligt omfattande för att få egen kategori. 

De drabbade: Innehållet i artikeln handlar övervägande om utsattas situation i koppling till 

branden, fysiskt, ekonomiskt, mentalt etcetera. De drabbade är inte bara negativa händelser 

utan kan lika även handla om lyckliga historier, dock alltid i relation till brandsituationen. 

Släckningsarbetet: Artikel med övervägande innehåll kring brandförsvar, brandmän och 

arbetares arbete liksom apparatur kring brandförsvarets organisation. Detta kan innefatta 

intervjuer med diverse räddningspersonal liksom personer i organisationsroller i olika former.  

Konsekvenser av branden: Övervägande innehåll fokuserar på följder av branden, 

ekonomiska, ekologiska, boendeförhållanden och liknande. Allt som sätter ett perspektiv på 

framtiden när branden är släckt, på efterarbetet efter den mest kritiska situationen och om vem 

och hur man ska hantera brandens konsekvenser. 

Debatt/Kritik/Diskussion: Liknande tema som i Typ av artikel, dock krävs här inte en 

utomstående grupp åsikter utan temat betecknar alla artiklar som har en övervägande debatt, 

kritik eller diskussion som centralt tema kring branden. Detta kan vara intervjuer, insändare, 

eller annat där hanteringen av branden, politik kring den eller liknande diskuteras eller 

kritiseras i någon form. 
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Teknisk och maskinell brandbekämpning: Artikel som övervägande fokuserar på den 

maskinella och tekniska delen av brandbekämpningen. Exempelvis över listor på maskiner 

som används i brandbekämpningen eller teknisk information om brandhelikoptrar. 

Brott och Straff: Övervägande fokus ligger på händelser kopplade till branden som är 

straffbara enligt lag eller tros vara det. Även artiklar kring kommande eventuella straff för 

ansvariga med koppling till branden faller under denna kategori. 

6 Huvudaktör 

0. Ingen 

1. Politiker/Myndighet 

2. Polis 

3. Brandkår/Brandarbetare 

4. Räddningsledning 

5. Privatperson 

6. Känd person(ej politiker) 

7. Sakkunnig 

Ingen: Ingen passande kategori av följande och ej tillräckligt förekommande för egen 

kategori. 

Politiker/Myndighet: Myndighet eller person i politisk roll. 

Polis: Polismyndighet eller person med polisyrke. 

Brandkår/Brandarbetare: Brandkårsanställda eller annan brandarbetare kring branden, 

exempelvis bandvagnsförare som inte vanligen arbetar inom brandkåren eller frivilligarbetare 

utan brandmansutbildning som dock arbetar med brandbekämpningen. 

Räddningsledning: Representant för organisationen kring branden: Räddningsledare, 

informatörer eller liknande. 

Privatperson: Drabbad, närstående, ”folk på gatan” eller annat som inte har en yrkesroll i 

arbetet kring branden. 

Känd person (ej politiker): Person som tillfrågas kring branden på grund av sin status i 

samhället. Som kategorin anvisar är politiker ej inkluderade i denna kategori utan i 

Politiker/Myndighet. 
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Sakkunnig: En person eller myndighet som, förutsett att de inte är någon av överstående 

kategorier specifikt, är ansedd relevant av tidningen att uttala sig kring en fråga med koppling 

till branden på grund av sin professionella expertis. 

7 Biaktör 

1. Ingen 

2. Politiker/Myndighet 

3. Polis 

4. Brandkår/Brandarbetare 

5. Räddningsledning 

6. Privatperson 

7. Känd person(ej politiker) 

8. Sakkunnig 

Se Huvudaktör! 

8 Antal ord per artikel 

1. Upp till 100 

2. 101-200 

3. 201-300 

4. 301-400 

5. 401-500 

6. 501-600 

7. 601-700 

8. 701-800 

9. 901-1000 

10. 1001-1100 

11. 1101-1200 

12. 1201-1300 

13. 1301-1400 

14. Ej relevant 

Antal ord per artikel: Beräkningen innefattar all text i artikeln som innefattas i källan 

Mediearkivets begränsning av en artikel, inklusive rubriker. Kategorin Ej relevant syftar på 

när formatet för texten är tydligt reglerat till en specifik mängd i förhand eller har en 

utomstående anonym författare såsom i Dagens fråga eller Insändare. 
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Vid sammanställningen i resultatredovisningen användes ett medelvärde av kategoriernas nivå 

vid uträkningen av tidningarnas totala mängd ord. Detta för att undvika att kategorin Upp till 

100 skulle visa på noll ord per artikel vilket skulle bli ologiskt. Att ta siffrorna i högsta 

summa var även en överdriven analys ansåg jag, så mittenvärdet av kategoriernas spann 

användes istället, vilket ger siffran 50 på slutet av alla kategorier, exempelvis Upp till 100 = 

50 ord, 301-400 = 350, 1201-1300 = 1250 och så vidare. 

9 Antal uppslag per tidning 

0. Endast enstaka artiklar 

1. En sida 

2. Ett uppslag 

3. Två uppslag 

4. Tre uppslag 

5. Tre uppslag och en sida 

6. Fyra uppslag 

7. Fem uppslag 

Endast enstaka artiklar: När artiklarna inte är det enda redaktionella innehållet på sidan. 

En sida: När artiklarna är det enda redaktionella materialet på en hel sida, det vill säga även 

om halva sidan är fylld med exempelvis reklam. 

Ordbruk 

Alla värdeord har samma kategorier som undervariabler för att underlätta avkodning. Ej med 

betyder noll representationer av ordet, Med betyder att ordet förekommer en gång och så 

vidare. Om felstavade ord skulle dyka upp så räknas dess ej in. I denna studie har dock detta 

inte varit ett problem. 

10 Katastrof 

0. Ej Med 

1. Med 

2. Med 2 ggr 

3. Med 3 ggr 

4. Med 4 ggr  

5. Med 5 ggr 

6. Med 6 ggr 
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7. Med 7 ggr 

 

11 Kao-s/tisk/-a 

0. Med 

1. Ej med 

2. Med 2 ggr 

3. Med 3 ggr 

4. Med 4 ggr  

5. Med 5 ggr 

6. Med 6 ggr 

7. Med 7 ggr 

OBSERVERA: Kaos, kaotisk liksom kaotiska faller under denna variabel. 

12 Inferno 

0. Med 

1. Ej med 

2. Med 2 ggr 

3. Med 3 ggr 

4. Med 4 ggr  

5. Med 5 ggr 

6. Med 6 ggr 

7. Med 7 ggr 

 

13 Front-en/-erna/-s 

0. Med 

1. Ej med 

2. Med 2 ggr 

3. Med 3 ggr 

4. Med 4 ggr  

5. Med 5 ggr 

6. Med 6 ggr 

7. Med 7 ggr 
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OBSERVERA: Front liksom fronten eller plural fronterna och fronternas faller under denna 

variabel. 

14 Evakuer-a/ing/at 

0. Med 

1. Ej med 

2. Med 2 ggr 

3. Med 3 ggr 

4. Med 4 ggr  

5. Med 5 ggr 

6. Med 6 ggr 

7. Med 7 ggr 

OBSERVERA: Evakuera, evakuering, evakuerat och i där dessa tre finns innefattade såsom 

evakueringar, evakueringarnas och så vidare faller under denna kategori. 

15 Kritik 

0. Med 

1. Ej med 

2. Med 2 ggr 

3. Med 3 ggr 

4. Med 4 ggr  

5. Med 5 ggr 

6. Med 6 ggr 

7. Med 7 ggr 

 

16 Kritisk 

0. Med 

1. Ej med 

2. Med 2 ggr 

3. Med 3 ggr 

4. Med 4 ggr  

5. Med 5 ggr 

6. Med 6 ggr 

7. Med 7 ggr 
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OBSERVERA: Detta ord syftar till ordet kritisk i mening av allvarlig, akut, farlig, tillspetsad, 

problematik etcetera. Inte kritisk i ordets mening av en skeptisk åsikt kring ett fenomen. 

17 Kontroll – Ur/Under/Utom/Inom 

0. Med 

1. Ej med 

2. Med 2 ggr 

3. Med 3 ggr 

4. Med 4 ggr  

5. Med 5 ggr 

6. Med 6 ggr 

7. Med 7 ggr 

OBSERVERA: Berör huruvida branden eller situationer kring branden är inom, ur, under, 

utom (eller närliggande uttryck) kontroll. Det är helt godkänt med små ord emellan såsom 

under ”all” kontroll. 

18 Rasa – nde/r/de/t 

0. Med 

1. Ej med 

2. Med 2 ggr 

3. Med 3 ggr 

4. Med 4 ggr  

5. Med 5 ggr 

6. Med 6 ggr 

7. Med 7 ggr 

OBSERVERA: Alla böjningar och förlängningar av ordet men alltid med meningen att 

branden rasar, inte en person eller grupp. Det är brandens framfart som ska benämnas inget 

annat.  

19 Fly 

0. Med 

1. Ej med 

2. Med 2 ggr 

3. Med 3 ggr 
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4. Med 4 ggr  

5. Med 5 ggr 

6. Med 6 ggr 

7. Med 7 ggr 
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Bilaga 2 – Figurer och Tabeller 

Figur A - Biaktör 

Den procentuella uppdelningen av Biaktörer mellan tidningarna Aftonbladet och VLT:s 

artiklar is utifrån givna kategorier i kodschemat. 
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Figur B – Typ av artikel 

Den procentuella uppdelningen av Typ av artikel mellan tidningarna Aftonbladet och VLT:s 

artiklar is utifrån givna kategorier i kodschemat. 
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Figur C – Mängd artiklar 

Styckmängd och procentmängd artiklar med koppling till branden under fallstudiens period ur 

tidningarna Aftonbladet och VLT. 
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Figur D – Värdeordsmängd i relation till total ordmängd i styck och 

procent 
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Tabell A - Ordmängd 
Det medelvärde som ord per artikel beräknas på och antal artiklar med detta medelvärde, 

fördelat på de två tidningarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Ord utan kategorier * Den 

tidning artikeln är ifrån 
139 85,3% 24 14,7% 163 100,0% 

 

 

Ord utan kategorier * Den tidning artikeln är ifrån 

Crosstabulation 

Count   

 

Den tidning artikeln är 

ifrån 

Total 

Vestmanla

nds Läns 

Tidning 

Aftonblad

et 

Ord utan 

kategorier 

50,00 5 1 6 

150,00 28 4 32 

250,00 38 9 47 

350,00 8 8 16 

450,00 13 7 20 

550,00 5 5 10 

650,00 1 4 5 

850,00 0 1 1 

1050,0

0 
0 1 1 

1150,0

0 
0 1 1 

Total 98 41 139 


