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Abstract 
 

 

Titel: En kvalitativ innehållsanalys av Sveriges största 

 nättidning 

 – Aftonbladets nätupplaga.   

Författare: Joakim Jonsson 

Handledare: Ingegerd Rydin 

Examinator: Ulrika Sjöberg 

Typ av rapport: C-uppsats 10 poäng 

Utbildning: Högskolan i Halmstad 

 Sektionen för Hälsa och Samhälle 

 Medie- och kommunikationsvetenskap 41-60 poäng 

 

Denna rapport avser att undersöka Aftonbladets Internetbaserade tidning, 

Aftonbladet.se. Sidan har dagligen ett stort antal besökare och är därför en viktig del 

i svensk nyhetsförmedling.    

 

Undersökningen har i huvudsak riktat in sig på frågeställningen: Hur Aftonbladet.se 

vänder sig till unga läsare? Det som undersöks är vilka hjälpmedel de tar till, så som 

layout, retorik och bilder. Det andra området som diskuteras är en uppföljning på 

den första: Hur kan ungdomar påverkas av dessa strategier? Här ska man få en 

uppfattning av konsekvenserna, både negativa och positiva.  

 

Slutsatser i korta drag är att Aftonbladet.se både har positiv och negativ inverkan på 

ungdomar. Aftonbladet skapar nyfikenhet för nyheter och deras artiklar gör det lätt 

för läsaren att ta till sig nyheten. Ungdomar blir medvetna och tar därigenom 

ställning. Negativt är dock att det är på bekostnad av nyhetsvärde, djup i nyheten 

samt ibland även korrekthet.  

 

Sökord: Internet, journalistik, innehållsanalys, Aftonbladet, 

 ungdomar, tabloid och nyhetsvanor. 
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1. Inledning 

Med dagens teknologi kan en stor mängd information skickas och tas emot världen över. Det 

tycks inte finnas några begränsningar. Ett område som verkligen har expanderat tack vare de 

senaste årens informationsteknologi är journalistiken. Nyhetsflödet idag är enormt stort och 

hastigheten på förmedlingen har ökat drastiskt. Man kan befinna sig flera tusen mil ifrån en 

händelse och ändå få reda på den inom ett par timmar, eller rent utav minuter. Anledningen är 

Internet och nyhetsförmedlarnas användning av dess teknologi. För bara några år sedan var det 

precis bara de allra största tidningarna som var etablerade på Internet, medan man idag kan hitta 

både lokalpress och medlemstidningar. Vad är det som har gjort Internet och nätupplagor så 

populära? Antagligen för att de har gynnat både producenterna och användarna. Producenterna 

har fått ett billigt medium, med stor flexibilitet och med möjlighet att ständigt göra korrigeringar. 

Användarna har fått ett billigt alternativ till de dyra prenumerationerna samtidigt som de har fått 

ännu större frihet angående vad de vill läsa. (T.ex. behöver man inte längre köpa hela tidningen 

för att få sportbilagan) 

   Uppsatsen kommer att undersöka en av de största nättidningarna, Aftonbladet.se. Anledningen 

till detta är att de var först ut i Sverige och har lyckats hålla sin ledande position. Tanken är att i 

stora drag, med hjälp av vetenskapliga verktyg undersöka vad som gjort dem så stora och hur de 

håller kvar sina läsare. Undersökningen kommer att titta på vad läsaren har möjlighet att ta till sig 

genom text och bild på hemsidan. Fokus kommer att ligga på ungdomar och hur de tilltalas 

eftersom det är framförallt ungdomar som använder Internet och därigenom Aftonbladet.se. 

   Uppsatsen inleds med en bakgrundsdiskussion kring Internet, nätjournalistik samt Aftonbladet. 

Bakgrunden följs upp av tidigare forskning. Därefter kommer det teoretiska avsnittet som 

innehåller bland annat tabloid och semiotik. I efterföljande del behandlas metod. Där tas 

arbetsprocesser och tillvägagångssätt i analysen upp. Därefter följer själva analysen och resultaten 

av den. Avslutningsvis diskuteras resultaten och där kommer även ett par frågor ställas i relation 

till svaren, vilka kan ge förslag på vidare forskning. 
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1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är först och främst att försöka ta reda på hur Aftonbladet.se, d.v.s. 

nätupplagan, framställer sig och vilka framställningsformer de använder sig av för att locka till 

läsning. Tabloidpressen har ett speciellt sätt att arbeta på och jag intresserar mig för hur de 

använder sig av Internet. Det finns en viss kritik riktad mot tabloidpressen och det är intressant 

att titta på nätupplagan i detta hänseende. Arbetar man med upplägg, form och innehåll på 

samma sätt som i pappersupplagan? Jag vill även ta upp en diskussion kring hur deras strategi kan 

påverka läsarna och då framförallt ungdomar. I slutdiskussionen kommer jag att avsluta med 

några reflektioner kring vad följderna kan bli. Förhoppningsvis ska tankarna skapa intresse för 

fortsatta studier kring ämnet. 

 

 

1.2 Frågeställning 

Här följer frågeställningen med underfrågor som ligger till grund för studien.  

 

¤ Hur tilltalar/vänder Aftonbladet.se sig till unga läsare? 

- Hur ser layouten ut? 

- Hur utnyttjar de retoriken: Upplägg av artikeln samt utformning av innehåll? 

- Hur utnyttjar man bilder: Förankring, information och nyfikenhet? 

- Hur kan detta tänkas påverka läsarna? 
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2. Bakgrund 

Internet utvecklades av det Amerikanska försvaret. De ville förhindra att om en dator slogs ut 

skulle hela systemet brista. De byggde därför upp ett nätverk av datorer, sammankopplade med 

varandra, och på så sätt kunde datatrafiken ta en annan väg om det uppstod hinder. Vidare 

utvidgades nätet till att innefatta universitet och andra statliga instanser för att slutligen på 1990-

talet växa till ett globalt kontaktnät för organisationer och individer (Larsson, 2001, s. 261). Den 

tjänst idag som främst förknippas med Internet är World Wide Web (www). Denna tjänst har 

tagit den tidigare militärt styrda kommunikationen till att bli en kommersiell arena för 

marknadsföring och produktreklam.  

   Internet har givit informationsarbetet en helt ny karaktär. Förut har det nästan uteslutande 

handlat om att trycka ut information och därigenom försöka nå en masspublik, medan det nu 

gäller att skapa intresse och locka till sig de intresserade. Rent organisatoriskt kan man säga att 

Internet har förvandlat en väldigt massinriktad, topp- och producentstyrd kommunikation till en 

mer konsumentstyrd och skräddarsydd kommunikation (Larsson, 2001, s. 261-263). 

   Det är dock inte bara en fördel med individuell kommunikation. Karlsson (2006, s. 66) har i sin 

doktorsavhandling kommit fram till att även om publiken är potentiellt global så riskerar de att bli 

en splittrad publik. Anledningen till att det kan bli det är den ökade informationsmängden samt 

individualiserat medieinnehåll. Det många inte tänker på är att organisationer med kommersiellt 

intresse kan anpassa Internet efter personer. De ser vilka hemsidor en person besöker och 

anpassar reklamen därefter. 

   Utvecklingen av Internet har gått väldigt fort och Sverige har följt med. Sverige tillhör idag en 

av de tekniktätaste länderna i världen. I Europa ligger vi på andra plats över hur stor andel av 

befolkningen som besöker en hemsida minst en gång i veckan (http://www.scb.se, hämtad 

06.04.12). På första plats ligger Island.  
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2.1 Nätjournalistik 

Ett område som verkligen utvecklats och förändrats tack vare den nya tekniken är journalistiken. 

Förmågan att kunna skicka material över Internet genererade större tillgång på nyheter. I Sverige 

har nätnyheter funnits sedan 1994 då Aftonbladet som första tidning publicerade sin kulturbilaga 

på nätet. Utvecklingen gick relativt snabbt och redan 1997 hade fyra av tio dagstidningar någon 

typ av nätupplaga (Bergström, 2005, s. 25). Det var antagligen en hel del som avvaktade eftersom 

en nätupplaga inte gav någon intäkt utan bara utgifter. Detta problem har på senare försvunnit då 

kommersiella intressen har tagit över på mer eller mindre alla stora hemsidor. En viss inverkan 

har nog även konkurrensen gjort. Ingen tidning vill verka omodern och har på så sätt tvingats ut 

på nätet. 

   Nätnyheterna dök upp precis under pågående nyhetsexpansion, vilket gav en extra skjuts i rätt 

riktning (Bergström, 2005, s. 21). En av nätjournalistikens främsta egenskaper är att alla de 

traditionella presentationsformerna kan rymmas inom samma teknologi. Det har skett en så 

kallad apparatkonvergens, vilket i praktiken innebär att man numera kan ta del av tidningar, tv- 

och radionyheter i datorn. En nyhetsförmedlare på Internet kan förse användaren med ljud, bild, 

senaste nytt, live-diskussioner etc. Ytterligare en viktig egenskap är flödets snabbhet. Man kan 

idag uppdatera nyheterna i realtid (Bergström, 2005, s. 22-23). Sedan kan man diskutera om det 

skulle påverka nyheterna negativt. En tanke är att man slänger ut en nyhet innan man verkligen 

tänkt efter eftersom man kan plocka bort den direkt om man får reda på att det inte är sant. Man 

kan också se det som att det har varit en unik möjlighet för tidningarna att konkurrera med både 

radio och tv. Dessa två medier har tidigare varit ensamma om att kunna rapportera i realtid, men 

nu får även tidningarna, genom deras nätupplaga, möjlighet till detta (Bergström, 2005, s. 25). 

   Michael Karlsson (2006, s. 14) menar att online journalism, som han valt att kalla 

nätjournalistik, har utmärkande egenskaper så som: 

 

 ”..raderat innehåll, obegränsat utrymme, kontinuerlig publicering, interaktivitet, 

 flera aktörer publicerar sina egna sanningar andra aktörer som kopierar material 

 och gör det till sitt eget. Dessa egenskaper skiljer nätjournalistiken från den 

 den traditionella journalistiken, men kan, allt eftersom tiden går, bli införlivade i  

 eller synonym med ”journalistik”.”  
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2.2 Aftonbladet.se 

Den 25 augusti 1994 publicerade Aftonbladet som första svenska dagstidning material på 

Internet. Det var bilagan Aftonbladet Kultur som lanserades elektroniskt och blev startskottet för 

en ny epok. Under 1995 utvecklades Aftonbladet.se till en ren nyhetssajt med kontinuerlig 

uppdatering. Idag är sidan Nordens största och mest besökta. År 2005 passerade man deras så 

kallade ”drömgräns” på 2 miljoner besökare i snitt per dag. Dock ska man ha i åtanke att det 

antagligen är många som besöker sidan mer än en gång per dag.  

   Aftonbladet.se publicerar de flesta av pappersupplagans nyheter, men tack vare det stora 

utrymmet står denna del endast för cirka hälften av allt material. De resterande nyheterna och alla 

de tjänster som finns till förfogande arbetas fram av den egna redaktionen på Aftonbaldet.se 

(http://koncernen.aftonbladet.se, hämtad 06.04.20).  

   Utöver de regler, principer och policys som finns hos koncernen Aftonbladet så har 

nätupplagan fyra journalistiska riktlinjer att arbeta utefter: 

 

 ¤ Snabbhet – Aftonbaldet.se ska alltid vara snabbast med nyheter. 

 ¤ Multimedia – alla mediets möjligheter ska utnyttjas. 

 ¤ Interaktivitet – besökarna ska vara en aktiv del av sajten. 

 ¤ Fördjupning – här kan nästan obegränsade mängder material  

        publiceras. 

 (http://koncernen.aftonbladet.se, hämtad 06.04.20) 

 

Enligt Aftonbladet.se ska de alltså vara Sveriges snabbaste nyhetsförmedlare. Det som händer nu 

skulle helst ha rapporterats för en kvart sen. Men samtidigt ska de stå för fördjupning, 

interaktivitet och multimedial journalistik. För mig kan vissa av dessa riktlinjer vara en aning 

motsägelsefulla. Det måste vara väldigt svårt att uppfylla alla kriterier när man ska ut med en 

nyhet så snabbt det bara går. Givetvis är det bra att man kan få löpande information och 

uppdateringar samt att ingen historia behöver komprimeras då det finns oändligt med utrymme. 

Frågan är då om deras journalistik ser annorlunda ut och hur utnyttjar de allt utrymme? 
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3. Tidigare forskning 

Internet som nyhetsförmedlare är ett relativt nytt fenomen. Av den anledningen har det inte 

skrivits så många banbrytande arbeten/böcker. Mycket av det som skrivits är äldre infallsvinklar 

på ett nytt medium, så som innehållsanalyser av olika sajter, hur dessa ska få lönsamhet samt om 

utvecklingen av webbpubliceringar (Bergström, 2005, s. 11). Det finns dock några arbeten som 

försöker se på nätjournalistiken genom nya ögon. Ett av de mest utmärkande på senare år är 

Michael Karlssons avhandling ”Nätjournalistik” som kom ut 2006. En annan intressant 

undersökning är ”nyhetsvanor.nu”, genomförd av Annika Bergström som tittar på användningen 

och även hur folk ställer sig till den nya formen av nyhetsförmedling.  

 

 

3.1 Internetjournalistik 

Michael Karlsson (2006) har genomfört en explorativ fallstudie av digitala mediers karaktärsdrag 

på fyra nyhetssajter. Hans syfte med fallstudien var att undersöka och teoretiskt pröva den 

digitala logikens påverkan på det journalistiska utbudet i användargränssnittet WWW och vad 

denna påverkan kan betyda för journalistiska villkor och normer (Karlsson, 2006, s. 15).   

   Karlsson tar upp en för mitt arbete mycket intressant aspekt och det är det obegränsade 

utrymmet som tycks finnas på Internet. Traditionella nyhetsmedier har alltid en deadline och ett 

begränsat utrymme att jobba efter vilket kan potentiellt vara ett problem (2006, s. 36). Nyheterna 

som publiceras på Internet har inte samma arbetssätt och borde därför vara fri från 

komprimerade, halvfärdiga artiklar. Enligt Karlsson (2006) har tyvärr nätnyheterna samma 

problem, men det handlar inte om en deadline utan om att nyheten måste ut så fort som möjligt. 

Han tar upp en hel del exempel som visar på att man fått ändra på artiklar då ny information dykt 

upp. Hanteringen av bilder och texter är av intresse. Hur dessa kompletteras, ändras eller tas bort. 

Karlsson (2006, s. 184) talar om flera fall där bilder lagts till eller förpassats från framsida till 

artikel. Detta blir för min undersökning intressant då en bild eller text är avgörande för hur en 

händelse framställs.  

   Karlsson (2006) tar som sagt bl.a. upp hur mediets teknik påverkar innehållet. Några som också 

tittar på detta är Börje Alström m.fl. i arbetsrapporten ”En föränderlig medievärld – teknik, 

ekonomi och journalistik” (2001). Här har man som titeln avslöjar även blandat in ekonomiska 

aspekter. De tar i sin rapport upp medier kontra ekonomi, tekniken, människors beteende samt 

samhällets förändring på grund av dessa. De kommer fram till en rad slutsatser. Det mest 

intressanta för mig är att medievärlden expanderar. Det är reklamvärlden som ger god ekonomi åt 
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nya och växande medier. De drar slutsatsen att medieformerna konvergerar, där Internet är bästa 

exemplet med både ljud, bild och text. Inom journalistiken talar de om att genrer löses upp, där 

de främst syftar på gränsen mellan vad som är fakta och vad som är fiktion. De kommer även 

fram till att nyhetsgenren avtar i betydelse då den hårda konkurrensen tvingar fram mer 

personifiering, mer underhållning, mer dramatisering och förenkling (Alström m.fl., 2001, s. 8-9). 

 

 

3.2 Nyhetsvanor 

Annika Bergström (2005) har skrivit om nyhetsanvändningen på Internet från 1998 till 2003. 

Syftet med hennes studie är att studera den svenska allmänhetens användning av nätnyheter samt 

hur användningen förändrats över tid och hur den förhåller sig till användning av andra 

nyhetsmedier.  

   Intressant för min undersökning är Bergströms (2005) erfarenheter kring hur nyhetsvanor på 

Internet utvecklats samt hur människor ser på Internet som nyhetsförmedlare. Hon har en hel del 

diagram som visar vilka åldrar och grupper som befinner sig på Internet samt använder 

nyhetstjänsterna som erbjuds. Bland annat så kan man i tabell 5.1 (Bergström, 2005, s. 84) se att 

2003 använde 84 procent av ungdomar (15-29 år) Internet minst en gång i veckan, medan det 

endast är 16 procent i åldrarna 65-80 år. Vidare visar tabell 6.7 (Bergström, 2005, s. 130) att av 

dessa 84 procent är hälften av dem inne på aftonbladet minst någon gång per vecka. En något 

mer uppdaterad undersökning är ”Mediebarometer 2005” (MedieNotiser, 2006). 

Mediebarometern undersöker varje år användningen av olika medier. Deras undersökningar är 

väldigt tillförlitliga, men är också just undersökningar. Här finns inga direkta reflektioner som i 

Bergströms (2005) bok. Mediebarometern (2006) visade att 2005 använde 77 procent av 

ungdomar (15-24 år) Internet minst en gång i veckan. Av dessa 77 procent är det endast 10-12 

procent som använder Internet till nyhetssökning. (MedieNotiser, 2006, s. 108-111) Dessa siffror 

skiljer sig en del från Bergströms (2005), men det är svårt att jämföra då de avser lite olika saker 

inom olika tidsrymder. Dessa fakta är viktiga då min undersökning tittar på till vem de olika 

artiklarna riktar sig till. Aftonbladet.se är förmodligen mycket väl medvetna om vilken publik de 

har och anpassar sitt utbud efter dem. Man kan tack vare Bergströms (2005) diagram utesluta en 

del grupper samt med hjälp av artikelns karaktär få en så bra profil på målgruppen som möjligt. 

Precis som Karlsson (2006) talar hon om de tekniska möjligheter som Internet medför, men med 

en mer positiv inställning. Den mest intressanta diskussionen Bergström för är den om 

förtroende. Hon (2005, s. 151) menar att Internet har samma problem med förtroende som 

kvällspressen. Kanske inte just att man misstror vad som skrivs, men man har generellt mer 



 12 

förtroende för dagstidningar och public service nyheter. Man kan tänka sig att det är svårt att 

bygga upp ett förtroende över ett medium som misskrediterats så hårt. Intressant är att se vad 

Aftonbladet.se gör för att bygga upp ett förtroende. Både ur aspekten vad de väljer att prioritera 

samt hur de framställer det prioriterade.  
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4. Teori 

Den stora expansionsperioden för svensk dagspress sträckte sig ända fram till 1920-talet. Det 

fanns då fler självständiga dagstidningar än idag: 189 mot 107 stycken år 1998. På den tiden var 

det nästan uteslutande partibundna tidningar, även om vissa ville kalla sig för ”opolitiska”. 

Expansionen dog i och med den ekonomiska krisen på 1920-talet. En av de tidningar som 

drabbades hårt var Aftonbladet. Den från början folkpartistiska tidningen köptes 1956 upp av 

LO och fick därigenom en mycket nära relation till det socialdemokratiska partiet. En ny 

journalistik introducerades under 1960-talet och tidningen skulle nå betydande framgångar 

(Hadenius & Weibull, 2003, s. 57-59).  

   Det som i Sverige brukar kallas för kvällspress har sin bakgrund i en tidningsform som växte 

fram i Europa under 1900-talets första decennium. De nya tidningarna gick under 

samlingsnamnet tabloidpress på grund av sitt format. Alla tidningar på den tiden var uteslutande 

fullformat, medan den nya typen var mindre och anpassad för att kunna läsas på bussen, caféet 

eller spårvagnen. I Sverige fick den sitt namn kvällspressen då den utkom senare på dagen.  

   Kvällspressen har fått stor kritik genom åren för sin sensationsjournalistik och för sina hårda 

vinklingar. Men man ska veta att den svenska kvällspressen skiljer sig en hel del från de 

Europiska tidningarna. I Sverige har man en stor del opinionsmaterial, kultursidor och politik, 

vilket andra länder saknar. Dock kan man, genom att titta på Expressens förste redaktionschef 

Carl-Adam Nycops redaktionella recept, se att den svenska tabloidpressen redan från början haft 

en sensationsinriktning (Hadenius & Weibull, 2003, s. 64). 

   Det redaktionella receptet: 

 

 ¤ Uppseendeväckande typografisk utstyrsel. 

 ¤ Stoff och rubriker som bygger på identifikation. 

 ¤ Hårda och djärva bilder. 

 ¤ Feature med praktiskt nyttig information. 

 ¤ Krav på realism och fakticitet. 

 (Hadenius & Weibull, 2003, s. 64) 

 

Sensationsjournalistiken associeras ofta med kommersialiseringen på 1980-talet, men genren har 

faktiskt äldre anor. Den första typen av sensationsjournalistik kom redan på 1800-talet då 

rapporteringen av brott och olyckor ökade. Det var ofta notiser där brott beskrevs utförligt och 

förövare namngavs. Dessa notiser var vanligast förekommande i mindre seriösa tidningar, vilket 
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än i dag kan ha inverkan på hur vi ser på denna sorts journalistik. I ett desperat försök att få en 

mer seriös ton på notiserna menade Publicistklubben att dessa endast borde: 

 

 ”skrifvas af insiktsfullt folk och ej af förste, bäste slusk”  

(Hadenius & Weibull, 2003, s. 305) 

 

Idag får man väl anse att journalistkåren är ganska insiktsfulla i och med de fina utbildningar som 

finns, men frågan är om de skriver så annorlunda. 

   Från början har svensk kvällspress enligt Hadenius & Weibull (2003, s. 307) haft mer av en 

komplementsjournalistik, alltså att de kompletterade dagens nyheter. Detta eftersom många som 

läste kvällstidningar även läste dagstidningar. Dock har kvällspressen på senare år ändrat karaktär. 

De hämtade sina idéer från populärpressen. De kombinerade spännings- och äventyrsgenren med 

en mjukare, underhållande och tv-orienterad journalistik. Speciellt utmärkande för den ”nya” 

tabloidpressen var deras fokusering på den lilla människan mot myndigheten/byråkratin, vilket 

alltid berör och upprör.  

   Intressant i denna underökning blir att ha dessa fakta i åtanke då man studerar Internet som 

förmedlare. Är uppbyggnaden lik? Vad kan multimedia tillföra tabloidpressen?  

 

 

4.1 Gate-keeping 

I nyhetsflödet sker ständigt urval på olika nivåer under processens gång. Termen gate-keeping har 

använts som en metafor för att beskriva urvalsprocessen i vad som ska få bli en nyhet eller inte. 

På svenska skulle man kunna översätta det till grindvakt, alltså personer eller instanser som 

bestämmer vad som får passera grinden. I dagens högteknologiska och globaliserade värld får en 

nyhetsbyrå in stora mängder information och det är endast en mycket liten del av denna som 

hamnar i tryck. Hadenius & Weibull (2003, s. 341) menar att nyhetsströmmen är ”trattformad” 

med mycket stor input till en internationell nyhetsbyrå och endast lite output hos en lokaltidning.  

   Gate-keeping har sina rötter i termen gate-keeper, som ursprungligen handlade om människors 

behandling av information. Men termen har gått över till att bli en allmänt erkänd benämning på 

all gallring av material som äger rum i massmedierna (Hadenius & Weibull, 2003, s. 342).  

   Gate-keepern är den person som alltså ansvarar för nyhetens behandling. Varje ”gate” som ska 

passeras innebär en risk för nyheten att antingen fördömas, modifieras eller förkortas. I detta 

arbete finns också svagheter. Många anser att arbetet är alldeles för osäkert då många beslut fattas 

av enskilda individer. Hadenius & Weibull (2003, s. 343) påpekar att de undersökningar som tagit 
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upp gate-keeper-processen har inte visat stöd för att individuella faktorer skulle ha så stor 

betydelse. Dock anser jag att fenomenet gate-keeping ska studeras ur ett bredare perspektiv än att 

bara fokusera på den enskilda personens beslut, vilket också är en tanke som behandlas i McQuail 

(2000, s. 277). Han tar upp att det finns en stor risk att gate-keeperns beslut påverkas av 

annonsörer, publika relationer eller andra påtryckande grupper utanför tidningen.  

Vad eller vilka är det då som bestämmer nyhetsutbudet? Hadenius & Weibull (2003, s. 343) har 

sammanställt följande punktlista: 

 

 ¤ Det nyhetsföretag som har hand om förmedlingen,  

    dess allmänna policy och de resurser det har till förfogande. 

¤ De producenter som levererar materialet till företaget. 

¤ De abonnenter som materialet förmedlas till. 

¤ Den journalistiska arbetsgruppen eller redaktionella miljön.  

 

Samtidigt vill de påpeka att hela processen och de slutgiltiga avgörandena beror i mångt och 

mycket på det samhällssystemet och den tidsanda som råder i det land eller region där nyheterna 

sprids. På de flesta tidningar finns policydokument innehållande kriterier och krav på vad som 

kan bli en nyhet. Dock menar många journalister att ägarinflytandet fortfarande är allt för stort. 

   Detta arbete som beskrivs här utgår från den traditionella nyhetsformen, men går även att 

applicera p ånätnyheter. Tack vara deras stora utrymme, och förmåga att kunna möblera om och 

ändra, är antalet ”gates” som nyhetens ska passera ofta färre. Fler nyheter går alltså ”i tryck”.  

 

 

4.2 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 

Hermeneutik, som står för tolkningslära, är en av de dominerande vetenskapliga 

utgångspunkterna. Det handlar alltså om tolkning, eller rättare sagt om att utforska möjliga 

tolkningar. Huvudpoängen inom hermeneutiken är att de enkla och välstrukturerade 

kommunikationsmodellerna öppnas upp och synas genom historia, samhälle och kultur. Det är 

viktigt att finna de normer och värderingar som styr budskapet och receptionen och att hitta 

betydelser/meningar/sanningar bakom (Gripsrud, 2002, s. 187). I denna uppsats kommer mycket 

energi läggas på just tolkningar och därför är det av stor vikt att någorlunda klarlägga detta stora 

begrepp. 

   En av huvudtankarna inom hermeneutiken är att man inte förstår helheten om man inte förstår 

delen och vise versa. För detta resonemang finns en teori vid namn ”Den hermeneutiska cirkeln”, 
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vilken tar dig från helheten till delen och tillbaka igen. Denna cirkel är snarare en spiral enligt 

Alvesson och Sköldberg (1994, s. 116). Man börjar vid en punkt och borrar sig in mer på djupet 

genom att växla mellan helhet och del, genom att ständigt se varannan del utifrån nya perspektiv.  

Inom hermeneutiken finns två huvudspår, den objektiva och den aletiska. Denna studie kommer 

inte att ha användning för den objektiverande hermeneutiken då den intresserar sig för 

författaren och hans bakgrund för att förstå intentionerna. Den aletiska däremot letar efter det 

fördolda i texter och bakomliggande mönster, vilket passar denna studie av journalistiska 

nyheter/artiklar. 

   Den aletiska hermeneutiken skiljer sig främst på synen på hur man når förståelse.  

 

 ”Förståelse är för denna hermeneutik för det första ingenting exceptionellt 

 som man når fram till som kulmen av en vetenskaplig ansträngning. 

 Förståelse är ett grundläggande existenssätt för varje människa, eftersom vi 

 dagligen och stundligen måste orientera oss i vår tillvaro för att kunna leva.” 

 (Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 131) 

 

Man når inte förståelse genom korrespondens utan genom avslöjande av det fördolda. Ordet 

aletisk betyder också just det, ofördoldhet. Viktigt att ha med sig är att man inte når någon 

sanning, utan det man vinner är erfarenheterna man fått under forskningens gång. 

   Inom den aletiska hermeneutiken finns det tre underavdelningar, vilka inte har skarpa gränser 

utan skiljer sig endast genom vad man väljer att lägga tyngdpunkt på. Dessa tre är den 

existentiella, den poetiska samt misstankens hermeneutik, men det är bara de två senare som är av 

intresse för min studie. 

   Den poetiska hermeneutiken intresserar sig för språket i litteraturen. Den söker efter 

underliggande mönster i texten. Dessa mönster går enligt Alvesson & Sköldberg (1994) att finna i 

metaforer och narrationer. Intresset för metaforer, eller retoriska figurer, har uppkommit som en 

humanistiskt inspirerad reaktion mot en alltför långt driven rationalism som ser språket som 

något sekundärt i förhållande till det logiska innehållet; istället genomsyrar språket tänkandet i 

själva dess väsen (Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 141). Man använder sig rent praktiskt av 

texttolkningar och diskursanalyser och man intresserar sig för dessa både på mikro- och 

makronivå. 

   Den andra underavdelningen kallas misstankens hermeneutik och fokuserar på dolda ideologier 

och maktförhållanden. Gripsrud (2002, s. 179) menar att den bygger på antagandet att den som 

talar eller skriver texter, mer eller mindre, aldrig har full koll på de betydelser som den 
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producerade texten bär med sig. Det finns alltså mer eller mindre dolda baktankar och 

manipulationer i alla texter.  

 

4.3 Semiotik 

Inom detta område finns två huvudspår. Det ena följer språkforskaren Ferdinand de Saussures 

teori om uttryck och innehåll. Denna teori kallas semiologi och bygger på att meningen går att 

finna i relationen mellan utryck (signifiant) och innehåll (signifié) (Berger, 1999, s. 71). Men denna 

teori var för många inte tillfredsställande då den innehöll vissa brister. Forskare har inte med 

hjälp av denna teori kunnat analysera det betydelseskapande som uppstår i en receptionssituation, 

alltså t.ex. hur tv-tittare kan få ut så olika saker av ett och samma program. Problematiken låg 

överlag i att man inte kunde analysera bildmedier semiotiskt (Drotner m.fl., 1996, s. 195). Det är 

här den amerikanske filosofen Charles Sanders Peirce kommer in i bilden med sin semiotik.  

   I och med att semiotiken anser att mer eller mindre allt kan ses som tecken (som ersättning för 

något annat), blir denna teori-metod den mest använda av de båda. Inom samhällsvetenskapen 

har semiotiken brukats flitigt då den både kan användas för kritik av kulturella produktioner och 

för tolkning av annonser och reklam (Berger, 1999, s. 71). Enligt Peirce är ett tecken: 

 

 ”något som för någon står för något i ett visst avseende  

eller i en viss kapacitet” (Ur Berger, 1999, s. 72: citerad från Zeyman, 1977, s. 36) 

 

Vidare talar Peirce om att tecken kan delas in i tre grupper beroende på hur de hänvisar till 

verkligheten. Dessa är: Ikon, index och symbol. Ett ikoniskt tecken kommunicerar genom likhet. 

Ett bra exempel är kartor som liknar det objekt som den står för. Ett indexikalt tecken 

kommunicerar genom logiska samband. För att tydliggöra förklaringen kan man tänka sig en bild 

på Big Ben är ett indexikalt tecken på London. Den tredje och sista gruppen är symboler, vilka 

man varken kan se eller gissa sig till utan man måste lära sig dem (Berger, 1999, s. 74) (Drotner 

m.fl., 1996, s. 197).  
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4.3.1 Koder 

En kod kan definieras som ett betydelsesystem och består av en lista över möjliga tecken samt 

regler för hur dessa tecken kan kombineras (Drotner m.fl., 1996, s.199). Eller som Berger (1999, 

s.77) enkelt utrycker det:  

 

”… koder är system för tolkning av betydelsen hos olika slags kommunikation,  

där betydelsen inte är uppenbar eller självklar.” 

 

Koder kan innefatta allt från estetiska bedömningar till moraliska övertygelser. Koderna gör att 

människan begriper vad ord och symboler innebär, vilket ger dem förståelse inom kultur och 

språk. Människan behöver koder eftersom de behöver sammanhang i sina liv. Men samtidigt som 

dessa koder utgör en central del i vardagen är det många som inte ens tänker på dem. De är för 

oss så naturliga att vi inte reagerar. När man funnit mening i en sak har man egentligen bara 

avkodat tecken (Berger 1999, s. 78) Så när man läser tidningen, ser en reklampelare eller dylikt 

sätter hjärnan igång och kodar av. Det är denna process som är intressant att undersöka. Vem 

som gett oss koderna, hur koderna har påverkats och hur de kan utnyttjas.  

 

 

4.3.2 Denotation och konnotation 

När sedan tecknen har avkodats och fått en betydelse kommer man in på begreppen denotation 

och konnotation. Denotation är den bokstavliga innebörden av en term eller text (Berger, 1999, s. 

80). Om man tittar på en målning som innehåller ett rött hus med vita knutar som är beläget på 

ett öppet fält är det just detta som är denotationen. Man kan se och tolka ett hus, en äng, gräs, 

midsommarstång, utedass osv. Begreppet konnotation däremot används till att beskriva de 

kulturella innebörder som knyts till dessa objekt. Målningen kan då tolkas som svensk sommar 

eller svensk idyll. Konnotation handlar alltså om de historiska, symboliska och känslomässiga 

innebörder som en term ”antyder” (Berger, 1999, s. 79). I den moderna semiotiken har Roland 

Barthes lagt till att konnotationen definieras som språk, något icke-individuellt. En konnotation 

är alltså en betydelse som är gemensam för ett språksamfund (Drotner m.fl., 1996, s. 202).  

 

 

4.3.3 Metafor och metonymi 

Man brukar tala om innehållsfigurer eller troper. Dessa begrepp står för ord med en viss 

betydelseförskjutning, man menar då det betydelseavstånd som råder mellan det eller de ord som 
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används och det betydelseinnehåll som åsyftas (Gripsrud, 2002, s. 215, 221). Den största och 

viktigaste kategorin inom innehållsfigurerna är metaforen. Metaforer är bildliga uttryck som 

förmedlar mening genom analogi (likhet). Man förklarar eller tolkar ett fenomen genom att 

använda sig av uttryck kopplat till ett annat fenomen (Berger, 1999, s. 81). Ett exempel på en 

metafor kan vara: Affärerna går som på räls. Här vill man framföra hur affärerna går genom att 

hämta ett uttryck från ett annat betydelseuniversum. Istället för att säga att affärerna går stadigt 

framåt så väljer man att likna det vid ett tåg som går stadigt framåt på sin räls. Meningen 

”affärerna går som på räls” är också ett bra exempel på så kallade döda metaforer. Denna form av 

metafor är också den absolut vanligaste och återfinns frekvent i vårt vardagsspråk. Döda 

metaforer är underförstådda eller implicita jämförelser som varit i bruk så länge att vi inte tänker 

på att de är metaforer (Gripsrud, 2002, s. 216-217).  

   Metonymi arbetar, i motsats till metaforen, med närhet och förbindelse. Semiotiskt sett är en 

metonymi en betydelseprocess där ett enskilt tecken framkallar hela den syntagm det tillhör. 

Metonymin är besläktad med den indexikala teckentypen, som handlar om logiska samband. Man 

skulle kunna säga att indexet är övergripande medan metonymin är en underkategori (Drotner 

m.fl., 1996, s. 208-209). Ett exempel på en metonymi kan vara: Bilen hotar miljön. Man syftar då 

inte på att en enskild bil hotar miljön, utan ordet ”bilen” får stå för hela massbilismen, d.v.s. ett 

fenomen. 

 

 

4.4 Intertextualitet 

Det råder viss oenighet kring vad intertexualitet innebär, men den vanligaste föreställningen är att 

alla texter förhåller sig till varandra genom vårt gemensamma kulturarv (Berger 1999, s. 84). Eller 

som Drotner m.fl. (1996, s. 22) har valt att uttrycka sig: 

 

 ”…att en text aldrig står för sig själv utan alltid står i förbindelse 

 med andra texter, både ur ett historiskt perspektiv och i relation  

 till andra medier i samtiden. Den enskilda texten är det konkreta 

uttrycket för en mer generell ”textualitet”, som också strukturerar 

andra texter.” 

 

Intertextualitet handlar i mångt och mycket om att man i texter, antingen medvetet eller 

omedvetet, använder material från andra texter. Om man tar filmvärlden som exempel och tittar 

på västernfilmer, så hänvisar varje ny film på ett eller annat sätt till antingen tidigare eller samtida 
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filmer inom samma genre. Ett extremt tydligt exempel på intertextualitet inom filmvärlden är 

parodin, där tar man redan existerande verk och gör narr av dem på ett eller annat sätt (Berger, 

1999, s. 85).  

 

 

4.5 Förankring och avlösning 

Bilder är sammansatta av element som inte är lika klart avgränsade som det verbala språkets ord. 

Bildernas betydelse är också genomgående mer oklara, flytande och sammansatta. Därför 

kombineras bilderna oftast med verbalt språk, så som skrift, tal och ibland musik. I journalistiken 

är bilder kombinerade med en bildtext eller en artikel.  

   I Jostein Gripsruds bok ”Mediekultur, mediesamhälle” (2002) diskuteras Roland Barthes teori 

om avlösning och förankring. Avlösning betyder att texten säger något som inte framgår av 

bilden och därmed tillfogar ett nytt betydelsebärande element till helheten. Ett vanligt exempel på 

detta är serietidningarnas pratbubblor (Gripsrud, 2002, s. 162). Förankring innebär att det är 

orden som svarar på frågan ”vad är det?”. I förankringen har språket en belysande och 

förklarande funktion. 

   Enligt Barthes är en bild mångtydig, polysemisk, och att läsaren därigenom har en rad 

tolkningar att välja mellan. Därför använder författaren/fotografen en bildtext för att få fram sitt 

budskap. Gripsrud (2002, s. 162) uttrycker det på följande sätt: 

 

  ”att bland bildens många betydelsemöjligheter peka ut det 

  som är huvudsaken” 

 

Man fjärrstyr alltså läsaren mot en i förväg bestämd betydelse, en gynnande tolkning. I denna 

studie blir det intressant då vissa bildtexter klart uttalar vad bilderna föreställer medan vissa talar 

runt omkring. Samtliga utgör dock en förankring. 
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5. Metod 

Begreppet metod skulle kunna definieras som ett redskap, ett sätt att lösa problem och komma 

fram till ny kunskap. Som forskare måste man göra ett metodval, alltså välja ett tillvägagångssätt 

för att uppnå syftet med undersökningen. De två metoder som finns inom samhällsforskningen 

är kvalitativa respektive kvantitativa metoder. I min studie utgår jag ifrån den kvalitativa metoden 

då analyserna till stor del kommer bestå av tolkningar. Vidare har jag valt att tillämpa en utvidgad 

textanalys, d.v.s. analys av såväl bild som text. Analysen kommer att bestå av bildanalys samt delar 

utav retorikanalys. I följande avsnitt redogörs vilka angreppssätt som kommer att tillämpas i 

denna studie. 

 

 

5.1 Kvalitativ metod 

För de kvalitativa metoderna är beaktande och fokusering på öppen, mångtydig empiri ett 

centralt kriterium. Kvalitativ forskning tillåter mångtydighet ifråga om tolkningsmöjligheter och 

forskarens konstruerande av vad som studeras att bättre framträda (Alvesson & Sköldberg, 1994, 

s. 10-11). Samma Alvesson & Skölberg (1994, s. 11-12) vill, istället för kvalitativ metod, tala om 

”reflekterande empirisk forskning”. Här menar de att det är viktigt att ta hänsyn till språkliga, 

sociala, politiska och teoretiska element i vilka ens empiriska material konstrueras och tolkas. 

Forskningen ska präglas av en skepsis mot allt som på ytan verkar oproblematiskt. Man vill få 

fram ett underlag till sin forskning som ger möjlighet till förståelse snarare än fastställande av 

”sanningar”.  

   I denna typ av metod finns två grundelement: Tolkning och reflektion. För Alvesson & 

Sköldberg (1994, s. 12) innebär tolkning att alla, såväl triviala som icke-triviala, referenser till 

empirin är tolkningsresultat. Reflektion däremot är tolkningar av tolkningar. Denna term vänder 

sig in mot forskaren, dennes samhälle, intellektuella och kulturella traditioner. Systematisk 

reflektion på olika nivåer är vad som gör att en studie uppnår kvalitet. Med enklare ord betyder 

detta att tolkningen hamnar i centrum för forskningsarbetet och det är forskarens egen 

uppfattning eller tolkning av fenomenet som är utgångspunkten. Med en medvetenhet om sin 

förförståelse är det sedan upp till forskaren att förstå den verklighet som han/hon studerar och 

därefter avspegla den så noggrant som möjligt.  

   Denna forskning är speciellt intressant för mig eftersom helheten betonas. Det empiriska 

materialet kommer att studeras genom delarna för att kunna ge svar på övergripande 

frågeställningar.  
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5.2 Val av analysmetod 

För att besvara min frågeställning har jag för avsikt att göra en retorikanalys och en bildanalys på 

respektive artikel. För att kunna utföra dessa analyser har jag valt att närma mig frågeställningen 

utifrån ett kvalitativt förhållningssätt med hermeneutiken som utgångspunkt. I de båda analyserna 

har jag ett induktivt förhållningssätt, d.v.s. att man utgår från enskilda fall och tar därefter fram 

generella ”regler”. Detta förhållningssätt passar studien då syftet är att tolka, sammanställa och 

dra slutsatser. Med denna metod är det viktigt att man är insatt och förstår vad man undersöker. 

Svagheten i induktion är enligt Alvesson & Sköldberg (1994, s. 41) att man gör ett riskfyllt språng 

från en samling enskildheter till något generellt. Alltså måste man ha bra grunder att stå på och en 

hållbar argumentation.  

   Retorikanalysen och bildanalysen utgör en innehållsanalys av Aftonbladet.se. Inom 

innehållsanalysen studerar man vad som sägs/förs fram och dess betydelse. Man fokuserar på 

själva meddelandet, som i mitt fall finns i artiklarna. Det intressanta är innehållet och hur dess 

verklighet avbildas samt vems verklighet som skildras. En central del i innehållsanalysen är att 

lyfta fram tendenser, vilka i mitt fall kommer att tas upp i diskussionen efter analyserna. Jag anser 

att det är viktigt att få en helhetsbild innan man tar sig an att titta på övergripande tendenser. 

Även om jag delar upp analyserna och gör dem var för sig så är det ändå helheten som är det 

viktiga. 

   Rent praktiskt kommer jag att i analyserna gå igenom tre steg. Analysen börjar med en bild och 

textanalys på denotativ nivå, där jag går igenom upplägget och utformningen av artikeln. Därefter 

fortsätter jag med en retorikanalys, vilken är begränsad. Retorikanalyser innefattar vanligtvis 

många steg, så som kontext, övertygning, disposition, upplägg. Jag kommer att fokusera på 

upplägget av texten och mer specifikt tolka figurer/troper. Till sist gör jag en semiotisk bildanalys 

på konnotativ nivå.  
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5.3 Retorikanalys  

Som vetenskap tillhandahåller retoriken en uppsättning metoder och teorier för kritisk analys av 

samhällskommunikation, både dess verbala och icke-verbala former. Brigitte Mral som har skrivit 

kapitlet ”Retorikanalys” i Ekström & Larssons bok ”Metoder i kommunikationsvetenskap” 

(2000) menar att retorik har många definitioner. Dessa är talekonsten, konsten att övertyga, eller, 

med en mer allmän definition: alla de sätt som människor använder för att påverka varandras 

tänkande och beteende genom ett strategiskt bruk av symboler (Mral ur Ekström & Larsson, 

2000, s. 151).  

   I detta fall handlar det om att analysera journalistik, vilket kan förefalla missvisande och 

meningslöst. Är det inte så att all journalistik är objektiv och saklig och att alla personliga och 

politiska intentioner är borttagna? Nej, riktigt så är inte fallet. Man måste ha i åtanke, som Mral 

(ur Ekström & Larsson, 2000, s. 151) påpekar, att journalistik är: 

 

 ”… mänskliga verksamheter med syfte att påverka och förändra” 

 

Hur ska man då hantera denna skenbart informativa objektivitet? För mitt ändamål räcker det 

med att konstatera att journalistiken alltid har ett syfte. Ett syfte som man kan definiera som att 

hjälpa läsaren att begränsa sina val, att ge underlag för opinionsbildning, handlingsalternativ, 

tolkningsval o.s.v.  

   Det viktigaste vid en retorisk analys är att man har en helhetssyn på kommunikationen. Man 

måste titta på alla moment i den kommunikativa handlingen, inte bara det som riktar sig till 

förnuftet utan även det som tilltalar våra känslor, sinnen och önskningar.  

   Man brukar tala om olika retoriska analyser, av vilka den klassiska retorikanalysen är den 

vanligaste. Huvudspåret man följer är att man först tar till sig texten och analyserar kontextens 

olika aspekter. Därefter tittar man på medel för övertygning, för att sen gå vidare in på 

dispositionen. Avslutningsvis analyserar man textens uppbyggnad. I studien kommer analyserna 

att behandla dessa områden. Speciell fokus kommer att ligga på textens uppbyggnad, vilken rör 

stilnivå (vardagsspråk, fackspråk etc.) och figurer (metaforer o dyl.).  

Inom övertalningen tar Mral (ur Ekström & Larsson, 2000, s. 154) upp Aristoteles tre medel för 

att övertyga: Ethos, pathos och logos. Ethos handlar om trovärdighet, vilket enligt många är den 

viktigaste. Sedan kan denna trovärdighet förstärkas genom logos d.v.s. publikens förstånd och 

pathos d.v.s. publikens känslor.  

   Efter detta går man vidare och analyserar textens disposition. Detta kommer inte att användas i 

någon stor grad, men för att ge en liten uppfattning så följer en mycket kort redogörelse. Man 
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utgår från de klassiska reglerna att ett tal bör innehålla: intresseväckande inledning, en tes, en 

bakgrundstäckning, en argumentation och en sammanfattning. Detta är ingen bestämd ordning 

och man bör inte lägga dessa som ett raster över en text. Det fungerar dock bra som 

tolkningshjälp.  

   Slutligen kan man titta på textens, så att säga, uppbyggnad (elocutio). Här berör man vad som 

kallas stilnivå, vilket står vilken stil och vilket språk man använder. Är det vardagsspråk, fackspråk 

eller någon ungdomsjargong? Stilfrågor är också det som har med figurer att göra, så som 

metaforer och metonymier. Man tittar stil och form, d.v.s. på de medel som finns för att styra 

publikens tänkande och känslor i önskad riktning. Mral (ur Ekström & Larsson, 2000, s. 155) 

menar också att:  

 

 ”Stil och form ses inom retoriken dock aldrig som självändamål utan 

 utgångspunkten är att form och innehåll är oupplösligt förenade i  

 all kommunikation. Eller, mera konkret: man väljer stil och stilfigurer 

för att understryka och framhäva budskapet.”  

 

Som tidigare nämnt är det av stor vikt att inte följa alla steg rent slaviskt. Retorikanalysen har fått 

en del kritik för att vara stelbent, vilket är befogat om man blir för formell. Retorikanalysen är 

hermeneutiskt tolkande i sin karaktär och därför bör man inte gå strikt från a till ö utan mera 

cirkulera kring textens centrum (Mral ur Ekström & Larsson, 2000, s. 155).  

 

 

5.4 Bildanalys 

Alla journalister som talar eller skriver i massmedier gör subjektiva tolkningar av hur de uppfattar 

omvärlden. Samma sak är det med bilder och deras fotograf/skapare. Bitte Alling-Ode (ur 

Ekström & Larsson, 2000, s. 141) menar att bilden är ett språk och att bilder läses som en text. 

   I den här studien används en semiotisk analysmetod. Analyserar man bilden semiotiskt tittar 

man på den som bärare av tecken för betraktaren att tolka. Semiologins grundare, Ferdinand de 

Saussure beskriver språket och tecknet på följande vis: 

 

 ”Språket är ett teckensystem som uttrycker något och är på så sätt 

 jämförbart med skriften, dövstumsalfabetet, symboliska riter, 

 artighetsformler, militära tecken etc.” (Ur Berger, 1999, s. 71: citerad från Saussure, 1970) 
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Det skrivna språket skapar ”mening” först när bokstäver och ord sätts samman. Bilder består ofta 

av flera delar som också behövs sättas samman för att bilda mening. Så när man studerar bilder 

som språk är allt viktigt, även bildens grafiska utformning.  

   Man börjar med att titta på vad som uppenbarligen är synligt i bilden. Man beskriver tecknen 

genom denotation, eller som Alling-Ode (ur Ekström & Larsson, 2000) uttrycker det: på manifest 

nivå. Därefter går analysen över till att beskriva tecknen på en latent nivå, där tas de tankar och 

associationer upp som tecknen framkallar, d.v.s. konnotationer. Man brukar även tala om 

teckenkedjor, vilket syftar till teckens förmåga att skapa associationer som leder vidare till nya 

associationer som leder vidare o.s.v.  

   När man analyserar, som i mitt fall, journalistiska fotografier måste man hela tiden vara 

medveten om att det finns en kraft bakom kameran som styr motivet. Precis som när en 

journalist väljer ord efter ämne och sinnesstämning, så väljer fotografen sitt motiv med omsorg 

(Alling-Ode ur Ekström & Larsson, 2000, s. 144). Det kan dock vara svårt att veta i vilken 

kontext bilden tagits fram. Inom journalistiken har man dock en stor hjälp av texten. 

Nyhetsfotografier på en tidningssida uppträder sällan utan texter. Det viktiga att tänka på enligt 

Alling-Ode (ur Ekström & Larsson, 2000, s. 145) är att man först bör analysera bild och text för 

sig för att sedan analysera dem ihop. Det är inte bara fotografier som blir bilder utan även språket 

målar upp bilder, men med ord. Bildtexter bidrar inte bara till att förklara vad som är på bilden 

utan kan också bidra till att skapa en tankekedja bland bildens tecken. De kan ge upphov till att 

man uppfattar metaforer, metonymier etc. När man väl har analyserat delarna och helheten, först 

då kan man förstå innebörden av meddelandet.  

En avslutande viktig punkt är att man i största möjliga mån ska akta sig för enskilda, privata 

associationer. Alling-Ode menar att associationer först och främst måste förankras i 

kulturspecifika konventioner (ur Ekström & Larsson, 2000, s. 150).  
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5.5 Urval 

I en undersökning som denna handlar det inte om, som i en kvantitativ, att använda rätt 

slumpteknik i en representativ population. I en kvalitativ undersökning gäller det enligt Larsson 

(2000, s. 56) att selektera fram ett ändamålsenligt material. Sättet man sedan gör urvalet på beror 

på studiens syfte och vad man vill att urvalet ska representera.  

   Man brukar även tala om de begränsningar som finns. I mitt fall handlar det om brist på tid och 

resurser. Jag utför studien själv och har fasta tidsramar att jobba efter. Av denna anledning blir 

forskningsmaterialet inte lika omfattande. Mitt mål är ändå att materialet ska hålla en tillräcklig 

bredd och variation. Man vill som Larsson (2000, s. 58) påpekar, att det samlade materialet blir 

tillräckligt mättat med information.  

   I praktiken har jag gått tillväga på följande sätt: Jag valde ut en vecka då jag följde 

nyhetsrapporteringen på Aftonbladet.se. Veckan var inte på något sätt slumpmässigt vald utan 

den föll helt enkelt rätt i tiden för mitt arbete. Orsaken till att jag följde en hel veckas 

rapportering var för att kunna skaffa mig en helhets/översiktsbild. Därefter valde jag ut fyra 

artiklar. Detta urval baserade jag först och främst på genre och valet föll på följande fyra: sport, 

brott, katastrof och kändisliv. Jag vill ha en bredd på mitt material som kan representera 

Aftonbladet.se utbud. Jag tog ingen hänsyn till datum för artikeln och använde mig inte av 

slumpen utan ställde istället ett antal krav. De ska ha varit en förstanyhet, vilket är ett måste då 

det är i dessa artiklar som man kan tänka sig att Aftonbladet har en väldigt utarbetad strategi. Att 

artikeln legat överst på förstasidan är ett tecken på att nyheten riktar sig till en bred grupp. 

Slutligen var kravet att det skulle finnas bilder med då dessa är av stort intresse för 

undersökningen.  

   Artiklarna jag valde ut att få representera Aftonbladet.se var: 

 

 ¤ Sport:    Puss på dig, älskling… (2006-04-19) 

 ¤ Brott:   Planerade massaker på skola (2006-04-21) 

 ¤ Katastrof:    3 bomber - 23 döda (2006-04-25) 

 ¤ Kändisliv:   Statsministern betalar 7000 ”för lite” i hyra (2006-04-20) 
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6. Analys 1 

– Puss på dig, älskling… 

Denna artikel är hämtad ur Aftonbladet.se den 19 april 2006 och handlar om två av spelarna ur 

SM-guld laget i hockey, Färjestad (se bilaga I). 

   Det första man möts av är en stor bild som täcker hela spaltbredden och en bra bit ner i 

artikeln. På bilden ser man två män som håller om varandra. Under denna första bild finns en 

relativt lång bildtext på fyra rader. Denna bildtext har även en sorts rubrik som är skriven i ett 

fetare typsnitt och lyder ”BRUISE BROTHERS”. 

   Direkt under bildtexten kommer huvudrubriken som är skriven i versaler med ett linjärt 

typsnitt (ett typsnitt utan ”fötter”, likt detta arbetes rubriker). Rubriken lyder: ”PUSS PÅ DIG, 

ÄLSKLING…”.  Direkt efter följer en underrubrik i samma typsnitt, men i betydligt mindre 

och smalare format. I samband med underrubriken går artikelns textdel över till att bli hälften så 

bred. Man går ner från två spalter till en. Anledningen är att ansvarig för layouten valt att ha 

bilder i den högra spalten. Likt de flesta av Aftonbladets artiklar börjar denna med en ingresstext 

i ett lite fetare typsnitt. Därefter följer själva brödtexten i ett smalt linjärt typsnitt.  

   I den högra spalten finns tre bilder i lodrät linje med varandra. På den översta av dessa tre ser 

man en man och en kvinna kyssas. Kvinnans arm är lagd runt mannens nacke. Runt mannens 

hals ser man ett blått och gult band. Omgivningen kan skymtas i bakgrunden och man kan se 

krokar, varav en av krokarna är upptagen av något sorts skydd. Bilden har en kort beskrivande 

bildtext. Den andra bilden är av mer eller mindre samma karaktär. På bilden ser man likt den 

förra en kvinna och en man. Mannen håller en stadig arm kring kvinnans nacke och hals 

samtidigt som han ger henne en puss på kinden. Skillnaden mellan denna bild och den översta är 

att man bättre kan se ansiktsutryck. Mannen har ett relativt neutralt uttryck medan kvinnan har 

ett stort leende på läpparna. I bakgrunden kan man precis som på förra bilden se en massa 

krokar med upphängda skydd på. Den understa bilden i spalten skiljer sig något. På bilden ser 

man en ishockeyspelare med lila tröja och guldhjälm. Han sitter på huk ute på isen. Mannen har 

ett stort leende på läpparna och en guldmedalj runt halsen. Det som utmärker bilden är att i 

framkant av bilden står det en spann med spelarens namn på och runt om denna ligger det en 

stor summa pengar utspridda.   

   Rent konkret handlar texten om två spelare i Färjestad. Dessa två spelare har utmärkt sig 

genom en tuffare attityd och har därför fått ta emot påhopp av motståndarlagets hejaklack. 

Påhoppen har anspelat på att de skulle vara ett par där den ene var flickvännen. Nu har de 

vunnit SM-guld och väljer att göra narr av hela situationen. Vidare tar artikeln upp Per Ledins 
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verbala utbrott som har gett honom stor fokus i media. De verbala utbrotten resulterade i böter. 

Under sista matchen samlade dock fansen ihop nästan hela bötessumman och skänkte den till 

Ledin. Artikeln avslutas med att Ledin talar om sin skada han ådrog sig redan i första 

finalmatchen, men som han mörkade för att få spela.  

   Denna inledande beskrivning är deskriptiv. Beskrivningen ligger på en denotativ nivå, alltså vad 

som exakt (bokstavligt) finns med i artikeln. Nästa steg i analysen är konnotation, att söka sig 

bakom det deskriptiva och titta på de historiska, symboliska och känslomässiga innebörder 

artikelns olika delar innehar. Först ut är en genomgång av texten.  

 

 

6.2 Bildanalys 

 

 

Artikelns bilder är väldigt intressanta att analysera, speciellt den första översta bilden som också 

låg överst på Aftonbladet.se förstasida under stora delar av dagen. Pierce delar, som nämnt i 

teoriavsnittet, in tecknen i tre grupper: ikon, index och symboler. Ett foto kan vara en ikon, alltså 

ett tecken som kommunicerar genom likhet till objektet. Samtidigt kan bilden innehålla index 

som ger ett tecken ett logiskt samband till en större betydelse. Bilder kan även innehålla symboler, 

vilka är tecken som man inte kan gissa sig till utan som man måste lära sig. Fotot i sig är en ikon, 

vilken visar ett ”klipp” ur verkligheten. Vidare innehåller bilden en mängd tecken, så som 

guldmålade kroppar, cigarr, champagne och en pokal. Dessa tecken hade var för sig kanske inte 

givit någon större förståelse, men när alla är samlade på detta vis finns det inget tvivel om vad de 

vill visa. Champagnen står för att något ska firas. ”Cigarr” står också för att fira något, men det 

står också för manlighet. Färgen guld har ett lite längre led då den först och främst står för 

ädelmetallen guld, denna ädelmetall står sedan i sin tur för seger och förstaplats. Samma sak gäller 
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pokalen, men för att kunna förstå att det handlar om SM-guld i hockey krävs dock att man vet 

vilken pokal som är på bilden. Har man som publik sedan en viss inblick i svensk hockey blir den 

lila bakgrunden en symbol som avslöjar vilket lag man syftar på, alltså Färjestad.  

   Dessa konnotationer är grundstommen i bilden fram till man läser artikeln. Då uppenbarar sig 

ytterligare en betydelse. Jag syftar på de båda spelarnas påstådda romans. Här driver man fritt 

med de hånfulla hejarramsor som kommit från motståndarlagets fans. Det mest 

uppseendeväckande som samtidigt är grunden i humorn är att de är två män inom en mycket 

manlig sport som håller om varandra och pussas. Detta är vad man brukar kalla för inkongruens 

humor, alltså humor som går tvärt emot oskrivna lagar och kulturella förhållningssätt.  

   Intressant också är vad bilden gör för synen på sporten. Under studiens gång har det varit en 

del diskussioner i media om homofobin inom sporten. Bland annat talade den f.d. 

landslagsmålvakten i fotboll, Magnus Hedman, öppet om att en homosexuell idrottsman har 

mycket svårt för att lyckas. Bilden av dessa två män har medvetet skapat/tillfört mycket till denna 

diskussion. Bilden har ett intertextuellt förhållande till diskussionen.   

   I artikeln fanns det även med två bilder på spelarna tillsammans med sina respektive. Dessa 

bilder har två betydelser enligt mig. För det första handlar det om en sorts intertextualitet. Ofta 

när det skrivs om guldmedaljörer så finns idrottsmannens/kvinnans respektive med på en bild. 

På något sätt har dessa bilder blivit standard genom åren för att visa lycka och framgång. Folk vill 

se en lycklig helhet och delad glädje. Som 80-talist ser man många drag ifrån filmindustrin, där en 

film som ”Rocky” (Boxningsfilm med Sylvester Stallone) får utgöra typexemplet. Efter mycket 

slit, träning och uppoffringar får han tillslut sin unga vackra mö. I denna artikel kommer bilderna 

även att ha en annan innebörd, nämligen att visa hur det egentligen ligger till mellan spelarna. 

Man tar udden av de homosexuella anspelningarna som gjorts tidigare. Under båda bilderna står 

en bildtext som tydligt förklarar att de båda är upptagna. Sen om detta var en försiktighetsåtgärd 

av Aftonbaldet.se eller om det var ett krav från spelarna låter jag vara osagt.  

   Den fjärde och sista bilden visar en mycket glad Per Ledin som sitter på isen med en stor 

summa pengar spridda runt omkring sig. Denna bild är kopplad till ett sidospår i texten, där man 

tar upp Ledins straff för osportsligt uppträdande. Bildtexten säger: ”Ledin fick samla pengar”, vilket 

jag anser vara en underlig förklaring då det var fansen som samlade in pengar till honom utan 

hans vetskap. Bilden i sig visar en mycket lycklig och tacksam Per Ledin. Den här bilden har en 

intressant diskursiv aspekt, angående straff och upprättelse. Hela bilden kan sägas vara en 

metonymi för vad som hänt, bilden representerar alltså helheten. Han sitter på isen med sin 

lagtröja, guldhjälm och guld medalj. Framför honom ligger en hel hög med pengar runtom en 

insamlingsburk. Hela historien får mer eller mindre plats i bilden. Det var på isen han bröt mot 
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reglerna, det var med färjestad han vann, det var i rinken han uppträdde oförskämt och det var på 

läktaren han fick sympati genom pengar till böterna. Samtidigt som bilden är ett bra montage så 

kan man inte undgå att tycka att bilden är en nål i ögat för regelverket. Men som tidigare nämnt 

är hela artikeln uppseendeväckande och denna bild är inget undantag. 

 

 

6.1 Retorikanalys 

   Inom semiotiken talar man om innehållsfigurer eller troper, ord som beskriver saker på ett nytt 

och annorlunda sätt och kan därigenom skapa ny förståelse. Ett exempel på troper är metaforen. 

Det är väldigt vanligt med metaforer inom journalistiken, speciellt inom sportjournalistiken som 

denna artikel klassas som. Framförallt brukar det finnas en hel del döda metaforer, alltså 

metaforer som är så vanliga att man inte lägger märke till dem (Gripsrud, 2002, s. 216). I denna 

text finns tydliga exempel: 

 

 ”Något som tände de hetlevrade forwardsen.” 

 

 ”Frölundas fans har gjort allt för att få de två tuffingarna ur balans” 

 

 ”Man blir enormt taggad av att höra det.” 

 

 ”Ledin mest i fokus” 

 

Dessa metaforer är för mig, som sportintresserad ett vanligt inslag. Det förekommer ofta troper, 

vilka arbetar med likheter i den förförståelse som den sportintresserade har. Från journalisternas 

sida är detta inget som görs bara för att de tycker att det är roligt. Metaforer gör en text livligare 

och kan skapa mer inlevelse då de är en form av bildspråk. Artikeln om Färjestads två hjältar 

innehåller också en del metaforer som sträcker sig utanför sportens områden. Exempel på dessa 

kan vara: 

 

 ”Guldet är fixat – Per Ledin och Emil Kåbergs uppdrag är slutfört” 

 

Här blandar man in en metafor som har en mer militärisk klang, alternativt tankar som för en åt 

uppdrag inom politiken. Många skulle säkert inte tycka att denna metafor är speciellt ovanlig, 

men inom sporten är det inte vanligt att man liknar en sådan stor prestation vid ett militärt jobb. 
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Anledningen till att metaforen ”uppdrag” används har antagligen med att journalisten vill måla 

upp en bild av dessa två pojkar som maskiner, tunga lagdelar som gjort vad de förväntades göra. 

Samma sak gäller en senare i texten använd metafor, ”mörkat”, som för tankarna till ett politiskt 

spel. Vad gäller metonymier i artikeln, är dessa realtivt få. Metonymier är ord som, inom samma 

begreppsvärld, beskriver en del men samtidigt står för helheten (Herardstveit & Bjorgo, 1996, s. 

73-75). Exempel på metonymier i artikeln kan vara rubriken: 

 

 ”PUSS PÅ DIG , ÄLSKLING…” 

 

Där ett uttryck och en handling står för så mycket mer. Man konnoterar relation, äktenskap och 

glädje. Ett annat exempel är när Per Ledins kroppsspråk beskrivs. 

 

 ”… säger Per Ledin och skakar på huvudet” 

 

Här ger en kroppsrörelse och dess beskrivning en bild av att det är något som han inte tror på 

eller något som han tvivlar på. 

   Vidare kan man titta på texten ur ett intertextuellt perspektiv. Händelsen som artikeln talar om 

och beskriver kort har varit under bevakning sen en tid tillbaka. Ofta krävs det att man behövt 

läst tidigare artiklar för att förstå hela kontexten. Med den här artikeln är det lite både och. I och 

med att den har en helt ny vinkel på något som tidigare mest beskrivits som ett psykiskt krig så 

kan man trots bristande förkunskap förstå innehållet. Däremot kan det krävas att man följt 

cirkusen kring dessa herrar för att fullständigt uppskatta humorn.    

   Humorn är artikelns tydligaste drag. Redan vid första bilden (med de två männen) får man en 

komisk bild av den, i texten, beskrivna händelsen. Om det nu är en sportartikel med humoristiska 

inslag, till vem riktar sig texten? Först och främst riktar den sig till sportintresserade då det är 

dessa som aktivt söker sportnyheter. Själva händelsen som har gett upphov till artikeln är något 

som sportintresserade i allmänhet har följt och de är därför mer benägna att följa upp historien. 

Denna nyhet var under en stor del av dagen förstanyhet och man ska inte glömma den allmänna 

dragningskraft som förstanyheten på en sida har. Bara genom att lägga den överst på nyhetssidan 

gör att den vänder sig till en mycket bredare publik.  
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7. Analys 2 

– Planerade massaker på skola 

Denna artikel är hämtad ur Aftonbladet.se den 21 april 2006 och handlar om ett planerat attentat 

mot en skola i USA (se bilaga II). 

   Överst i artikeln har man placerat en stor bild. På bilden ser man en ung kvinna hålla ett litet 

barn i sin famn. Kvinnan står vid ett par kors med blommor framför.  

   Under den stora bilden har journalisten skrivit ett par rader bildtext som förklarar den övriga 

artikeln mycket kort. Textförfattaren förklarar alltså inte vad bilden innehåller.  

   Under bilden och bildtexten kommer rubriken. Den lyder: ”Planerade massaker på skola”. 

Denna rubrik är i något mindre teckenstorlek än normalt. Den väcker fortfarande 

uppmärksamhet, men är långt ifrån lika markerande. Lite längre ner till höger i spalten finns ett 

markerat citat som lika gärna kan fungera som en underrubrik. Den lyder: ”Hade vapen, 

ammunition, knivar och kodade meddelanden i sovrummet”. Detta citat är skrivet i ett smalare 

teckensnitt, men med större storlek än övrig brödtext och är markerad med heldragen linje både 

över och under. 

   Vidare fortsätter artikeln med en ingresstext som förklarar händelsen mer ingående. Efter 

ingresstexten följer en kortare brödtext som mer eller mindre bara skriver om ingresstextens 

information. Artikeln är sedan indelad i två stycken med varsin rubrik. Layouten på artikeln är rak 

och okomplicerad, med undantag för det inspränga citatet. Man jobbar med text i hela 

spaltutrymmet.  

   Artikeln handlar om fem ungdomar, mellan 16 och 18 år, från USA. De planerade att 

genomföra ett attentat mot sin skola. De grips dock några timmar innan de gjorde verklighet av 

planerna. Dagen för det planerade attentatet är på sjuårsdagen av en liknande händelse, som 

utspelade sig i Columbine. Där sköt två studenter ihjäl 13 elever och två lärare innan de slutligen 

begick självmord. Artikeln förklarar vidare att ungdomarna hade vapen, ammunition, knivar och 

kodade meddelanden i sovrummet. Även handlingar om jordens undergång hittades i 

ungdomarnas skolskåp. Enligt polischefen i Cherokee County planerade ungdomarna att bära 

svarta trenchcoatar och sätta skolans övervakningskameror ur spel strax innan attentatet. I 

efterföljande stycke liknade de klädvalet vid Columbine-morden. Upptäckten av det planerade 

attentatet gjordes på ett Internet forum där någon gjorde ett hotfullt inlägg.  
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7.2 Bildanalys 

 

 

Det första man möts av är en kvinna med ett barn framför två stenkors. Stenkorsen ligger mitt 

mellan några träd, vilka metonymt ger en bild av en liten dunge medan omgivningen är helt 

öppen likt en park. Bilden fungerar som ett klipp ur vekligheten, som en ikon. Bilden innehåller 

tecken så som stenkors vid ett öppet fält med små gångvägar, vilka ger ett indexikalt tecken på 

kyrkogård. De nylagda blommorna kramdjuren och kvinnan med mörka glasögon ger ett 

indexikalt tecken på begravning. Samtidigt som man tänker kyrkogård ser man inte många andra 

tecken, vilket kan innebära att platsen är belägen i ett vanligt parkområde. Detta skulle 

tillsammans med träden och stenbänken ge ett index på minnesmärke eller minneslund. Hur som 

helst är bilden metonymt för ett händelseförlopp där död har varit den olyckliga utgången. På 

stenkorset kan man utläsa Columbine, vilket kraftigt begränsar tolkningarna och betydelsen av 

bilden.  

   Går man sedan in mer i detalj så finner man ytterligare betydelser. Kramdjuren till exempel får 

en att tänka på barn och barndom. Bygger man sedan på sin tolkningskedja med minneslund och 

begravning får man en fortsatt förklaring av händelsen. Man kan alltså tolka det som att det är 

barn eller yngre ungdomar som ligger begravda. De mörka solglasögonen är ett annat tecken. På 

denna bild är det soligt väder, vilket då kan förklara användandet av mörka glas. Tittar man på ett 

intertextuellt plan finner man att mörka glasögon är vanligt på begravningar. Många vill dölja sin 

sorg, eller åtminstone inte dela med sig utav den. Om man fokuserar på kvinnan och barnet i den 

miljö de befinner sig i finner man ytterligare intertextualitet. Det är relativt vanligt att man 

använder sig av ett liknande motiv för att beskriva förlusten och det stränga livet som en sådan 

händelse lämnar efter sig. Man ser den övergivna kvinnan med sitt barn som nu får klara sig själv 

i världen och barnet som nu får växa upp utan en far. Denna bild vet man dock inte i vilket 
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sammanhang kvinnan är där, men man kan anta att, då det är barn som är begravna, hon inte är 

där i egenskap av fru/partner. 

   Bilden har inte bara tecken på allvarliga händelser och sorg. Barnet i famnen ger också ett 

tecken på hopp, liv och att livet går vidare. Fotografen ville antagligen inte att bilden skulle bli 

mer dyster än så. Han/hon kunde lätt ändrat på motivet genom att ta bilden en mulen och regnig 

dag, men så är inte fallet. Nu är det fint väder och blommande träd, vilket är tecken på att man 

går en ljus framtid till mötes. De blommande träden kan precis som barnet stå för liv och 

pånyttfödande.  

   Tittar man på helheten och kopplar bilden till bildtexten är förankringen inte solklar. Texten 

talar om fem ungdomar som planerat att skjuta ner elever och lärare, men på bilden ser man inget 

tecken som anknyter till detta. Vidare säger texten dock att det skulle ske på sjuårsdagen av 

Columbine-massakern, vilket ger en bättre koppling i och med att det står Columbine på ett utav 

korsen.  

 

 

7.1 Retorikanalys 

Om man tittar på själva utformningen av texten och dess innehåll så ser man att texten inte är, så 

som artikel 1, fylld med metaforer. Här har man använt sig av ett mer rakt språk med hårda ord. 

Istället för att måla upp scenariot med troper går man rakt på sak med ord som: massaker, attack, 

skjuta, döda, självmord, etc. Dock kan man finna även i denna artikel ett par exempel på de så 

kallade döda metaforerna.  

 

 ”… sätta skolans övervakningskameror ur spel …” 

 

Man talar då om att stänga av kamerorna så att de inte kan filma händelseförloppet, men man 

använder sig av en sportterm. Man ser alltså till att kamerorna inte är med i matchen längre. 

Ytterligare ett exempel är: 

 

 ”De fruktansvärda planerna avslöjades …” 

 

Här syftar man på att något som legat i det fördolda nu har blottats. Denna term är tämligen 

vanlig i detta sammanhang, men har rötter i både bröllop och konst. På bröllopet lyfts slöjan upp 

och den fagra oskuldsfulla möns ansikte uppenbarar sig. Här har ordet dock inte en lika fin klang. 
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I övrigt är texten ganska fri från troper. Man jobbar med ett språk och ord som utan att vara 

troper ändå ger läsaren bilder i huvudet.  

   Tittar man på texten ur ett intertextuellt perspektiv finner man direkt att denna text bygger på 

just intertextualitet. Man utgår under hela artikeln från händelserna på Columbine. Visst förstår 

man vad som hänt på skolan i Cherokee, men man mister mycket i förståelsen runt omkring fallet 

om man inte följt massakern från 1999. Det blir som nämnt ovan också svårare att hänga med i 

artikeln då man inte riktigt får grepp om vad som hänt nu och vad som hände då. Mest utbyte av 

artikeln får de som även sett Michael Moores dokumentärfilm ”Bowling for Columbine” som 

behandlar vapenlagarna i USA. Dokumentären utgår ifrån händelserna från 1999 och ger en djup 

inblick i vad som hände. Det finns även en spelfilm som ännu mer utförligt visar exakt vad som 

utspelade sig i skolans lokaler under massakern.  

   Historierna som tas upp i denna artikel flyter samman. Ena stunden talar journalisten om den 

senaste händelsen för att sedan direkt utan förvarning gå in på massakerna i Columbine. De 

verkar arbeta på att få ihop dem för att få händelserna att verkligen likna varandra. För den som 

inte är insatt i vad Columbine-massakern var så kan texten uppfattas som rörig.  
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8. Analys 3 

– 3 bomber – 23 döda 

Denna artikel är hämtad ur Aftonbladet.se den 25 april 2006 och handlar om ett terrorattentat i 

Egypten (se bilaga III).  

   Här har man valt att ha rubriken överst. De har använt ett, för Aftonbladet.se, vanligt rakt 

typsnitt. Rubriken lyder: ”3 bomber – 23 döda”. Direkt under rubriken kommer en relativt stor 

bild som tar upp hela spalten i bredd. På bilden ser man en blödande man liggandes på marken. 

Han är omgiven av människor som försöker ta hand om honom. Bilden är väldigt fokuserad på 

en liten plats och man ser inte mycket utav omgivningen, mer än sten.  

   Till bilden finns en bildtext som förklarar bilden, samt vad som orsakat bildens motiv. 

Bildtexten har även den en liten rubrik i samma typsnitt som övrig bildtext, men fetare. Den 

lyder: ”62 skadade”.  

   En bit nedanför kommer en underrubrik till artikeln. Den är skriven i ett smalt typsnitt, men 

med större teckenstorlek. Texten lyder: ”Terrorister slog till mitt i turistparadis”. Underrubriken 

efterföljs av en kort ingresstext. Artikeln fortsätter sedan ner i fullbredd, uppdelad på fyra 

stycken, vart och ett stycke med sin egen rubrik. 

  Layouten på denna artikel följer en viss standard som Aftonbladet.se verkar ha. Att de hela tiden 

följer detta mönster (med vissa undantag) beror antagligen på att man hela tiden jobbar med 

samma spaltutrymme. 

   Artikeln handlar om att tre bomber smällde av i Dahab i Egypten. Dahab är ett turistmål för 

många ”backpackers” och dykare. Bomberna dödade 23 personer och skadade cirka 62 personer. 

Journalisten har valt att ha med ett ögonvittne, svensken Magnus Persson. Journalisten har valt ut 

delar intervjun att ha med i artikeln. Han berättar om att det smällde tre gånger i centrum och att 

de tre bomberna gick av bara sekunderna efter varandra. Vidare förklarar Magnus 

händelseförloppet. Aftonbladet.se fokuserar på den vidriga syn som mötte honom. Det var 

skadade över allt, folk grät och röken låg tjock över hela centrum. Många av de personer som det 

svenska ögonvittnet sprang för att hjälpa var redan döda. Svensken själv klarade sig utan fysiska 

skador. Vidare tar artikeln upp tre danska medborgare som skadades i attentatet. Artikeln avslutas 

med att förklara vad som gjorts från svensk myndighets sida. Den svenske Kairoambassadören, 

Stig Elvemar försatte ambassaden i krisläge och förste sekreteraren Svante Liljegren lämnade 

direkt Kairo för att ta sig till det drabbade området.  
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8.1 Bildanalys 

 

 

 

Denna bild är ett tydligt exempel på en metonymisk bild. Här ser man endast en liten del av 

katastrofen, men ändå representerar alla delarna helheten. Det handlar som sagt om ett turistmål 

som råkat ut för ett bombattentat i Egypten. På bilden kan man se element som representerar 

hela händelsen. Tittar man på klädseln och hud/hårfärg kan man nog bestämt säga att det varken 

är inhemska människor eller ambulanspersonal. Det man ser är turister. Bomberna representeras 

genom den liggande mannen och hans blodiga ben. Omgivningen skulle i och för sig kunna vara 

hämtad ifrån någons bakgård, men den karga omgivningen av sten, den tomma vattenflaskan och 

typen av växter ger ändå en bild av ett torrt exotiskt land.  

   Inom katastrofjournalistiken väljer man ofta att ta med en bild som visar hur mäktig händelsen 

var och hur hårt den slagit ner på folk, så även här. På bilden ser man turister som gör allt för att 

hjälpa en annan turist. Man kan förutsätta att dessa människor inte är vana vid katastrofer och 

agerar så gott de kan utifrån sina möjligheter i väntan på ambulanspersonal. Detta ger bilden en 

betydelse, bilden visar på förtvivlan, chock och samtidigt försök att hålla modet uppe. Bildens 

motiv som helhet är inte unikt på något sätt, snarare tvärt om. Det går inte många dagar emellan 

bilder där civila hjälper civila efter någon sorts ”krigshandling”. 

   Läsare som ägnar bilden lite mer tid än den som ögnar igenom ser även bilden i ett större 

perspektiv. De kopplar bilden till sig själva och en fantiserad situation. Om och hur människor 

bygger upp denna alternativa verklighet beror på närheten till ämnet. En läsare som ofta är ute 

och reser får en bild framför sig om hur det skulle vara att själv hamna i en sådan situation. 

Bilden framkallar alltså emotionella tankar hos läsaren, vilket enligt mig måste (näst efter 

information) vara det viktigaste målet för fotografen. 
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   Vad gällande förankringen av bildens text har man i denna artikel mer närhet till bildens objekt. 

Till skillnad mot i artikeln om skolmassakern, där man skriver om själva nyheten, har man i denna 

artikel valt att även förklara vad som händer på bilden. De skriver om en utländsk skadad turist 

som tas om hand efter explosionerna. Visst kan texten verka överflödig då det mer eller mindre 

repeterar det man ser. En förankring likt förra artikeln (skolmassakern), där man visade en 

minnesplats och skrev om ett planerat attentat kräver mer av sin läsare och kan därigenom ge en 

viss tillfredställelse när man greppat helheten av bild, bildtext och nyheten. I denna artikel om 

bombdåden blir förankringen och utbytet av information kanske inte lika tillfredställande för 

läsaren, men å andra sidan fungerar bilden och bildtexten mycket bra ur informationssynpunkt. 

 

 

8.2 Retorikanalys 

Upplägget av artikeln rent retoriskt skiljer sig från den förra (planerade massaker på skola) då 

denna är mycket lättare att följa med i. Anledningen är att man inte har blandat in någon annan 

historia utan fokuserar på själva händelsen. Däremot är utformningen av texten, så som 

metaforer och ordval, inom liknande stil. Man använder hårda, kalla ord för att beskriva detaljer. 

Enligt mig kan språket i artikeln kännas en aning okänslig, framförallt mot de drabbades anhöriga 

här hemma. Exempel på de hårda metaforerna är: 

 

  ”Terroristerna slog till mitt i turistparadis” 

 

  ”De tre bomberna slet sönder turistparadiset” 

 

  ”… de satt på trottoarerna, indränkta i blod” 

 

Samtidigt som dessa tre citat ger en rå bild av läget så används ofta denna typ av uttryck i 

katastrofjournalistiken. Det kan vara så att de har tappat sitt värde och sin råhet inför folk. Hur 

som helst är texten mycket detaljerad och det är just detaljerna som ger råheten. Journalisten 

använder sig också av ord som, i sig själva, målar upp bilder hos läsaren. Exempel på sådana ord 

och fraser är: 

 

  ”Det var en vidrig syn som mötte honom” 

 

  ”Andra offer var helt tysta och sammanbitna,…” 
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Båda dessa korta uttryck/meningar ger en större bild av situationen. De fungerar likt en metonym 

som genom närhet och förbindelse framkallar hela den betydelsesyntagm ordet tillhör. I detta fall 

står den vidriga syn som mötte honom för hela den situation som Magnus Persson 

konfronterades med. Orden vidrig och syn får hjärnan att jobba inertextuellt genom att den målar 

upp tidigare katastrofbilder man mött i press och tv. Sammanbitna genererar också bilder i 

huvudet, men ordet kan även kopplas till en arg person eller en koncentrerad person. I detta 

sammanhang är dock tolkningsmöjligheterna ganska begränsade, vilket gör att man kan t.ex. får 

en bild av människor i chock som bara stirrar ut i tomma intet. 

  I den förra artikeln var intertextualiteten fokuserad kring en tidigare händelse. Här däremot 

agerar intertextualiteteten genom alla tidigare artiklar kring katastrofer. Man jobbar med panik, 

landsmän (svenskar), hjältar, förtvivlan och antal döda/skadade. Det mest framträdande i dessa 

artiklar är att journalisten alltid försöker få katastrofen så nära läsarens privata sfär som möjligt. I 

t.ex. ”virus tider” använder man fraser som ”är på väg mot Sverige” eller ”förväntas bryta ut 

inom kort”. I detta fall använder man sig av ett svenskt ögonvittne och genom att ta med att tre 

danskar skadades. Man kan nästan förutsätta att om det varit svenska dödsfall hade man i första 

skedet inte ens nämnt de tre danskarna.  
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9. Analys 4 

– Statsministern betalar 7000 ”för lite” i hyra 

Artikeln är hämtad ur Aftonbladet.se den 20 april 2006 och handlar om att 130 kvm av 

statsministerns lägenhet räknades bort i hyran (se bilaga IV). 

   Överst i artikeln har Aftonbladet.se placerat en relativt stor bild. Bilden föreställer äldre 

höghus/hyreshus. Husen lyses upp av gatubelysningen, då bilden är tagen när det är mörkt. 

Precis under följer en mycket kort beskrivande bildtext, som berättar namnet på huset samt vems 

bostad det är. Därefter kommer rubriken, sin vana trogen i ett rakt och fet teckensnitt. Rubriken 

lyder: ”Statsministern betalar 7000 ”för lite” i hyra”. Trots den något längre rubriken är 

teckensnittet förhållandevis stort. Under rubriken följer ingresstexten som kort beskriver 

händelsen. Olikt tidigare ingresstexter jobbar denna inte lika påtagligt med intresseväckande 

uttalanden utan har mer eller mindre förklarat hela nyheten. Likt artikeln om den planerade 

massakern så tas delar av den fortsatta brödtextens spalt upp av en sorts underrubrik. Den är 

placerad på höger sida med dragna linjer över och under. Den lyder: ”Bostadsytan i Sagerska 

huset minskades 130 kvadratmeter – strider mot skattereglerna”.  

   Artikeln handlar om Statsministern Göran Perssons tjänstebostad i Stockholm, Sagerska huset. 

Artikeln tar upp hur regeringskansliets tjänstemän räknade bort 130 kvm från hans privata 

bostadsyta som är 305 kvm, vilket ger statsministern en oförtjänt ekonomisk förmån. 

Aftonbladet.se har talat med Skatteverket och skriver om hur de tycker att tjänstemännens 

räkneoperation strider mot skattereglerna. Journalisten tar också upp motståndarsidan, vilken 

består av Göran Perssons presschef Anna Helsén och hon håller inte med. Artikeln avslutas med 

att Anna Helsén förklarar situationen, vilken enligt henne går ut på att Statsministern ska betala 

en rimlig kostnad för sitt uppehälle. Denna kostnad ska motsvara en liknande normalbostad. Man 

har beräknat att en normalbostad ligger på 175 kvm.  
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9.2 Bildanalys 

 

 

 

Detta fotografi är något annorlunda i jämförelse med övriga analyserade bilder. Denna bild 

innehåller betydligt färre delar än de övriga. Dock är bilden inte tom på tecken och tolkningar. 

Vid första anblicken ger bilden ett intryck av en stor lyxig bostad. Den skarpa gatubelysningen 

som lyser upp hela fasaden tillsammans med muren och staketen får huset att se bevakat ut. 

Dessa två tecken tillsammans, lyx och bevakat, ger konnotationen att någon mycket viktig person 

bor här inne. Rent intertextuellt späs denna tolkning också på. I de allra flesta skvallertidningar 

(så som ”Se&Hör” och ”Hänt Extra”) , när de ska fotografera viktiga människor och deras 

bostäder, måste de ofta hålla sig på avstånd för att kunna smygfotografera. Detta är något som 

denna bild också ger sken utav, att det har hänt något, allmänheten hålls utanför, något hemligt 

och skumt föregår bakom stängda dörrar. Den tjocka fasaden får metonymiskt stå för den 

händelse och det läge som nyheten nu befinner sig i.      

   Sen kan man fråga sig varför bilden är tagen på natten? Är det också för att få det hela att se 

mer skumt ut? Vill tidningen visa att de håller uppsyn dygnet runt? Eller är det så enkelt att man 

tog bilden i samband med att nyheten kom in en sen kväll i april? Jag vill i alla fall tro att 

fotografen tillsammans med journalisten har ett mål/syfte med sin bild.  

   Bildtexten är som sagt väldigt kort och beskrivande. Den lyder: ”Sagerska huset, statsministerns 

tjänstebostad”. Med denna information får läsaren en kort och klar förklaring av motivet. Med 

denna nya information är det sedan för läsaren ganska fritt att tolka bilden. Som sagt innehåller 

bilden en hel del tecken som vägleder läsaren in på negativa tankar om hela situationen. I 

kombination med en text fokuserad på en sida av historien, d.v.s. att Göran Persson betalar för 

lite, krävs det en hel del av läsaren för att inte låta sig lotsas med i journalisten och fotografens 

tankekedjor. 
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9.1 Retorikanalys 

Artikelns layout följer övriga analyserade texter ganska väl. Det som skiljer sig är att denna nyhet 

är något mindre, informationsmässigt sett, och därför blir utformningen och innehållet lite 

annorlunda framställt. Istället för att jobba med Aftonbladet.se vanliga maner, att använda sig 

mycket utav nyfikenhet, så har man här redan tidigt i texten lagt fram huvudhistorien. Artikeln är 

relativt kort och har därför inte samma behov som övriga att hålla läsaren ”vid liv”. Dock ska det 

nämnas att rubrikerna i vanlig ordning ger upphov till nyfikenhet, speciellt när man använder 

”Skatteverket ska granska” i samband med en artikel om Statsministern.  

   Artikeln är förhållandevis fattig på innehållsfigurer, vilket för mig verkar annorlunda. En artikel 

med ett ganska tunt material tycker man borde ha ett rikare språk för att locka till läsning. Dock 

finns det undantag. Man använder sig en del utav metaforer hämtade ur den militära tabulaturen, 

så som: 

 

  ”Enligt nyheterna strider tjänstemännens räkneoperationer 

  mot gällande skatteregler.”  

 

Man har valt att använda ordet ”strider” istället för t.ex. ”går emot” och .”…operationer” istället 

för ”uträkningar”. Anledningen till ordvalet kan vara att man vill ge en bild av att det är två sidor 

som står emot varandra och just nu har inlett en kamp. Ordet operationer kan ge ett sken av att 

tjänstemännen utfört något under order från högre makt alternativ något som gjorts utan 

motståndarens vetskap. Rent retoriskt sett jobbar artikeln med att övertyga läser om att 

Statsministern har gjort fel. Rubrikerna och underrubrikerna ger inget som helst 

tolkningsutrymme. Den enda plats som ges för motparten är sista stycket, där man av erfarenhet 

vet att en stor del av läsarna redan slutat läsa. Intressant är att fråga sig varför de valt sida, men 

det får bli objekt för fortsatta studier.  

   Intertextuellt sett jobbar denna artikel lite annorlunda mot tidigare analyserade artiklar då man 

här inte behöver vara insatt i tidigare nyheter. Men det som är mest intressant gällande 

intertextualiteten i denna text är den att man blir påmind av tidigare artiklar i samma anda. 

Artikeln lyfter upp alla ekonomiskt relaterade problem med politiker till ytan igen.  
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10. Sammanfattande analys  

      och diskussion 

Under analysens gång har ett mönster i layouten hos Aftonbladet.se uppenbarats. I tre av fyra 

artiklar var en stor bild placerad överst i artikeln. I den fjärde artikeln hade man valt att lägga 

rubriken överst och bilden direkt under. Anledningen till att ha en bild överst är att bilder drar till 

sig blickar. Har sedan fotografen gjort ett bra jobb med bildens motiv kontra artikelns innehåll 

skapas en nyfikenhet hos läsaren. En alltför alldaglig bild kan lätt ignoreras av läsaren och då 

krävs istället att man har en stor och intresseväckande rubrik. Aftonbladets nätupplaga har i 

jämförelse med sin ordinarie tidning inte alls lika stora rubriker, men detta har med utrymme att 

göra. Aftonbladet.se har valt att jobba med en bred spalt i mitten av sidan. På vänster sida har 

man ett navigeringsfält där man kan snabbklicka sig till ämnen och på höger sida har man fritid 

och nöjesnyheter samt reklambanners. Detta upplägg är helt avgörande för deras layout som 

slaviskt följer detta utrymme i mitten. Aftonbladet.se som i övrigt innehåller mycket blinkande 

reklam och klickbara länkar skapar med denna spalt en ordning. I mittenspalten finns inget som 

stör och man blir därför inte lika lätt distraherad i sin läsning.  

   Artikeltexternas disposition däremot följer pappersupplagan, eller skulle man kanske säga 

journalistikens genreskrivning. Man börjar med rubrik och fortsätter med ingress. Därefter tar 

brödtexten vid och denna är sedan ofta indelad i stycken med tillhörande underrubrik. Det hela 

är upplagt så att det mest intressanta kommer först och sedan fortsätter det ner med mindre 

intressanta fakta. Samtidigt som denna prioritering ska tas i akt så vill man behålla nyfikenheten 

på topp hos läsaren. Man ser i de analyserade artiklarna att nyfikenhet är en viktig prioritering. Ett 

undantag är dock Analys 4 – ”Statsministern betalar 7000 ”för lite” i hyra”, där man tar bort all 

nyfikenhet genom att berätta hela nyheten direkt i början. Anledningen till detta kan vara att 

nyheten är kort. De få fakta som finns räcker inte till för att bygga upp en nyfikenhet utan man 

nöjer sig med att rubriken ska locka till läsning.  

   Om man tittar på retoriken i artiklarna ser man att Aftonbladet.se försöker ha ett levande språk. 

Det levande språket är gynnande på flera plan. För det första känns texten inte allt för tungläst, 

läsaren får ett käckt bemötande av textens troper och figurer som underlättar intaget av nyheten. 

För det andra gör det levande språket artikeln mer spännande och intressant. En medioker nyhet 

kan med hjälp av bildspråk och övriga retoriska strategier förvandlas till en toppnyhet. Man kan 

likna det vid en ”Extreme Makeover” där den inte så fagra personen förvandlas till ett hett stoff. 

Ett tydligt exempel på detta är Analys 2 – ”Planerade massaker på skola”, där ett förmodat 
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attentat går från att egentligen inte vara någon nyhet till att hamna överst på Aftonbaldet.se. Med 

intertextuell hjälp från Columbine-morden och med hjälp av hårda och detaljerade ord blir 

artikeln intresseväckande. Här kan man diskutera vad som egentligen är etiskt rätt att göra. Få 

ungdomar att vilja läsa och ta del av nyheter är en positiv egenskap, likaså blir det för alla läsare 

lättare att ta till sig nyheter. Då kommer frågan är det verkligen en korrekt skildrad nyhet med 

riktigt nyhetsvärde om den behöver spetsas med retoriska figurer och liknande? Det är en känslig 

balansgång mellan: att göra vad som kan anses vara det enda riktiga eller att tulla på detta för att 

uppnå ett högre syfte. Med det högre syftet åsyftar jag att få ungdomar mer intresserade av 

nyheter i allmänhet. Denna diskussion fortsätter nedan. 

   Användningen av metaforer och metonymier skiljer sig lite artiklarna emellan. Givetvis beror 

det på journalisten, men eftersom denne har regler (alternativt oskrivna regler) att jobba efter får 

man ändå se det som att det är just dessa regler som styr användningen. I vilken utsträckning 

figurerna används verkar till viss del vara beroende av genren, men framförallt av nyheten i sig. 

Tre av de analyserade artiklarna (Analys 2, 3 och 4) har i stora drag ett liknande språk, då de alla 

tre innefattar något sorts brott, men skiljer sig en del i användningen av metaforer och 

metonymier. Den första analysen med hockeyspelarna skiljer sig markant från de övriga tre, då 

den handlar om sport och är en glad nyhet. Det som är mest tydligt, i jämförelse med de andra 

tre, är att här använder man sig friskt utav troper och figurer.  

   En tendens som blivit alltmer tydlig under studiens gång har varit att man vill skapa känslor hos 

läsaren, vare sig de är positiva eller negativa. En läsare som påverkas emotionellt engagerar sig 

och bildar en åsikt. Slutsatsen är att skillnaderna i användningen av bildspråk och andra retoriska 

val av ord/uttryck grundar sig i vad som påverkar läsaren mest. Hockeyspelarnas ”romans” hade 

haft svårt att påverka läsaren om man endast använt ett rakt och klart språk. Samtidigt lyfts 

humorn fram på ett bättre sätt med bildspråk. Den planerade massakern mot skolan är i sig en 

tunn historia som borde ha varit i behov av ett levande språk. Men tack vare att planerna inte 

sattes i verket blir bildspråk inte lika effektiv. Här använder man ett hårt och detaljerat språk som 

utan nåd visar vad som skulle kunna ha skett. Artikeln om bomberna i Egypten använder 

däremot en del figurer. Anledningen till detta ser jag i att man dagligen kommer i kontakt med 

terror attentat och kan därför finna dem ointressanta. Därför har man spätt på med att det fanns 

svenskar på plats, trots att de inte ens blev skadade, för att skapa närhet till attentatet. Samtidigt 

lägger man till ett bildspråk som får det hela att verka skrämmande och unikt. Hade närheten till 

problemet funnits från början hade man inte behövt använda sig av ”blodiga” troper, då det utan 

dessa hade varit skrämmande nog. I artikeln som handlar om statsministerns ”fusk” med hyran är 

själva nyheten i sig upprörande och behöver då inte på samma sätt späs på med innehållsfigurer. 



 45 

Här är som sagt händelsen upprörande och det bästa sättet att förstärka detta enligt journalisterna 

på aftonbaldet.se, är uppenbarligen att använda ett klarspråk. För att sammanfatta artiklarna så 

har Aftonbladet.se valt det språk som för artikeln ger mest känslor hos läsaren. Man använder 

alltså troper och figurer där de behövs. Undantagen är givetvis de ”döda” metaforerna som 

antagligen följer med i texten omedvetet.  

   Om man tittar på intertextualitet överlag på Aftonbladet.se är det främst de så kallade 

artikelserierna som är tydligast. Ofta följer de ett händelseförlopp, en rättegång eller en katastrof. 

Dessa brukar få en plats högt uppe på sidan. Eftersom tidningen kan ändra dispositionen på 

sidan har de en klar fördel gentemot pappersupplagan som inte har samma möjlighet till att 

uppdateras. Man kan tänka sig tre anledningar till varför artikelserier används i så stor 

utsträckning på Aftonbladet.se och dessa är: Att man håller kvar läsaren på sidan; att man 

utnyttjar nätupplagans fördelar gentemot pappersupplagan; att det får sidan att uppdateras 

kontinuerligt, vilket visar på en snabb och fräsch tidning. Detta intertextuella fenomen med 

artikelserier är dock inte det mest intressanta för undersökningen. Det intressanta är att titta på 

intertextualiteten inom journalistiska genrer. Stilen på artikeln skiljer sig en del genrer emellan. 

Främst på hur man framställer nyheten, men också genom hur man använder språket. Artikeln 

med Statsministerns ”fusk” med hyran är kopplad intertextuellt med alla andra samtida artiklar 

om fuskande politiker alternativt höga Skandia-chefer som hålls med bostäder. Vissa genrer 

fokuserar på vissa saker och uttrycker sig på ett visst sätt om detta. Om man till exempel tittar i 

allmänhet på artiklar om attentat mot turistmål så ser man tydligt vad de fokuserar på. Även om 

det dött 200 invånare så är det ändå den dödade svensken som är i fokus.  Borde inte de 200 

personernas få ett större utrymme än en ensam stackare? Ett tydligt exempel på detta är Analys 3 

– ”3 bomber - 23 döda”, där många dött och ändå skriver man mest om en svensk, som inte ens 

skadades. Visst har det med närhet till händelsen att göra, men det känns ändå som att 

Aftonbladet.se fastnar i journalistikens mallar. Man hämtar upplägg och språk från genren och 

anpassar därefter nyheten. De skulle lika gärna kunna anpassa språk och upplägg efter nyhet. 

Denna studie har inte tillräckligt med material för att hundraprocentigt styrka denna teori, men är 

ändå värt att ta upp då det var ett starkt intryck jag fick under studiens gång. 

   Det var uteslutande fotografier i de artiklar jag valt ut för analys. Det faller naturligt då ett 

fotografi är ett ögonblick ur verkligheten och ger på så sätt en bättre närvaro/närhet till nyheten. 

Det fanns dock ett undantag, där bilden uppenbarligen var arrangerad.  

   Bilderna hade gemensamt att de verkade prioritera känslor framför information. Det kan verka 

motsägelsefull då även emotionella bilder innehåller information. Spånar man runt vad som 

istället skulle kunna ha varit motivet, är det ganska tydligt att de valt objektet efter känslor. Ett 
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exempel kan vara artikeln om bomberna i Egypten, där man lika gärna kunde ha haft en bild på 

det svenska ögonvittnet Magnus Persson. Samma sak gäller artikeln om det planerade attentatet 

mot skolan där man lika gärna kunde ha haft en bild på förövarna eller på den skola som nyheten 

talar om. I båda dessa fall har man valt att använda bilder som framkallar känslor, en blodig turist 

samt en gravplats. Detta är något som är föga överraskande då Aftonbaldet.se i första hand är en 

tabloid tidning, men för att inte helt tappa sitt informationsförmedlande ansvar bör man kanske 

välja sina bildobjekt med mer omsorg. Jag är mycket medveten om att många av mina 

diskussioner mynnar ut i ekonomiska faktorer. Allt Aftonbladet.se gör är för att sälja, men jag 

anser att detta är en alldeles för uppenbar sak att behöva ta upp samt att det enligt mig inte borde 

vara väsentligt när man diskuterar kring ansvar mot läsaren. 

   Även om de bilder som analyserats alla var fotografier som på något sätt skildrar texten så är de 

väldigt olika upplagda. Med det menar jag att de har sitt ursprung i olika grundstenar. Observera 

att dessa tankar kring bilderna inte alls behöver representera vad fotografen och journalisten hade 

i åtanke. Bilden på hockeyspelarna har ett genomtänkt arrangemang, det planerade attentatets bild 

utgår från intertextualitet och bilden tillhörande bombattentatet visar en känsloladdad verklighet. 

Man använder olika strategier inom genrerna. Jag har dock inte kunnat, med för detta ändamål 

begränsade material, urskilja regler för vad som ska användas i en viss situation och hur det ska 

användas i den situationen. Man behöver dock inte alltid förutsätta att varje bild har ett väldigt 

djupt rotat ”regelverk” eller mål med sitt motiv. Detta grundar jag i att Aftonbladet.se, enligt mig, 

använder bilder som är olika mycket genomtänkta. En viktig funktion som man måste ha i åtanke 

då är att en bild inte bara har sin funktion i att förklara och skapa känslor, utan är också väldigt 

viktig för nyfikenheten. Tillsammans med rubriken är bilden det viktigaste elementet i 

uppbyggnaden av intresse och nyfikenhet. En bild behöver alltså inte vara grundligt genomtänkt 

eftersom den ändå kan fungera som blickfångare.  

   Huvudfrågan i denna studie är hur Aftonbladet.se strategier påverkar ungdomar. Konstant 

under studiens gång har jag reflekterat över denna fråga och kommit fram till att det finns både 

negativa och positiva aspekter. En av de mest positiva aspekterna är att Aftonbladet.se gör det lite 

lättare för ungdomar att bygga upp ett intresse för nyheter. Detta genom att rubriker, bilder och 

sedan artiklar är utformade efter nyfikenhetsprincipen. Ofta behöver en ungdom lite mer 

motivation än en vuxen för att läsa nyheterna. De intresseväckande rubrikerna tillsammans med 

bilderna är viktiga för att skapa motivation hos läsaren att ta sig tid till nyheten. Om man ser det 

ur ett ansvarsperspektiv har Aftonbladet.se verkligen gjort sin plikt då de har lyckats med något 

som den vanliga pressen delvis misslyckats med, att få ungdomar att intressera sig för omvärlden 

och nyheter. Men nu är det tyvärr så att det handlar om pengar, pengar och åter pengar. Sen att 
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de verkligen fått unga att bli mer involverade är väldigt bra, men tyvärr är det på fel grunder. 

Dock kan man fråga sig om grunden till det ökade intresset egentligen spelar någon roll. Man får 

helt enkelt se förbi arbetsmetoden och vara nöjd med resultatet. 

   Att Aftonbladet.se använder ett lättsmält språk och att man gör tunga nyheter lättare att ta till 

sig ser jag också som en positiv sak i detta sammanhang. De ungdomar man lockat till sig ger då 

inte upp av tristess eller av oförmåga att förstå. Det relativt enkla språket i kombination med de 

ibland något enkelt vinklade nyheterna gör att ungdomar tar till sig vad som händer i världen och 

kan ta med sig det i sin vardagsorientering. Det kan vara allt från att en katastrofnyhet kan få en 

bortskämd yngling att inse hur bra han/hon har det, till att en intervju med en framgångsrik 

person kan få dem motiverade i livet och att de också vill lyckas. Ser man det på det här sättet 

borde det ju inte vara några som helst problem med Aftonbladet.se metoder, men det finns även 

en baksida. 

   De mest negativa i nättidningens arbete är tabloidisering, alltså de ibland missvisande nyheterna 

samt att typen av nyheter ger ungdomar fel bild av begreppet nyhet. Det första jag talade om, 

nyfikenheten, är inte bara positivt. För att få någon intresserad behövs det ibland att man leker 

lite med ord eller att man överdriver en situation. I båda fallen kan det bli väldigt missvisande och 

därför störa läsaren. En läsare som ofta utsätts för detta kommer till slut att tappa förtroende för 

tidningen och till slut kommer personen att antingen överge just den tidningen, eller i värsta fall 

förkasta all journalistik. Visst är detta skräckscenario, men faktum är att får man inte balans på 

fakta och fiktion kan det bli en mycket tråkig utveckling där ungdomar som växer upp inte vill ta 

del av mer seriösa nyheter.  

   Lite i samma spår följer också nästa negativa aspekt. Ungdomars syn på vad en nyhet är måste 

förändras om tidningar i allt för stor utsträckning lutar åt nöjeshållet. Den ungdom som en dag 

likställer Tom Cruise senaste val av solglasögon med ett reportage om det ökade drogmissbruket i 

Sverige, kanske då kommer att välja att läsa om Cruise då den nyheten inte kräver så mycket av 

honom/henne och är mycket ”lättare” att inta. Det är då det börjar gå mot fel håll. Det kan sluta 

så illa att ungdomar inte kommer ha någon uppfattning om världens/närområdets problem eller 

att de helt enkelt inte kommer att bry sig. Bryr sig ungdomar inte eller ej tar till kan en apati bygga 

upp hos dem. De bryr sig helt enkelt inte om vad som sker runt omkring dem. De blir mer och 

mer egocentriska, vilket i värsta fall kommer att spegla av sig i deras sociala liv, arbetslivet, 

utbildningen etc. 
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11. Personliga reflektioner 

Studien analyserar artiklarnas innehåll och dess utformning. Det har visat sig att Aftonbladet.se 

håller en enhetlig profil artiklarna igenom, vilket är en grund till att få någon att känna sig 

”hemma”. Det bör vara lättare att ta till sig en nyhet från en profil man är bekant med. Språket är 

lätt att ta till sig och många nyheter har en väldigt enkel vinkling som är lätt att ta ställning till. En 

tanke jag har haft under studiens gång är att i dagens samhälle har man tillgång till så fruktansvärt 

mycket information. Orkar man involvera sig i allt? Den vardag många lever i är fylld med beslut 

som ska fattas, både svåra och mindre svåra. Det kan vara skönt att få en ytlig bild i svart och vitt, 

där det är enkelt att välja. Att ta ställning till ”Big Brother” Jessicas utbrott är enkelt och bekvämt, 

antingen tycker man det är bra eller så är det dåligt. I kriget mot terrorn däremot krävs det så 

mycket mer av läsaren, vilket kan få denne att sluta läsa. Detta är ingen slutgiltig sanning, långt 

ifrån. Jag säger helt enkelt att det är så här det kan vara. Jag är medveten om att det finns både 

vuxna och ungdomar som söker mer seriösa nyheter. 

   Vad gällande språket balanserar Aftonbladet.se på en lina mellan att ha ett väldigt livligt språk 

som ska vara en fröjd att läsa och att det inte ska gå till överdrift så texten förvandlas till något 

poetiskt. Det viktigaste för Aftonbladet.se med språket och de troper man använder är som 

tidigare nämnt att det som påverkar läsaren mest används. Framförallt är det nyfikenheten som är 

i centrum för textförfattaren och fotografen. Man ser klart och tydligt hur Aftonbladet.se arbetar 

med att först fånga in läsaren och därefter få denne att läsa hela artikeln. De jobbar väldigt likt 

den kommersiella televisionen. De har sina trailers där det mest intresseveckande materialet är 

samlat. Därefter använder man tittarens nyfikenhet för att få denne att stanna kvar under hela 

programmet. Det kan vara så enkelt som att man avslutar något intressant först efter 

reklampausen. På samma sätt som televisionens perioder fungerar också tidningars 

styckeindelning. Man lämnar oavslutade meningar och ouppklarade underhistorier för att få 

läsaren nyfiken på nästa stycke. Att man genom olika strategier får läsaren att läsa hela artikeln 

och om den också är i enhet med rubrik och bilder är dessa strategier rättfärdigade. Men sker det 

på bekostnad av att man tänjer på sanningar eller ger sken av en helt annan historia är det enligt 

mig inte värt det.  

   Aftonbladet.se vet vilka läsare de har att göra med och det märks tydligt på hela hemsidans 

upplägg och innehåll. Det finns speciella undersidor med mode, kändisliv, träning & hälsa, teknik 

& elektronik, etc. En av de större ungdomssatsningarna har varit Ungt Val, där man utformat en 

helt ny sida med allt om riksdagsvalet. Här har man helt fokuserat på att få unga att lägga en röst. 

Att Aftonbladet.se ska ha en ungdomlig framtoning stärks också av att de har mycket samarbete 
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med det största ungdomscommunityt ”Lunarstorm”. Det är alltså inte bara innehållet i artiklarna 

och dess lockelse som får unga att vända sig till Aftonbladet.se. En viktig aspekt är också att 

nätupplagan av Aftonbladet är lättillgänglig, gratis och har mycket mer nöje och underhållning än 

t.ex. Dagens Nyheters nätupplaga. Aftonbladet har också, med största säkert, fördel av att ha 

funnits längst på nätet. 

   Tar man sedan upp detta på ett högre allmänt journalistiskt plan kan man urskilja en 

skrämmande framtid. Observera att detta är antagande och spådomar, inga sanningar. Mitt 

antagande är att Gate-keeperns roll kommer att ha en än mer central roll i journalistiken. I och 

med att man har med mer underhållande nyheter så kommer det att generera i mer underhållande 

nyheter. Jag kan tänka mig att Aftonbladet.se försvarar sina val av underhållande förstanyhet med 

att det är så många som läser dem, men jag tror också att det beror en del på att de just ligger 

överst. Folk läser i regel den översta nyheten, nästan oberoende vad det är. Gate-keepern, som 

egentligen ska ta in ett blandat utbud, får påtryckningar från högre ort att ha med mer utav det 

som läses och därigenom är den onda cirkeln igång. Mer nöje, stor publik, mer nöje o.s.v. En 

vacker dag har man helt tappat sitt samhällsansvar som nyhetsförmedlare och går helt och hållet 

på vad som lockar läsare. Ett ironiskt sätt att se det på då kan vara att om de bara väljer 

intressanta nyheter och nyheter som de vet drar till sig publik. Behöver de då förgylla dem med 

språk och rubrik och bild för att skapa nyfikenhet. I teorin borde man då istället få en renare 

form av en nyhet, eller?  

  Sammanfattningsvis har alltså Aftonbladet.se en hel del nöje, de förgyller en del nyheter, 

nyheterna är ibland lite missvisande, de koncentrerar sig mer på nyfikenhet än ren fakta. Men de 

är också stora, snabba, får unga att ta till sig nyheter, de förser folket med gratis information, de 

håller stora delar av Sverige kontinuerligt uppdaterade. Det är svårt att se Aftonbladet.se som en 

korrekt och opartisk nyhetsförmedlare, men samtidigt är de en stor och viktig del av 

nyhetsförmedlingen.  

   Det absolut bästa ungdomar kan göra idag är att skaffa sig ett kritiskt synsätt och ha som rutin 

att alltid ta till sig nyheter genom mer än en kanal.  
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12. Förslag på vidare forskning 

Det har varit intressant att genomföra denna undersökning, men tyvärr har tid- och resursbrist 

hämmat omfattningen på arbetet. Med mer tid och en större arbetsgrupp hade fler artiklar kunnat 

undersökas och man hade då kanske kunnat urskilja tydligare mönster och regler. I bästa fall 

skulle man kanske kunnat ta fram generella sanningar.  

   Med mer tid hade det varit av stort intresse att antingen genomföra en egen receptionsstudie 

eller synkronisera detta arbete med någon annans receptionsstudie. För det första hade man då 

kunnat få bekräftelse för en del antagande i denna studie, men mest intressant hade det varit om 

man hittade tydliga mönster och länkar mellan studierna.  

   Ytterligare en sak som hade varit intressant att titta på är om etik och moral skiljer sig mellan 

Aftonbladet och deras nätupplaga. Man hade då även kunnat undersöka arbetssätt och 

urvalsprocesser. Dessa fakta skulle sedan kunna samköras med de tidigare förslaget för att 

verkligen få en bild av båda sidor av tidningen (producent och mottagare). 
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BILAGA I. 

 

 
BRUISE BROTHERS I sex matcher sjöng Frölundas fans ramsor om Per Ledin och  
Emil Kåberg. Något som tände de hetlevrade forwardsen. "Det var riktigt mäktigt  
och jag fick gåshud. Tänk 8000 som hatar en...", säger Emil Kåberg. Efter guldet 
i går fick de äntligen tid för varandra... 
 

Foto: JIMMY WIXTRÖM 
 

PUSS PÅ DIG, 

ÄLSKLING... 
Här får guldhjältarna 

varandra - på riktigt 
KARLSTAD.  
"Kåbergs flickvän heter Per Ledin, 
heter Per Ledin…". 
  I sex finalmatcher har Frölundas 

klack skanderat ramsan om 

Färjestads två tuffingar. 
  I går fick de äntligen varandra. 

  - Det här är som en 

Askungesaga, men nästa gång vill 
inte jag vara prinsessan igen, jag 
vill vara prinsen, säger Per Ledin 
bestämt. 
   Guldet är fixat - Per Ledin och 

Emil Kåbergs uppdrag är slutfört. 
  Färjestads retstickor har - som 

vanligt - blivit hatobjekt och Frölundas 
fans har gjort allt för att få de två 
tuffingarna ur balans. 

  Utan framgång. 

  - I fjärde matchen blev jag utvisad 

efter ett bråk med Salo och när jag 

satt i båset sjöng hela hallen ramsan 
om "Kåbergs flickvän"", det var 

riktigt, riktigt mäktigt och jag fick 
faktiskt gåshud, säger Emil Kåberg. 
  - Tänk, 8000 som bara hatar en"  

Man blir enormt taggad av att höra 
det.  

 
Per Ledin får en guldkyss av frun Petra. 
 

Foto: MATS STRAND 

 

 
Cecilia Karlsson får en puss av sambon 
Emil Kåberg. 
 

Foto: MATS STRAND 
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Och stolt, så klart. 

  Flickvännen Cecilia - ja, Kåberg har  

en på riktigt - står höggravid intill i 

omklädningsrummet och ger lugnande 
besked: 
  - Jag blir inte svartsjuk... 
   

Ledin mest i fokus  
  Emil Kåberg har fått många rubriker 

under finalserien, men det är ändå Per 
Ledin som hela tiden varit i medias 

absoluta fokus. 
  Det började med att han kallade 

Frölundas Tommy Salo för "tjockis" 
och allt kulminerade i söndags när han 

skällde ut en oskyldig 
målkameradomare. 
  Båda gångerna inför TV4:s kameror. 

  - Man behöver inte vara världens bäste ishockeyspelare för att vinna 

guld, säger Per Ledin och ler. 
  Den senaste händelsen är polisanmäld och i går tog svenska 

ishockeyförbundets disciplinnämnd upp Per Ledins verbala utbrott i 
Göteborg. 
  Ledin riskerade att bli avstängd inför matchen, men han tilldömdes i 

stället 20000 kronor i böter. 

  - Jag laddade som vanligt inför matchen och när beskedet kom sov jag. 

Klockan fem vaknade jag och slog på text-tv direkt och såg jag att jag fick 

spela. Klart jag blev glad, det hade inte varit kul att missa den här festen. 
  Under matchen samlade fansen in pengar. Efteråt fick Per Ledin 

slantarna och han hällde hela hinken över sig på isen. Nästan 20000 
kronor. 
  - Det är så fantastiskt, tänk att ha det här stödet. Man tror att man 

drömmer, säger Per Ledin och skakar på huvudet. 
   

Mörkade skadan  
  Redan i första finalmatchen drog han sönder ledbandet i vänster knä, 

men laget har mörkat skadan. 

  Per Ledin har skyllt alla missade träningar på sjuka barn och en gravid 

flickvän - ja, även han har en på riktig sådan, vid namn Petra. 

  - Det var ingen idé att berätta. Jag har haft ont, men det har gått. Varje 

gång grabbarna tränat har jag fått behandling, säger Ledin till Sportbladet. 
  När Sportbladet ska ta bilderna vägrar Per Ledin att ta ett glas 

champagne i sin hand. 
  - Nej, jag har aldrig druckit någonting, aldrig rökt och aldrig i snusat i 

hela mitt liv. SM-guld är stort, men så stort är det inte att man lägger till 
med sådana laster, säger han och skrattar. 
  Emil Kåberg står bredvid. Sedan kommer kramen. 

  Kåberg har äntligen fått sin flickvän. 

 

 

 

 

 

 

 
Ledin fick samla pengar. 
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BILAGA II. 

   

 
Fem tonåringar misstänks ha planerat att skjuta ner elever och lärare på sin 
skola i delstaten Arkansas i USA. Massakern skulle genomföras på årsdagen av  
Columbine-dödsskjutningen. 

Foto: ED ANDRIESKI/AP 
 

Planerade massaker på skola 
De fem tonåriga pojkarna skulle på årsdagen av Columbine-

massakern skjuta ned elever och lärare på sin skola. 
  Tonåringarna kunde gripas bara några timmar innan de gjorde 

verklighet av planerna. 
  – De hade verkligen tänkt att genomföra det här, säger Steve 

Norman, polischef i Cherokee County, till AP. 
   De fem ungdomarna, mellan 16 och 18 år gamla, 

greps i torsdags. 
  Polisen misstänker att att tonåringarna planerade att 

några timmar senare skjuta ned elever och lärare på 
sin skola i Riverton, Arkansas, på årsdagen av 
Columbine-massakern 1999. 
   

  13 människor dödades 

  Då dödade två studenter 13 personer på Columbine 

High School i Colorado, innan de begick självmord. 

  I sovrummet hemma hos en av pojkarna hittade 

polisen vapen, ammunition, knivar och kodade 

meddelanden.  
  Handlingar om handvapen och papper om jordens undergång hittades i 

två av pojkarnas skåp på skolan. 
  – De hade verkligen tänkt att genomföra det här, säger Steve Norman, 

polischef i Cherokee County, till AP. 
  Enligt honom planerade pojkarna att bära svarta trenchcoatar och sätta 

skolans övervakningskameror ur spel innan de genomförde attacken 
mellan klockan tolv och ett på eftermiddagen. 
   

  Bar trenchcoatar 

  Vid Columbine-dödskjutningarna bar också gärningsmännen 

trenchcoatar. 
  De fruktansvärda planerna avslöjades efter att ett hotfullt meddelande 

upptäckts i tisdags på internetsajten MySpace.com. 
  – Det var ett kort meddelande som berättade att det skulle bli skjutande 

på Rivertonskolan och att personer uppmanades bära skottsäkra västar, 

 
Hade vapen, 

ammunition, 

knivar och 
kodade 

meddelanden 
i sovrummet 
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säger Steve Norman. 

  Förutom Columbine-massakern undersöker polisen också sambandet 

med Adolf Hitlers förelsedag den 20 april. 
   

Johan Edling 
Utskriftsdatum: 2006-04-25 
Webbadress: http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,813313,00.html 
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BILAGA III. 

   

3 bomber - 23 döda 

 
62 SKADADE En skadad utländsk turist tas om hand efter de explosioner som 
skakade den egyptiska turistorten Dahab i går. Enligt inrikesdepartementet 
dödades 23 personer och 62 skadades. 
 

Foto: REUTERS 
 

Terroristerna slog till mitt i turistparadiset 
De tre bomberna slet sönder turistparadiset. 
  Minst ett 20-tal personer dödades och 60 skadades vid 

terrorattentatet i Dahab i Egypten i går kväll. 
  - Jag sprang runt och kände människor på pulsen. Flera var döda. 

Andra skrek rakt ut. Jag var dränkt i blod, säger svenska ögonvittnet 
Magnus Persson. 
   De nästan samtidiga, av allt att döma fjärrutlösta bomberna, detonerade 

mitt bland hundratals ryggsäcks- och dykturister från Europa och Israel. 
   

Panik i centrum  
  Explosionerna utlöste panik i Dahabs centrum, som i stort sett bara består 

av två stråk: strandpromenaden och en dammig bygata. 
  Magnus Persson, 30, satt utanför dykshopen Empori i Dahab då den första 

bomben skakade staden klockan 19.15. 
  - Jag trodde först att det var några som firade något, säger han. 

  Sekunden senare hördes ytterligare en kraftig explosion. Nu förstod 

Magnus Persson att det var allvar. 
  Han sprang in i dykaffären där han arbetar sedan ett år, för att söka 

skydd. 
   

Syrgastuber  
  I samma ögonblick exploderade den tredje bomben. 

  - Jag stannade kvar inne i någon minut utifall att det fanns flera bomber. 

  Sedan sprang Magnus Persson ut med syrgastuber för att försöka hjälpa 

skadade. Det var en vidrig syn som mötte honom. Röken steg mot himlen. 
Skadade skrek och grät. Andra offer var helt tysta och sammanbitna, de satt 
på trottoarerna, indränkta i blod. 
  - Bomberna exploderade bara 30 meter från där jag satt. Det låg kroppar 
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på gatan. Blodiga människor. Jag såg kroppsdelar, säger han. 

  Magnus Persson kände på pulsen på den första mannen han kom fram till. 

  - Han var död. Så jag sprang vidare. Nästa person var också död. 

  Uppgifterna om antalet omkomna och skadade var i natt mycket osäkra. 

Enligt det egyptiska inrikesdepartementet omkom 23 människor, varav tre 
utlänningar, och ytterligare 62 skadades. 
   

Tre danskar skadade  
  Bland de skadade finns tre danska medborgare, varav en är allvarligt 

skadad. 

  Sveriges Kairoambassadör Stig Elvemar försatte ambassaden i krisläge så 

fort han hade informerats om attentaten. 
  Förste ambassadsekreterare Svante Liljegren lämnade vid 21-tiden i går 

kväll Kairo för en sju timmar lång bilresa till Dahab. 
   

Effektivt arbete  
  Israeliska myndigheter sade på kvällen att säkerheten skärpts vid gränsen, 

samtidigt som israeliska semesterfirare försökte ta sig hem. Egyptisk polis 
stängde också de vägspärrar som även i vanliga fall omger turistorterna på 
Sinaikusten. 
  Enligt Magnus Persson var både polis och ambulans snabbt på plats. 

  - Räddningsarbetet var väldigt effektivt mitt i allting. På bara 30 minuter 

var alla döda och skadade borta från platsen. 
Eva Buskas 

Oisin Cantwell 
Utskriftsdatum: 2006-04-25 
Webbadress: http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,814639,00.html 
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BILAGA IV. 

 

 
Sagerska huset, statsministerns tjänstebostad. 
 

Foto: HASSE ROSENTHAL 
 

Statsministern betalar 7 000 

”för lite” i hyra 
Regeringskansliets tjänstemän räknade bort 130 kvadratmeter 
från statsministerns privata bostadsyta i Sagerska huset. 
  Göran Persson fick därmed ett lägre förmånsvärde och i 

praktiken 7 000 kronor mindre i månadshyra, uppger TV 4:s 
Nyheterna. 

   Statsministerns officiella tjänstebostad är 

Sagerska huset mitt i centrala Stockholm. Huset är 
1 200 kvadratmeter stort med bland annat matsal 
och salonger. Göran Persson har sin privata del på 
två våningar i övre delen av huset på totalt 305 
kvadratmeter. 
 

Skatteverket ska granska 

  Enligt Nyheterna strider tjänstemännens 

räkneoperation mot gällande skatteregler. 
Regeringskansliet borde ha ansökt om jämkning för 
arbetsgivaravgiften på bostadsförmånen och därför 

kommer Skatteverket att granska detta närmare. 
  Chefsjuristen på regeringskansliets 

förvaltningsavdelning medger för Nyheterna att ett fel har begåtts. 
 

”Förmånsvärdet bedömdes” 

  Göran Perssons presschef Anna Helsén säger till TT att Nyheternas 

påstående om att statsministern fått sin hyra sänkt är fel. 
  - När Göran Persson flyttade in i Sagerska huset förra året gjorde 

regeringskansliet en bedömning av förmånsvärdet på tjänstebostaden. 
Tjänstemännen ansåg att Persson skulle betala ett rimligt pris för en 

motsvarande normalbostad. Ytan på denna har man beräknat till 175 
kvadratmeter, säger Anna Helsén. 

TT 
Utskriftsdatum: 2006-04-25 
Webbadress: http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,812829,00.html 

 
Bostadsytan i 
Sagerska 

huset 

minskades 
130 

kvadratmeter 
- i strid mot 

skattereglerna 

 


