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Syfte: Syftet med denna uppsats är att diskutera förhållandet som finns mellan artikeln i en tidning 

och dess löpsedel. Genom en komparativ diskursanalys vill jag utröna om det som står på löpsedeln 

och i artikeln skapar samma eller liknande betydelser. Jag vill ta reda på om historien som löpsedeln 

initierar, fortsätter på samma sätt, utvecklas eller förändras i artikeln. Som följd för jag även en 

hypotetisk diskussion kring vilka tolkningar som den tilltänkta läsaren möjligen kan skapa genom att 

enbart läsa löpsedeln respektive om läsaren tar till sig hela artikeln.  

 

Teori: Intertextualitet, diskurs och diskursanalys 

 

Metod: Studien baseras på kvalitativ metod i form av en komparativ diskursanalys av sju löpsedlar 

och sju artiklar i vardera Aftonbladet och Expressen. 14 löpsedlar och 14 artiklar, totalt 28 texter. 

 

Slutsatser: I vissa fall skiljer det sig markant åt mellan innehållet på löpsedeln och innehållet i 

motsvarande artikel. Dock var det inte ett entydigt resultat. Det finns exempel både på att löpsedeln 

och artikeln följde en röd tråd och att det som löpsedeln initierar fortsätter på samma sätt i artikeln. 

Men det var i de fall som betydelsesammanhangen såg helt olika ut som var intressanta. Det gick att 

se att i vissa fall tog artikeln helt oväntade vändningar när man tar till sig innehållet och bryter mot 

de tolkningar som möjligen kan göras genom löpsedeln. I de fall den röda tråden inte följdes var det 

ofta tydliga skillnader mellan löpsedeln och artikeln. 

 

Nyckelord: Textanalys, diskurs, löpsedel, intertextualitet, kvällstidningar 
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1. Inledning 
 

I mer än hundra år har löpsedlarna funnits i Sverige för att förmedla de senaste och viktigaste händelser 

tidningarna valt att skriva om till allmänheten, med det enkla syftet att sälja tidningar. I dagens samhälle är det 

främst kvällstidningarna som fortfarande använder löpsedlarna som marknadsföringsmetod. Även om löpsedlar 

fortfarande förekommer hos diverse lokaltidningar har många som tidigare använt sig av löpsedlar idag förkastat 

dem. 

 

I valet av uppsatsämne tyckte jag att det skulle vara intressant att diskutera det förhållande som finns mellan 

innehållet i en artikel och löpsedeln. Syftet med undersökningen är därför att i slutändan utreda vad löpsedlarna 

tillhörande två kvällstidningar förmedlar för möjliga tolkningar om innehållet i respektive tidning. Med andra 

ord vilka betydelser som möjligen kan tolkas in via löpsedel respektive artikel och om/hur dessa tolkningar 

samstämmer.  

 

I denna uppsats utgår jag ifrån premissen att när en tidning köps så har läsaren utifrån löpsedeln skapat en 

föreställning om vad artikeln kommer att handla om. Att en individ ska kunna utgå ifrån löpsedeln är möjligt då 

vi i Sverige har regelverk som exempelvis ämnar säkerställa att medierna återger korrekta och sakliga nyheter. 

En aspekt av dessa regelverk kallas för De pressetiska reglerna och till deras uppgift hör att skydda individen 

och upprätthålla en ansvarig hållning mot den publicistiska uppgiften. I en av punkterna fastställs att ”Löpsedel, 

rubrik och ingress skall ha täckning i texten”. Vilket här tolkas som att reglerna också eftersträvar att de 

betydelser och tolkningar som är möjliga utifrån löpsedeln ska stå i proportion till det innehåll som artikeln 

faktiskt redogör för.  

 

Frågan är därför vilka betydelser som löpsedeln förmedlar och hur det följs upp i artikeln? 
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2. Syfte & frågeställning 
 

Syftet med denna uppsats är att diskutera förhållandet som finns mellan löpsedel och motsvarande artikel i 

tidningen. Genom en komparativ diskursanalys vill jag utröna om det som står på löpsedeln och i artikeln skapar 

samma eller liknande betydelser. Jag vill ta reda på om historien som löpsedeln initierar, fortsätter på samma 

sätt, utvecklas eller förändras i artikeln. Som följd för jag även en hypotetisk diskussion kring vilka tolkningar 

som den tilltänkta läsaren möjligen kan skapa genom att enbart läsa löpsedeln respektive om läsaren tar till sig 

hela artikeln. Vilka tolkningar är möjliga och skiljer detta sig mellan löpsedel och artikel. 

 

Mina frågeställningar: 

• Hur har textens betydelser reglerats i skapandeprocessen? 

• Vilka betydelsesammanhang skapas komparativt och hur ser samstämmigheten ut?   
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3. Bakgrund 
 

I uppsatsen lutar jag mig mot vissa idéer om vilken roll medierna har i samhället och de förväntningar som finns 

på deras nyhetsrapportering. Därför går jag här igenom dessa idéer och hur de har betydelse i detta sammanhang. 

 

3.1 Massmedier 
Våra medier utgör en viktig samhällsfunktion som erbjuder information om olika händelser i världen och idag 

har tidningar tack vare sina webbupplagor blivit snabbare än tv på att rapportera nyheter. Genom att rapportera 

om händelser runt om i världen ger massmedierna läsaren möjlighet att ta del av nyheter oavsett var i världen 

han eller hon bor.  

 

I Sverige tar i genomsnitt 80 procent av befolkningen del av en dagstidning varje dag. I boken Massmedier 

skriver Hadenius, Weibull & Wadbring att den spridning som medierna har (tv, press, radio och internet) är en 

tydlig indikation på att vi i stor utsträckning är beroende av dem för att orientera oss i vår omvärld. (Hadenius, 

Weibull & Wadbring 2008:17). Massmedier kännetecknas av en stor mängd mottagare och att informationen 

som de gör tillgänglig har genomgått vissa processer inom organisationer som gör urval och formar innehållet 

(Hadenius, et al. 2008:16–17).  Att massmedierna finns gör det möjligt att öka den informationsbas som vi har 

möjlighet att ta del av varje dag genom att rapportera ett urval av de nyheter som har inträffat. Ett exempel på 

massmediernas betydelse är den relevans som tidningarna fick för rapporteringen under första världskriget, där 

både europeiska såväl som amerikanska tidningar bevakade händelserna på plats. Eller som kontrast, hur 

tidningar har missbrukats för att sprida budskap, såsom hur statsmakten under andra världskriget tvingade tyska 

tidningar att skriva vinklade artiklar som innehöll nazistpropaganda.  

 

Att påstå att medierna har en viktig funktion i samhället är ett diffust påstående som inte definierar deras 

egentliga roll. Att de har en roll är de flesta dock eniga om, men vad rollen innebär har diskuterats flitigt till och 

från. Senast 1994 belystes tre huvudsakliga uppgifter; informationsfunktionen, granskningsfunktionen och att de 

ska verka som ett forum för debatt (Hadenius, et al. 2008:25–26). Massmedierna innehar alltså kontroll över 

vilken information som publiceras, samt möjligheterna att forma den. Dessutom har journalistkåren till uppgift 

att gräva på djupet för att få fram information och avslöjanden som är intressanta för allmänheten. På så sätt 

företräder de också allmänheten genom att granskar och kontrollera de förtroendevalda och inflytelserika i 

samhället (Petersson 2006:74). Media har många gånger gjort avgörande avslöjanden som har fått stora följder. 

Ett exempel på detta är när tidningen Riksdag och Departement år 2006 fick fram uppgifter som ledde till 

utrikesminister Laila Freivalds avgång (Petersson 2006:64). 

 

I Sverige är också medierna relativt fria då de är verksamma med skydd av yttrandefrihetsgrundlagen såväl som 

tryckfrihetsförordningen.  Det gör att de i stort sätt har friheten att skriva om vad de vill, publicera det de anser 

intressant och yppa de åsikter de själva står för. Med anledning av detta har det implementerats olika sätt att 

inverka viss reglering på medierna. Bland annat finns det en uppsättning självpåtagna etiska regler som gäller för 

pressen, som ämnar upprätthålla en ansvarskänsla inför den publicistiska uppgiften. Reglerna efterhålls inte 

genom en formell tillämpning utan är mer något som kan liknas vid tumregler för hur man ska göra, vad man får 

göra och vad som skall undvikas och inte anses accepterat (Hadenius, et al 2008:33–37). De är utformade av 

pressens olika organisationer själva och finns till för att dels ge frihet åt medierna inom ramarna för 

yttrandefriheten och tryckfriheten, men också som ett skydd för individen och skador som publicitet kan åsamka.  
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Reglerna möjliggör en balans mellan utrymmet som medierna behöver för att tjäna som nyhets- och 

informationskanal, men ger också viss garanti åt läsarna att innehållet följer vissa riktlinjer. De två regler som är 

relevanta i detta sammanhang återfinns i punkt tre och fyra under publicitetsreglerna: ”Löpsedel, rubrik och 

ingress skall ha täckning i texten” och ”Slå vakt om den dokumentära bilden. Var noga med att bilder och 

grafiska illustrationer är korrekta och inte utnyttjas på ett missvisande sätt”. Dessa två punkter ligger under den 

delen av de pressetiska reglerna som handlar om att pressen ska återge korrekta nyheter, vilket är ett uttryck för 

saklighet. Att vara saklig anser jag bland annat innebära att hålla sig till fakta, att belysa flera perspektiv av 

händelsen och att inte betona faktorer som saknar egentlig relevans för innehållet. Reglerna innehåller också ett 

förtydligande angående bilder som beskriver att bildmontage, retuschering eller bildtext inte får lov att utformas 

på ett vilseledande sätt eller lura läsaren och att det skall anges om bilden blivit redigerad. Det punkterna 

försöker reglera är sådant som min analys senare i uppsatsen delvis undersöker. 

 

Tillsammans utgör mediernas funktion i samhället och de pressetiska reglerna, en plattform som bidrar till att 

medborgarna lyssnar på dem. Detta i och med att deras position som en accepterad talare i samhället vi lever i 

och att de därmed utgör de kanaler som mycket av vår information om samhället kommer ifrån.  

 

3.2 Medielogik och sensationsjournalistik 
Kvällspressen och dess löpsedlar förknippas ofta med sensationsjournalistik. Att löpen handlar om saker som 

väcker uppmärksamhet och ”står ut”. En sensationell nyhet kan vara många saker och borde i grunden handla 

om hur betydelsefull den är. Med andra ord att den är viktig och att läsarna behöver information om den så 

snabbt som möjligt (Olsson 2006:155). I kvällspressen råder dock en något annorlunda syn på sensationer 

och de händelser som betecknas som sensationer kännetecknas av faktorer som att de är triviala, populistiska, 

spekulativa och skandalinriktade. När det kommer till den typen av journalistik är det främst nyheter om sex, 

olyckor, kriser, sport eller rättsskandaler som får utrymme i tidningen och på löpsedeln (Nygren 2008:228–

229).  

 

Att kvällspressen är förknippad med denna typ av journalistik har att göra med deras fokus på försäljning av 

lösnummer. En följd på det har gjort kvällspressen mer och mer anpassad till läsarna och jakten på dem gör att 

kvällspressen väljer att skriva om sådant som får läsarnas uppmärksamhet (Halmerius 2004:17). Denna typ av så 

att säga bästsäljande historier drar till sig fler läsare som i sin tur attraherar annonsörerna vilket gör att tidningen 

går runt (Halmerius 2004:16–17). Detta har sedan resulterat i en form av standardiserade framställningar som 

reglerar processen av hur nyhetstexter i kvällspressen skrivs, formuleras och vinklas.  

 

3.2.1 Löpsedlarnas funktion 
Löpsedelns funktion är att vara en intresseväckare för vad som behandlas i tidningen. Det var redan på  

1910-talet som dagstidningar började spridas mer omfattande och det var huvudsakligen reklamannonsering 

som möjliggjorde tidningarnas fortlevnad (McQuail 2005:50). Löpsedlarna kom redan i slutet på 1800-talet i 

Sverige, men det var inte förrän Expressen kom in på marknaden som löpsedlarna år 1944 användes i 

konkurrensen om att sälja lösnummer. Kvällstidningarna innehåller nyheter från Sverige och världen inom 

kategorier som ekonomi, sport, nöje, kungligheter och politik.  
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4. Stöd av litteratur och uppsatser 
 

Denna uppsats utgår ifrån två huvudsakliga teoribegrepp som kallas intertextualitet respektive diskurs. Dessa 

begrepp finns väl definierade av olika teoretiker som beskriver begreppen och betonar dess användning på flera 

olika sätt. Därför lästes inledningsvis samlingsverk med komparativa ansatser för att skapa en överblick över 

intertextualitet och diskursteorierna. Jag har sedan inspirerats av uppsatser som använt sig av diskursanalys som 

metod och teori vilket är den metodologi som också jag använder mig av. Litteraturen och uppsatserna har hjälpt 

mig utkristallisera hur de mångfacetterade diskurs- och intertextualitetsbegreppen kan användas i mitt syfte.  

 

4.1 Litteraturtillämpning 
För att fullt ut förstå begreppen som denna uppsats berör har jag fått utgå ifrån en mängd olika böcker som 

behandlar ämnen som intertextualitet, teori, diskursanalys och diskursens olika former. Dessa har lästs om 

vartannat för att behandla och beskriva de begrepp som sedan används i uppsatsen.  

Nedan går jag igenom de huvudsakliga böckerna som jag använt och hur deras innehåll varit relevant för mig.  

 

De två böckerna Diskurs (David Howarth), samt Diskursanalys som teori och metod (Marianne Winter 

Jörgensen och Louise Phillips) introducerade mig till originalförfattarna för de teorier som jag beslutat mig för 

att titta närmare på. Böckerna diskuterar diskursbegreppet komparativt mellan olika teoretikers syn på det. De 

kartlägger hur begreppet förändrats och utvecklats genom åren från Foucaults introducerande av begreppet till 

efterträdare såsom Laclau & Mouffe, Fairclough m fl. För mig var detta till stor hjälp då det här ger en bra 

introduktion till hur begreppet kan användas och hur de olika teorierna om begreppet går att kombinera utifrån 

de specifika syften som olika uppsatser kan ha. Efter att ha läst böckerna fick jag sedan söka mig vidare till 

originalförfattarna såsom Foucault och Fairclough. Vad gäller Laclau och Mouffes syn på diskursbegreppet har 

jag för att beskriva och behandla deras teorier utgått ifrån David Howarths bok Diskurs.  

 

För att redogöra för intertextualitet som teori har jag använt mig av en bok som heter Intertextuality, vilken är 

skriven av Graham Allen. Boken behandlar hela intertextualitetsbegreppet, hur diffust det kan vara och hur det 

har använts tidigare. Boken var ett bra stöd för att konkretisera även detta begrepp i förhållande till min övriga 

teori och uppsatsens syfte. Genom läsning av Intertextuality tydliggjordes min uppfattning av intertextualitet 

som tydligt kopplad till Bakhtins teorier och därför användes flera av hans verk i uppsatsen. 

 

4.2 Stöd av andra uppsatser 
Vid läsning av andra uppsatser fann jag att ingen av författarna valt att studera samma ämne eller ett liknande typ 

av underlag. På sätt och vis tycks denna uppsats vara annorlunda från de flesta andra och jag hävdar att den 

också är relevant. Den är intressant utifrån både det faktum att den fokuserar på en frågeställning som verkar 

vara ganska ovanlig, men även relevant då den i liten skala undersöker om en punkt i de pressetiska reglerna 

upprätthålls.   

 

För att förstå tillämpningen av metod och teori har jag i första hand vänt mig till andra uppsatser och blivit 

inspirerad till vidare läsning. I arbetet med uppsatsen har ett flertal uppsatser på B, C och D nivå lästs för att öka 
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förståelsen för hur diskursanalys kan användas och vad diskursbegreppet kan innebära. Uppsatsen Knegarna som 

kör Porsche och prinsen som gömmer en folklig varmkorv är skriven av Hanna Morén och Peter Sandberg vid 

Luleå tekniska universitet 2006. Deras uppsats handlar om Expressens respresentation av pengar vilket också var 

en del av deras syfte. Deras ansats var därför att undersöka hur Expressen representerar pengars värde i vårt 

samhälle och om tidningen kan möta de journalistiska idealen och idéerna. För att ta reda på det använde de sig 

av en kritisk diskursanalys som hjälpte dem granska texten genom att ställa frågor såsom; Varför ser texten ut 

som den gör? Ligger en ideologi bakom texten, och hur tar den sig uttryck? Vilka normer och maktintressen, 

dolda eller synliga, finns i texten? De kom genom sin analys fram till att Expressen inte når upp till de 

journalistiska idealen och att det i många fall verkade som att Expressen inte alls ansträngde sig för att uppnå 

dem. En annan slutsats var även att de artiklar de analyserade inte visade tecken på någon förändring utan enbart 

bibehåller synen på pengars värde. Uppsatsen liknar min på få sätt men författarna delar i den min syn på 

mediernas möjligheter att påverka och deras metodologi liknar min när de granskar hur denna påverkan är 

möjlig. Dock valde författarna att utgå ifrån ett särskilt ämne för att följa upp hur det framställdes i media och för 

att på så sätt dra sina slutsatser kring vad det var tecken på. Det denna uppsats hjälpte mig med, var hur det är 

möjligt att kombinera Faircloughs diskursanalytiska modell, med van Dijk och Berglez för att med hjälp av 

frågor ställda till texten granska den och på så sätt göra analysformen mer konkret. Dessutom utgick deras 

synsätt ifrån ett kritiskt perspektiv där de såg på diskurser som reglerande, vilket jag anammat i mitt 

diskursbegrepp och min metod genom att undersöka de journalistiska greppen som format texten. Jag betonar 

dock det hela på ett helt annat sätt än de valde att göra och frångår maktaspekten i högre utsträckning, jag ser 

enbart diskurser som ett medel för att undersöka hur betydelserna reglerats.  

 

Al-Jazeera och CNN skrevs av Magnus Gustafsson och Niclas Hagel våren 2009 vid Högskolan i Halmstad och 

undersöker komparativt hur två TV-kanaler bevakade samma händelse under en längre tid. Deras syfte var att 

jämföra västerländsk med arabisk medias skildring av samma händelser för att se om det finns skillnader och vad 

som bidragit till dessa skillnader. De utgick ifrån ett perspektiv med socialkonstruktionism som ett centralt 

begrepp där de betraktar rapporteringen via de två kanalerna de undersökt som konstruerad med hjälp av rådande 

konventioner (diskurser) i media i västvärden respektive i arabisk media. För att förtydliga hur media konstruerar 

rapporteringen använde de även Bourdieu för att beskriva trycket på att vara först med de senaste händelserna 

och vilka konsekvenser det potentiellt kan få. Som ett komplement användes även genusteori för att diskutera 

hur det potentiellt fanns skillnader i rapporteringen i arabisk respektive västerländsk media. För att genomföra 

sin fältstudie använde de som metod en innehållsanalys och en kritisk diskursanalys. Innehållsanalysen bröt ner 

det rapporterade materialet och undersökningen fokuserade på vem som fick komma till tals, i hur stor 

utsträckning och vilka ämnen som var centrala i artikeln. Den kritiska diskursanalysen användes för att 

återkoppla resultaten till samhället genom en problematisering av den sociala kontext som rapporteringen inom. 

De undersökte därför rapporteringen utifrån både innehållet såsom ordval, struktur och grammatik, samt den 

övergripande kontexten såsom i vilken situation journalisten befann sig i, såg ut och presenterades. Deras slutsats 

blev att det fanns stora skillnader i rapporteringen vad gällde representationen av händelserna. Ifråga om 

genusperspektivet såg de istället likheter mellan de två kanalerna. Uppsatsen var intressant för mig då den dels är 

komparativ, men också hur de kombinerade innehållsanalysen med den kritiska diskursanalysen. Trots att de 

använder andra författare och en annan metodkombination var det möjligt att genom deras uppsats se vilka saker 

som var intressanta att undersöka i texten och deras tillvägagångssätt liknar det jag själv använt. 

 

Uppsatsen Röd eller Blå av Cecilia Åström vid Göteborgs universitet är en textanalys där diskursen socialt 

arbete granskas ideologiskt. Syftet med undersökningen var att lyfta fram frågor för att underlätta fortsatt 

forskning. I sin textanalys använder Åström frågorna; Hur får centrala tecken i valt material sin mening utifrån 

en diskursteoretisk ansats? Vilka eventuella gränser för vad författarna möjligen kan uttrycka kan skönjas i 
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materialet? Vilka ideologiskt förknippade uttryck kan uppfattas i det undersökta materialet? I och med vilka hon 

bland annat utgår ifrån Laclau & Mouffes idé om så kallade nodalpunkter, moment och flytande signifikanter för 

att undersöka hur ordval och samtalsdeltagare regleras utifrån rådande konventioner inom diskursen socialt 

arbete. För mig var det intressant hur hon lyckades kombinera de fyra teoretikerna Laclau & Mouffe, Fairclough 

och Foucault. Hon fokuserar mycket på Laclau & Mouffe's och Foucaults syn på makt och ideologier, vilket jag 

inte ger mycket utrymme. Däremot använder hon sig av nodalpunkter och moment på ett liknande sätt som jag 

efterföljt i min analys och i detta sammanhang försöker jag utskilja de centrala begreppen på löpsedeln och i 

artikeln som yttrandet centrerats kring. Åström använde även synen på hur diskurs ger sig uttryck som konkret 

språkbruk och vad utsagor är vilket var till stor hjälp i diskursbegreppets applicering på denna uppsats i linje 

med mitt syfte. Som slutsats i Röd eller Blå fann författaren att socialt arbete som diskurs bygger på samhällets 

syn på staten som upprätthållaren av normer och värderingar och att socialarbetaren ses som statens förlängda 

arm.  Samt att det därför ses som socialarbetarens roll att upprätthålla synen på samhället som bra och att 

diskursen lutar sig mer på socialism än liberalism. Enligt Åströms undersökning bör enligt rådande diskurs 

arbetet utföras i enlighet med kommunernas riktlinjer. För mig i arbetet att kombinera flera olika teoretiker gav 

uppsatsen mig en förståelse för möjligheterna att sålla i de teoretiska utgångspunkterna och hur dessa går att 

avgränsa för att användas i enlighet med mitt valda syfte.  

 

Detta är tre av de många uppsatser som jag läst. De har hjälpt mig att bättre förstå diskursbegreppet och 

diskursanalysen som metod.  Problemet med de uppsatser jag använt är att skillnaderna i underlag och syften 

ofta är för stora för att jag direkt skulle kunna följa något exempel som anges i dessa uppsatser. Uppsatsen som 

Morén och Sandberg skrev hjälpte mig dock att bygga ihop min metoddel och användes som bollplank under 

min analys, trots att de undersöker något annat än jag gör. Precis som övriga uppsatser har de bidragit med 

inspiration till vägar runt de problem jag stött på. Med hjälp av lösningarna som de använt har jag sedan satt ihop 

min metod och teori utifrån vad diskurs betyder för mig i denna uppsats och hur jag kan kombinera olika 

metoder och teorier för att besvara min frågeställning. 
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5. Teori 
 

För att kunna förstå min ansats i denna uppsats måste begreppen och de perspektiv som jag utgått ifrån framstå 

som vettiga val i förhållande till syfte och frågeställning. Därför kommer jag här att gå igenom min syn på de 

mångfacetterade begreppen intertextualitet och diskurs och hur de tillsammans bildar det perspektiv som min 

uppsats bygger på.   

 

5.1 Intertextualitet 
Intertextualitet är ett begrepp som på ytan kan tyckas vara väldigt simpelt och betyder kraftigt förenklat att ingen 

text står ensam, ingen text är helt ny eller originell. Alla yttranden och alla texter är präglade av andra texter, 

betydelser och kontexter etc. 

 

Begreppet har använts av många i stor utsträckning. Precis som diskursbegreppet finns det ungefär lika många 

betydelser som det finns användningsområden. Det som dock kan sägas om intertextualitetsteorierna är att flera 

av idéerna som legat till grund för senare teorier ofta bygger på teoretikern Bakhtins teorier om bland annat 

dialogism (Allen 2003:3). I detta fall har jag själv valt att utgå ifrån Bakhtins idéer. Hans teorier är de mest 

kompatibla med mitt syfte och mitt diskursbegrepp. Bakhtin kan och bör anses vara, inte bara en bidragande del 

till de idéer som låg till grund för intertextualitetsbegreppet, utan även en teoretiker av intertextualitetsbegreppet 

i sig självt. Bakhtin var inte den som konkret satte samman begreppet intertextualitet, men hans syn på ”språket” 

lade på många sätt grunden för det som senare utvecklades till idéer eller teorier om intertextualitet. Det finns 

flera spår från Bakhtins olika teorier som figurerar på olika sätt inom andra teoretikers idéer om vad 

intertextualitet är idag. 

 

5.1.1 Det dialogiska ordet 
Enligt Bakhtin är språket en konstant ström av skapande och det är genom den sociala interaktionen som 

meningen av ord och text bestäms. Hur ett ”yttrande” (i detta fall både tal och text) tolkas är i stor utsträckning 

beroende av vilken kontext i vilket det uttrycks och mottas, samt hur det uttrycks och hur det mottas. Situationen, 

alltså kontexten, har enligt Bakhtin den mest betydande rollen i bestämmandet av betydelse eftersom det är 

utifrån ovan nämnda faktorer som vi förstår det som sägs (Bakhtin & Medvedev 1986: 66, 94-97; Allen 2003:10, 

11, 14, 18-19).  

 

Bakhtin tar alltså avstånd från tanken på språket som något objektivt då han anser det i högsta grad subjektivt i 

och med att språket och utövandet av språk tar plats i sociala situationer (Bakhtin 1986: 144-145; Bakhtin & 

Medvedev 1986: 94-97, 99). Bakhtin utgår ifrån premissen att ett yttrandes betydelse, och faktiska mening är 

något som bestäms lika mycket av den som uttrycker sig, som av den som tar emot budskapet.  För att definiera 

detta tydligare så måste man hålla med om att alla ord som vi använder, dagligen och i olika sammanhang, inte 

enbart definieras av den som väljer att använda dem. Betydelsen av orden står istället också i förhållande till dels 

den som uttalar dem och vad han/hon menar, men även i förhållande till den som tar emot yttrandet och den 
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förförståelse som han/hon har om vad det använda ordet kan ha för betydelse1(Bakhtin 1984:201). Dock måste 

den förförståelse som finns för ordens betydelse också ha sin grund i någonting och detta är det som Bakhtin ger 

grund för i sitt begrepp om dialogism.  

 

Dialogism bygger på idén om att alla yttranden (texter, uttalanden) står i relation till varandra och präglar 

varandra. “… all language responds to previous utterances and to pre-existent patterns of meaning and 

evaluation, but also promotes and seeks to promote further responses. One cannot understand an utterance or 

even a written work as if it was singular in meaning, unconnected to previous and future utterances or works”,  

Allen, G (2001:19). Med detta menas att allt som någonsin sägs är influerat av tidigare meningsanspråk och står i 

relation till den mottagare som budskapet är menat för. Relationen till mottagaren utgörs av det budskap som 

avsändaren ämnat, genom sitt val av ord eftersom även mottagarens förståelse av budskapet är beroende på de 

betydelser som finns inlagrade i orden och därmed kan förstås med hjälp av förförståelsen (Bakhtin & Medvedev 

1986: 72, 95, 66; Bakhtin 1986: 93-95, 105-106). I och med att alla yttranden, texter, verk, bilder etc. alltid är 

präglade av rester från tidigare meningsanspråk så kan vi heller aldrig se någon typ av yttrande som monologiskt 

(alltså att det inte finns en ensam sanning för vad yttrandet kan betyda/stå för)(Bakhtin 1981:426).  

 

Nu har vi i stort sätt kartlagt Bakhtins mest signifikanta begrepp dialogism, vilket är det begrepp som på många 

sätt inspirerar idén om intertextualitet och accepterar också premissen att ”alla yttranden är dialogiska”. Något 

som förenklat kan ses som själva kärnan i intertextualitetsbegreppet (Allen 2003:19).   

 

5.1.2 Situationer och speech genres 
Då alla yttranden (och kanske mer specifikt också orden) består av rester från tidigare yttranden, erkänns också 

att ett och samma ord kan förstås på fler än ett sätt av olika mottagare i olika situationer. Detta gör att den sociala 

situationen är av högsta vikt för förståelsen av det som sägs eftersom det genom dessa situationer görs subjektiva 

tolkningar som är beroende av saker som kontext, ordval, betoning mm. Därför är det också viktigt att ha 

förståelse för hur ett yttrande kan få en annan betydelse genom exempelvis rekontextualisering2, eller hur ett och 

samma ord kan få fler än en betydelse helt baserat på hur det uttalas. Exempelvis kan ett citat från en person, 

omplacerat i en annan kontext och återgett på ett alternativt sätt, få en helt annan betydelse i och med 

sammanhanget som det sätts in i. 

 

Språket är enligt Bakhtin, som ovan beskrivet, något väldigt situationsspecifikt. Vad som sägs, hur det sägs och 

med hjälp av vilka ord är alltså knutet till och baserat på i vilken situation som det skall sägas och mottas. Det är 

därför ofta stor skillnad på hur någonting formuleras och uttrycks beroende på vem som yttrandet är riktat till, 

eftersom ett ord kan få olika innebörd beroende på vilken situationen är (Bakhtin & Medvedev 1986: 72-73; 

Bakhtin 1986: 60-61, 144-145). Detta poängterar Bakhtin och den övervägning som görs är en del av det urval 

som finns baserat på ”speech genres”, vilket kan översättas till ”redan existerande diskurser” i ett visst 

sammanhang (Bakhtin 1986: 60-61; Bakhtin & Medvedev 1986: 86, 96). Vilket specifikt ordval vi använder, är 

baserat på den ”speech genre” som är etablerad som korrekt för den givna situationen. Speech genres är så att 

                                                           
1
 Detta är också ett sätt att se på diskurs, där vi uttrycker förhållandet eller ”bestämmandet” av ordets faktiska betydelse som konstituerat av och inom 

diskurser och därmed är förståelsen för yttrandets innebörd, beroende på inom vilken diskurs som uttalandet yttras. Detta är något jag återkommer till i längre 

ner i texten. 

2
 Se ordlista (kapitel 10) 
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säga knutna till den kulturella praktiken som hjälper oss interagera på ett (diskursivt) korrekt sätt i 

sammanhanget, genom att de så att säga utgör etablerade normer och konventioner. 

 

För att bättre beskriva detta så kan vi se på hur vi väljer mellan olika speech genres när vi exempelvis tilltalar en 

nära vän respektive en kollega. Speech genres kan sägas representera det möjliga urval som finns att utgå ifrån i 

valet av olika hälsningsfraser som skulle kunna tillämpas. Det som kategoriserar dessa speech genres är sedan 

hur detta urval är baserat på vilka hälsningsfraser som är etablerade som lämpliga utifrån vem det är som 

tilltalas. Vad som lämpar sig vet vi (oftast) ”automatiskt”, eftersom de sedan tidigare är etablerade inom den 

lämpliga diskursen och därmed är en del av det lämpliga förfarandet, en del av vad som skulle kunna liknas vid 

våra normer och språkregler. Detta sätt att avväga och välja mellan olika sätt att uttrycka sig är vital för hur det 

som sägs kommer mottas då även mottagaren själv är införstådd med de olika speech genres som finns och vad 

som lämpar sig (Bakhtin & Medvedev 1986:66, 86; Bakhtin 1986: 60, 94-96).  

 

Utifrån föresatsen att det redan finns etablerade betydelser av de ord vi använder idag så återgår vi till Bakhtins 

syn på ”tecknet” och språkets dubbla natur. Enligt Bakhtin står alla yttranden i relation till varandra och genom 

de faktorer vi nyss gått igenom är yttranden präglade av tidigare yttranden och kommer också prägla även 

framtida (Bakhtin & Medvedev 1986: 66). 

 

Att ett ord eller yttrande har en etablerad betydelse är en del av Bakhtins idé om yttrandens relation till varandra 

och att inget yttrande någonsin är neutralt från andra betydelser än den avsändaren har tänkt sig. Den etablering 

som beskrivits är en följd av att alla yttranden (texter) är präglade av andra texter och därför också bär med sig 

fragment av de betydelser som finns lagrade i dem. Hur detta sedan konkret kan ses är genom att vårt språk 

ständigt reflekterar våra konstant ändrande värderingar, normer och ståndpunkter. Med detta menas att orden i 

sig bär med sig betydelser som är direkt kopplade till värderingar, ståndpunkter etc. och hur dessa ”regler” 

fortsätter existera genom språket (Bakhtin & Medvedev 1986: 95).   

 

5.1.3 Practice and productivity  
Julia Kristeva är en bulgarisk filosof, lingvist och psykoanalytiker. Kristeva anses vara den som skapade den 

första riktiga teorin om intertextualitet genom att tolka Bakhtins texter och kombinera hans teorier med 

Saussures teorier om semiotik (Allen 2003:3). Det begrepp som skapades i och med Kristeva har därefter 

applicerats på andra teorier som också blivit en del av begreppet. En av de teorier där Kristeva tydligt har 

inspirerats av Bakhtins dialogismbegrepp är hennes idé om practice and productivity (Allen 2003:35–36).   

 

Idén om practice and productivity baseras på teorin om att alla texter är baserade på redan etablerade diskurser 

som finns och har funnits i samhället. Hon menar på att ingen text är fristående och baserad på författarens egna 

originella tankar. Istället skall texten ses som en sammanställning av föregångare av texter och hur detta då 

bildar nya texter som på intet sätt är originella utan bara bärare av meningsanspråk från tidigare yttranden. Med 

detta utgångsläge vill Kristeva visa att i och med att alla texter bygger på tidigare texter, tillsammans med 

faktorn att våra texter är en del i att bestämma sociala normer och ståndpunkter (som nämns i ovan stycke) 

bygger därför alla texter på ett material bestående av kulturell (eller social) textualitet/text (Allen 2003:35). 

 

Kristeva försöker här att poängtera den koppling som finns mellan text och ideologiska strukturer och hur det 

faktum att texter aldrig är originella därmed reproducerar de ”betydelser” av de rådande förhållanden som 

präglat perioden då texterna skrivs. Practice and productivity går alltså ut på att texter som skapas utifrån 
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material av kulturell text (fragment av ideologisk kamp, diskurser etc.) kommer att återge den pågående 

dialogiska kamp som finns i samhället kring betydelseskapande och mening (Allen 2003:35–38).   

 

5.1.4 Uttryck för intertextualitet 
I stycke 5.1 och 5.1.1 ovan gick jag igenom de begrepp som tjänar som grund för idén om intertextualitet, dock 

finns det några komplement till begreppet dialogism som också tjänar som länk mellan själva idén om 

intertextualitet och hur det konkret ges utryck för i texter och som sedan också går att använda i genomförandet 

av en diskursanalys.  

 

Två begrepp står centralt för denna konkretisering av begreppet och det är; heteroglossia och polyphoni 

(polyfoni). Dessa begrepp ligger väldigt nära varandra och handlar framförallt om flera olika röster inom en och 

samma text och kanske mer specifikt om röster som ger uttryck för olika diskurser (Bakhtin & Medvedev 

1986:22-23;  Bakhtin 1984: 201). Det kan också sägas vara ett uttryck för flera olika åsikter inom ett och samma 

yttrande, men kännetecknas framförallt av just förekomsten av flera röster som interagerar (polyphony) eller 

flera olika röster och yttranden (heteroglossia).  Dessa två ord och dess synonym ”double-voiced discourse” har 

använts av flera olika teoretiker i själva kartläggningen av intertextualitet i texter och ger sig till uttryck på olika 

mer konkreta sätt (Bakhtin 1986: 107-110; Bakhtin 1984: 40, 53).  Här används polyfoni och heteroglossia 

gemensamt för att beteckna hur olika röster präglar artiklarna och gör det möjligt för journalisten att låta dem 

som händelsen cirkulerar kring själva kommentera händelsen, eller låta dem som står utanför händelsen få 

kommentera den på olika sätt.  

 

För Bakhtin är heteroglossia och polyfoni främst kopplat till romaner. Utifrån romanens ramar jämför han 

polyfoni med hur det i en roman förekommer en interaktion mellan flera olika röster inom ramen för en och 

samma historia (text). Att det genom dessa olika röster finns uttryck för flera olika åsikter och synvinklar samt 

hur dessa röster interagerar på olika sätt som inte alltid är jämfördelat (Bakhtin 1986: 151; Bakhtin 1984: 184, 

201). Heteroglossia beskriver han istället delvis som att alla yttranden har spår av andra yttranden, såsom det i 

denna uppsats översätts till hur exempelvis de olika artiklarna ofta baseras på nyhetsbyråernas texter som de 

sedan använder för att utforma nya artikeltexter. (Bakhtin 1981:324, 428; Allen 2003:212, 216) 

 

5.1.5 Min användning av teorin 
Det jag försöker poängtera i ovanstående resonemang är att språket och hur vi använder det, i vilket 

sammanhang och med vilka ord etc. får stor betydelse för innebörden av det som sägs. Genom betoningar av 

något, den kontext det sägs i osv. så kan vi ge mening åt ett yttrande, men även omforma innebörden genom att 

exempelvis sätta ett yttrande i ett annat sammanhang än det som från början uttalades, att så att säga 

rekontextualisera det. Detta skulle kunna ge sig uttryck genom att exempelvis använda andra ord för att 

återberätta något som någon sagt i ett annat sammanhang.  

 

Något annat som bör betonas i ovanstående beskrivning är hur de ord som vi också använder, härstammar ifrån 

speech genres (redan etablerade diskurser). Med det menas alltså tidigare överrenskommelse om dels vad som är 

lämpligt att säga i en särskild situation, men också sociala överrenskommelser om vad orden skall betyda för oss. 

Här läggs betoningen på att språket är subjektivt och beroende av vilka speech genres (diskurser) som vi har 

tillgång till, samt att det är i kontexten som vi tar del av det som vi sållar ut betydelsen för det som sägs. 
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Ovanstående teori och syn på intertextualitet får relevans i mitt arbete med min diskursanalys. Dels genom en 

förståelse för begreppet och dess innebörd, men framförallt i konkretiseringen av hur texter kan ha inslag av 

intertextualitet och hur det ges uttryck för det i form av exempelvis hänvisningar, inspiration, rapporter, 

uttalanden och annat som ofta förekommer i nyhetsartiklar. Mitt material har också intertextuella kopplingar 

mellan löpsedlar och artiklar genom att löpsedeln så att säga bygger på händelsen i artikeln när den utformas.  

 

Jag ser poängteringen av ordval och situation, betoning, kontext etc. som viktigt för min diskursanalys då det är 

en viktig del av betydelseskapandet och då jag använder mig av texter som gör ett försök att representera 

verkligheten genom relevanta händelser där de genom sitt ordval och så att säga ”redan etablerade diskurser” 

yttrar sig om och återskapar. Jag kommer nedan i mitt diskursbegrepp återkomma till hur speech genres etableras 

(diskurser). Detta snuddar jag vid ovan genom Kristevas ”practice and productivity” som då är en koppling 

mellan samhällets sociala och diskursiva praktik och konstituerandet av detsamma och diskurserna i sig. 

 

5.2 Diskurs 

Diskurs kräver definition eftersom begreppet har flera innebörder kopplade till sig och definieras ofta utifrån den 

situation och i det ändamål som det används. Detta härrör från att begreppet och dess betydelse utarbetats genom 

användningen av det, av olika teoretiker i olika forskningssituationer, under årens lopp. Därför måste jag här 

förklara hur jag väljer att betrakta diskurs. 

 

Teoretikern och filosofen Foucault var den som först myntade diskursbegreppet (Winther Jörgensen & Phillips 

1999:19). Han har därefter åtföljts av diverse teoretiker som gett sig på att använda begreppet, och genom 

användning av det har de hjälpt till att omdefiniera det, och på så sätt gjort det mångtydigt. Jag har valt att utgå 

ifrån Foucault och flera av de teoretiker som efter honom utvecklat olika perspektiv på vad diskurs är. Bland 

dessa teoretiker finner vi Fairclough och hans kritiska diskursanalys, samt Laclau & Mouffe som här får 

representera synen på diskurs som betydelsesystem (Winther Jörgensen och Phillips 1999:31, 72). Dessutom 

används van Dijk vars teorier enkelt kan kombineras med Faircloughs, samt Peter Berglez som är en av deras 

efterföljare. Van Dijks och Faircloughs teorier om diskurser och nyhetstexter är såväl liknande varandra som 

kompatibla. Därför används Fairclough som en av mina teoretiska ståndpunkter medan van Dijk och Berglez 

används i min metoddefinition där jag utgår ifrån deras konkretiserade tillämpning av diskursanalys på nyhets 

och medietexter (Van Dijk 1988; Berglez 2007: 194-218). 

 

Att kombinera flera perspektiv föredras av flera teoretiker. Diskursanalys är ett tvärvetenskapligt arbetssätt och 

bygger på diverse teoretiska utgångspunkter. För att skapa en konkret och vettig grund är det inte något problem 

att kombinera olika teoretiska perspektiv. Genom att göra på detta sätt kan man istället inkludera de fördelar som 

finns med vissa teorier och exkludera de delar som kan ses som svagheter (Winther Jörgensen & Phillips 

1999:131; Lindgren, S 2005:133). 

 

5.2.1 Diskursuppfattningen i denna uppsats 
Min ansats är i detta arbete att undersöka de tolkningar som den tilltänkta läsaren möjligen kan göra utifrån 

artiklarna och löpsedlarna. Därför är det själva meningsskapandet som är viktigt i mitt teoribygge. I 

diskursanalysen kommer jag med hjälp av mina teoretiska utgångspunkter att strukturerat analysera de faktorer 

som betydelseskapandet i artiklarna bygger på och på så sätt kartlägga de möjliga tolkningarna. Med sikte på 
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detta ser jag på diskurs som språkanvändning för att skapa betydelser utifrån ett särskilt perspektiv. Att diskurs 

är: ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” (Winter Jörgensen 1999:7)  

 

Det är specifikt utsagan (texten, här artiklar och löpsedlar) som betraktas utifrån möjliga tolkningar. Därför 

ligger min diskursdiskussion väldigt centrerat på hur betydelser, mening och ”sanning” konstitueras inom 

utsagor och hur diskurser har en inverkan på dess betydelser. Jag utgår ifrån idén att diskurser är reglerande 

genom att avgränsa urvalet av ord som kan användas för att ”meningsfullt” beskriva något i en given situation. 

Men som vi snart också kommer att komma in på, så är diskurser också reglerande för VEM som inom diskursen 

kan anses uttala sig meningsfullt om något. Med andra ord kan diskurs beskrivas som ”språklig ordning” ett 

regelverk som så att säga reglerar och definierar olika system för hur representationer av verkligheten är möjliga 

(Lindgren, S 2005:125–126). Sammanfattningsvis kan alltså diskurser ses som de ramverk inom vilket vi förstår 

världen, men också att det utifrån dem samtidigt skapas mening, kontexter och förståelse. Diskurser är alltså 

både och. De reglerar inte enbart representationer för världen, istället är de också en del av den process som 

utgör spelplanen inom vilken diskurser skapas (Foucault 2002:27). 

 

5.2.2 Kunskap som konstituerad 
I detta sammanhang betraktas diskurs väldigt konkret i form av hur det reglerat de möjliga tolkningarna som kan 

göras utifrån löpsedlarna och artiklarna. Vilket alltså förutsätter att diskurser har haft en inverkan på innehållet 

och vilka tolkningar som är möjliga. För att tydligare förklara hur det är möjligt måste vi gå in på hur diskurser 

fungerar. Jag har valt att enbart beskriva de delar av diskursbegreppet som är av nytta här och börjar med att 

beskriva hur diskurser skapas och hur vi accepterar dem. För att sedan fortsätta att beskriva hur betydelser av ord 

inom en diskurs fixeras och slutligen hur diskurser är kopplade till samhället. 

 

Enligt Foucault består diskurser av fyra element. Det första är det objekt (det ämne, den sak etc.) som utsagorna 

handlar om. Det andra är de ”platser”, alltså sammanhanget eller kontexten för det som sägs i utsagan. Det tredje 

är de begrepp, alltså sammansättningen av tecken (vokabulär) och satser som används för att beskriva det 

utsagan handlar om. Sist kommer resultatet i form av samlade teman och teorier som det perspektiv som 

utsagorna gemensamt utvecklar (Howarth 2000:63; Foucault 2002:62–64). De fyra punkterna etableras genom 

att olika påståenden om något accepteras som kunskapsbärande, vilket inte är helt enkelt. Att vara kritisk mot 

information som erbjuds är en naturlig del av hur vi mottar ett budskap, vi köper inte precis vad som helst. Det är 

självklart möjligt att uttrycka sig om saker hur man vill, men det är inte lika säkert att någon kommer lyssna på 

det som du påstår eller ta det på allvar. Att ett påstående accepteras som trovärdigt, kunskapsbärande och så att 

säga betraktas som ”sanning” är förenat med olika krav på det som sägs och den som säger det. Vi har alla lärt 

oss att utgå ifrån vissa faktorer när vi tar till oss ett påstående och det är här som Foucault börjar sitt resonemang 

när det kommer till hur en diskurs kan etableras. För Foucault har nämligen en grupp legitimerade påståenden 

förmågan att skapa en uppfattning om något utifrån ett särskilt perspektiv (en diskurs). Men om legitimerade 

utsagor skapar diskurser, vad är det som legitimerar dem framför andra utsagor?   

 

För Foucault är utsagor den spelplan som gör betydelseskapande processer möjliga. Utsagor är en typ av objekt 

som vi människor, precis som med andra objekt skapar (producerar), använder, utbyter och förändrar (Börjesson 

& Palmblad 2007:34; Foucault 2002:48; Howarth 2000:76). Han ser också på utsagan som en del av processen 

för hur vi dikterar hur saker skall uppfattas/betraktas och i en förlängning hur vi ser på samhället och på ännu 

längre sikt eventuellt påverkar det.  Att utsagor accepteras som sanna har Foucault sammanfattat i en uppsättning 

utsägelsemodaliteter. Modaliteter som så att säga definierar utsagans trovärdighet i samhället. Sanningsanspråket 

påverkas och regleras av; Det subjekt som talar, de ”institutionella platser” från vilket subjektet talar, samt vilka 
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möjliga subjektspositioner som finns i relation till objektet för utsagan (Howarth 2000:63–64). För att något skall 

betraktas som sant utifrån detta perspektiv, så måste det som sägs, dels sägas inom den diskurs som utgör 

kontexten för det som sägs, samt att det måste sägas av någon som inom den givna diskursen kan betraktas som 

trovärdig och att de subjekt som talar gör det från en position inom diskursen som de fått genom sin position i 

förhållande till objektet han eller hon talar om (Foucault 2002:68–73; Howarth 2000:75-6). Utsagan legitimeras 

genom att ”subjekten har makt att framföra seriösa sanningsanspråk på grund av sin utbildning, sin 

institutionella plats och sitt sätt att tala” För att förstå detta bättre så kan vi utgå ifrån en liknelse. För att en 

utsaga skall bli legitim så måste alltså ett påstående om exempelvis hälsosam kosthållning uttryckas av en 

lämpligt kvalificerad dietist, som kan presentera vettiga teorier med grund för sina åsikter. (Howarth 2000:66). 

Alltså är det viktigt att den som uttalar sig har en viss nivå av trovärdighet. Detta kan jämföras med det som i 

retoriken kallas Ethos – talarens trovärdighet. Ethos handlar om att ingjuta trovärdighet för det du säger genom 

den karaktär som lyssnaren tillskriver dig. I retoriken utgår man ifrån att lyssnaren gör en bedömning av talaren, 

utifrån hur han eller hon ser ut, vem hon är i förhållande till det hon säger, i vilken kontext hon säger det etc. 

Lyssnaren gör bedömningen för att avgöra om det talaren säger är värt att lyssna på och om det tillför dem något 

personligen. De vill veta relevansen för det du ska säga och diverse faktorer avgör om de väljer att lyssna 

(Gunnarson 2006:81–82; Johannesson 2008:280). Ethos-begreppet har alltså stora likheter med 

utsägelsemodaliteterna. Dock kan läsaren inte se talaren i artiklarna, utan måste istället utgå ifrån hur 

journalisten tillskriver honom eller henne. Som exempel för hur trovärdighet kan definieras är exempelvis 

utbildning eller rättsliga villkor som avgör att hon eller han får praktisera medicin etc.  

 

Inom diskursen åtnjuter alltså dietisten positionen som trovärdig talare och tillskrivs därmed rättigheter att 

framför andra uttala sig om objektet för diskursen (Howarth 2000:64). Att reglera vem som är lämplig eller ens 

möjlig att uttala sig skapar också rätten att hävda sanningen, att diktera vad som är kunskap (Foucault 1980:130–

133). Det är bara möjligt om utsagan är legitim. Här vill jag betona att utsägelsemodaliteterna regleras av 

rådande diskurser. Vem som anses vara en lämplig talare definieras utifrån den givna diskursen. Det handlar 

alltså om att inte bara betrakta diskurserna som; ”… mängder av tecken (betecknade element som hänvisar till 

innehåll eller föreställningar) utan som praktiska handlingar som systematiskt bildar de objekt de talar om”. 

Foucault (2002:67) Diskurser är alltså konstituerande, en process inom vilken de på andra sätt utgör kontexten 

för skapandet av diskurser. Diskurser är konstituerande. Det är för Foucault en viktig aspekt. Att de har denna 

dubbla natur då de både så att säga ”är” och ”gör” alltså är diskurser både formade och formande av diskurser 

(Foucault 2002:27). 

 

5.2.3 Centrala begrepp och relativ betydelse 
Utsagan som den produktion eller process där vi formar och omformar betydelsen av objekt och handlingar utgör 

en arena för yttrande där diskurser skapas. Men i skapandet av dem utgår vi samtidigt ifrån en diskurs, som även 

den är avgränsande. När en text skapas så handlar det alltså om inkludering och exkludering av åsikter som 

reglering av den process där diskurser hjälper oss förstå världen (Börjesson & Palmblad 2007:24). Alltså mer 

konkret att när vissa talare tillåts i en text (utsaga), så exkluderas andra meningsanspråk samtidigt (Winther 

Jörgensen och Phillips 1999:36). Att exempelvis bara höra ena sidan av en händelse och komplettera det med en 

accepterad talare, skapar en viss uppfattning om det som hänt. I resonemanget finns en maktaspekt inom språk 

och diskurser som är direkt kopplat till processen där diskurser används för att konstruera texter där det så att 

säga sker regleringar av vad som ska betraktas som sant. Med sanning menar jag alltså hur en utsaga kan hävdas 

vara kunskapsbärande, beroende av utsägelsemodaliteterna (Lindgren, S 2005:127–128). En utsaga är alltså en 

språklig handling där en uppfattning om något hävdas. Därmed ses även yttrandet av en sådan utsaga som 
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bestående av en uppsättning ord som bygger på betydelser som är relevanta för att förståelsen av utsagan skall 

vara möjlig.  

 

Laclau & Mouffe utgår i sin diskursteori från ett inomdiskursivt förhållningssätt. De anser att världen och alla 

ting som den utgörs av finns och är materiella, men att allt som finns och allt som händer bara kan förstås inom 

diskurserna. Det gör att objekt och handlingar enligt diskursteorin också bara kan studeras diskursivt. Det är 

därför själva utsagorna som är fokus för det som studeras. Diskurser ser Laclau & Mouffe som språkliga ramar 

inom vilka vissa betydelser är relativt fixerade i förhållande till det objekt som diskursen avser (Börjesson & 

Palmblad 2007:45; Howarth 2000:120). Betydelser fixeras aldrig helt och är inte huggna i sten utan det pågår 

alltid en kamp inom alla diskurser om att försöka fixera betydelser till begrepp (ord) som används för att 

beskriva ett fenomen (objekt, handling) (Howarth 2000:118). På så sätt har Laclau & Mouffe en idé om hur 

ordens betydelser fixeras även inom en diskurs genom inkludering och exkludering. På detta sätt betraktas 

utsagan på en mikronivå där vi undersöker hur språket är relativt också inom diskurserna och hur det innebär att 

betydelser är temporära. 

 

Laclau & Mouffe utgår från att objekt och handling får betydelse genom ”särskilda system av väsentliga 

skillnader” Howarth, D (2000:117). System som inkluderar vissa betydelser, men exkluderar andra – som drar 

upp klara linjer för vad de inte är och på så sätt definierar vad de är. För att förklara detta måste vi först se 

diskurs som ramen för ett visst perspektiv, ett visst språk som möjliggör förståelsen för världen (Börjesson, M. 

2003). I det språket finns det sedan ord (tecken) som utgör basen för diskursen. Dessa centrala tecken (ord) 

kallas nodalpunkter. Detta är de ord som diskursen är centrerad kring, såsom exempelvis kroppen är ett väldigt 

centralt ord i den medicinska diskursen (Winther Jörgensen och Phillips 1999:33, 36; Howarth, D 2000:118–

119). En diskurs utgår alltså från vissa nodalpunkter, men dessa är inte de enda orden i diskursen och kan inte på 

egen hand fixera någon betydelse. Diskurs består därför också av moment. Moment är samtliga ord som 

diskursen består av, medan nodalpunkterna är de ord som har en något mer fixerad betydelse. Ett exempel på en 

nodalpunkt kan vara ordet kvinna som genom sin anknytning med andra ord får sin betydelse. Om vi knyter 

kvinna till moderskap så förmedlas en betydelse, medan en sammankoppling med hemlöshet förmedlar något 

helt annat3. När moment anknyts till en nodalpunkt så etableras deras betydelse temporärt. Momenten får alltså 

sin betydelse i relationen till andra ord. Betydelsesystemen är relativa då orden får sin betydelse genom 

sammansättningen och genom att de skiljer sig från andra ord. Därmed ansluter sig Laclau & Mouffe till den 

Post-strukturalistiska synen på språket, vilket också innebär synen på betydelse som temporär (Börjesson & 

Palmblad 2007:35; Winther Jörgensen och Phillips 1999:32; Howarth 2000:118). Laclau & Mouffe hävdar dock 

att även om det inte kommer att finnas ord vars mening är helt fixerad och för alltid oföränderlig, så kan det 

inom en särskild diskurs vid ett specifikt tillfälle ändå finnas flera meningsbärande ord (tecken). När betydelsen 

av orden som används för att beskriva objekt eller handling fått en mer etablerad (fixerad) betydelse så betraktas 

det som en diskurs. Det är först genom yttranden (språklig användning) som moment kan kopplas och fixeras vid 

olika betydelser genom det förhållande de används till andra tecken (ord) (Börjesson & Palmblad 2007:36; 

Winther Jörgensen och Phillips 1999:36). Genom att exempelvis konstruera utsagor och beskriva ett objekt med 

ord som vanligen inte är förknippade med fältet, gör att ordens betydelse kan skifta i betydelse, såväl som 

betydelsen för objektet.  

 

Eftersom ord bygger på ett relationellt betydelseskapande så måste målet för analys bli de yttranden där språket 

konstituerar mening. I detta fall blir det de artiklar och löpsedlar som jag utgått ifrån som representationer av 

                                                           
3
 Exempel lånat från Kanold & Nevalainen 2008:16 
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verkligheten. Då Laclau & Mouffe's diskursteori är framförallt en teori, så etablerar de själva inget konkret 

tillvägagångssätt för hur deras begrepp ska användas i en analys. Det finns dock andra som arbetat fram konkreta 

punkter för detta. I böcker såsom Diskursanalys som teori och metod (Winther Jörgensen och Phillips 1999), 

samt Diskursanalys i praktiken (Börjesson & Palmblad 2007) går det att utskilja hur det i texter bör granskas 

kring vilka centrala begrepp som texten är uppbyggd. I uppsatsen Röd eller Blå används också de centrala 

begreppen som utgångspunkt för analys i enlighet med Laclau & Mouffes diskursteori (Åström 2009:25-26).  I 

detta sammanhang är detta till hjälp genom att det möjliggör en inledande analys av vilka ord som är centrala på 

löpsedeln och jämför om orden också finns i artikeln. För att sedan också undersöka i vilka sammansättningar de 

förekommer och får sin betydelse i respektive textsammanhang. Då jag ser varje artikel och löpsedel som 

enskilda enheter används Laclau & Mouffes begrepp enbart som hjälp för att se hur betydelserna relateras mellan 

orden och kring vilka centrala begrepp som de enskilda texterna centrerats kring. Diskursteorin får sin egentliga 

betydelse när flera utsagor relateras till varandra vilket möjliggör en kartläggning av hur vissa begrepp används 

och får sin betydelse. I detta sammanhang frångår jag detta genom att se utsagorna som isolerade händelser 

baserat på variationen av nyheter representerade i dem (Börjesson & Palmblad 2007: 42). 

 

5.2.4 Fairclough 
Nu ska vi övergå till hur den diskursiva kontexten, den process som reglerar utlåtandenas skapande, har inverkan 

på betydelse och mening. För att göra detta måste vi återknyta till Foucaults idé om att diskurser är formade och 

formande av diskurser. Detta för oss till Faircloughs syn på diskurser som diskursiva och icke-diskursiva 

praktiker. 

 

Fairclough bygger mycket på Foucaults diskursteori när han skapat sin teori. Inom vilka han anser (i linje med 

Foucault) att diskurserna och deras genomslagskraft är något som också påverkas av icke-diskursiva element och 

processer (Howarth 2000:65–66; Fairclough 1992:64). Foucault och Fairclough delar uppfattningen att analys 

måste ske på flera nivåer för att fullt ut kunna förstå betydelseskapandet och kartlägga de faktorer som skapat 

diskurserna (Howarth 2000:63). Analyser måste enligt dem ske utifrån ett bredare perspektiv, vilket har att göra 

med synen på diskurs som både konstituerad och konstituerande (Fairclough 1992:64–65). Fairclough ser 

nämligen på diskursbegreppet som ett begrepp med dubbel definition, nämligen att det dels är ”språkbruk såsom 

social praktik” vilket innebär att diskurser både är formade och formande. Den andra synen på diskurser är 

såsom att de betraktas ”som ett sätt att tala som ger betydelse åt upplevelser utifrån ett bestämt perspektiv”. Med 

vilket han åsyftar att en diskurs alltså är ett sätt att tala om olika händelser och som därigenom skapar mening 

och betydelse för detsamma genom ett bestämt perspektiv – alltså genom att ta till sig händelsen med hjälp av en 

särskild diskurs.  

 

Synsättet att diskurs är både konstituerande och konstituerad har sin grund i Foucaults syn på diskursen som att 

de inte bara är, utan också gör (Foucault 2002:67; Winter Jörgensen & Phillips 1999:68). Att diskurs både 

reproducerar och förändrar, men samtidigt därigenom själv förändras och reproduceras (Fairclough 1992:66). 

För Fairclough är diskurs inte bara en del av hur betydelser skapas genom språket (även om det är en viktig del) 

utan också en del av hur sociala identiteter, sociala relationer och kunskaps- och betydelsesystem konstrueras, 

förändras och etableras (Winter Jörgensen & Phillips 1999:72–73; Fairclough 1992:64–65; Fairclough 1995:57–

58). 

 

Den analysmodell som Fairclough utarbetat och förespråkar är i grund och botten en textorienterad 

diskursanalys, där tillvägagångssättet för textanalysen utgår ifrån lingvistiken. Där analyserar han faktorer som 

transivitet och modalitet. Modalitet är sättet någonting uttrycks och väcker frågor såsom ”varför är detta uttryckt 
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på detta sätt istället för det här?” eller ”hur skulle man kunna uttrycka sig om samma sak på andra sätt?”. 

Modalitet är en indikation på hur den som uttalar förhåller sig till texten. Två uttryck för modalitet är affinitet 

(Jämfört med föregående artikel så finner vi i denna en högre grad av affinitet (talarens grad av instämmande) 

och hedge (låg grad av affinitet och moderering av påståendet). Exempel på detta återfinns ofta i medierna när de 

formulerar sig som tvärsäkra, eller att de styrker yttrandena med fakta på ett sätt som genererar bland annat 

trovärdighet. Exempel: DET ÄR SÅ, jämfört med att någonting kanske är så. Transivitet innebär istället att 

undersöka hur olika händelser och processer kopplas ihop eller inte. Vilken form av grammatik används för att 

förmedla något, vad nämns och vad utelämnas. Exempel på detta kan vara när rubriker tillåter att subjektet i 

texten får lov att avsäga sig ansvaret för den händelse som beskrivs i texten. Det finns många sätt att leka med 

satser och formuleringar för att förvilla läsarens fokus. Dock har de gemensamt att de alla på olika sätt döljer 

perspektiv och åsikter (diskurser) och i texten kan man se spår av hur de har format texten (Winter Jörgensen & 

Phillips 1999:87–90; Fairclough 1995:15–16; Fairclough 2003:2-3). 

 

Fairclough finner även vissa ”problem” med att utgå ifrån en renodlad textanalys som i sig själv stående, bärande 

för att dra slutsatser ifrån (Fairclough 2003:2). Detta eftersom han anser att man inte enbart kan se till texten för 

att uttala sig om samhället. För att kunna göra det skall man istället räkna in och också utgå ifrån hela den 

omgivande kontexten som texten är en del av och inom vilken den producerats tas in i beräkningen (Fairclough 

1995:57). Enligt Fairclough anser sig lingvistiken nämligen kunna förstå förhållandet mellan samhälle och text 

enbart med hjälp av textanalysen utan att först koppla dem till de processer som omgärdar texten.  

 

I Faircloughs kritiska diskursanalys finns det tre viktiga begrepp att utgå från när vi ser till analysen av en 

utsaga. Detta eftersom han anser att utsagor, som han kallar kommunikativa händelser, genomgått en process 

som består av tre delar. De olika delarnas reglering av varandra i processen är det som skapat utsagan. Delarna är 

texten, den diskursiva praktiken och den sociala praktiken (Winter Jörgensen & Phillips 1999:74; Fairclough 

1995:48–51; Fairclough 1992:64–67). Dessa tre är alla en del av den färdiga utsagan eftersom de direkt eller 

indirekt varit en del av skapandet av den. Fairclough preciserar det genom att beskriva att den kulturella eller 

institutionella kontexten inom vilken texten producerats (social praktik) är lika viktig som de direkta 

exkluderanden och inkluderanden som gjorts direkt i produktionen av utsagan (diskursiv praktik)(Fairclough 

1995:50). Han menar detta då den sociala kontexten, exempelvis den kultur som textens producerats in i, är 

viktig för hur texten rent konkret är utformad, vilka röster som hörs i den etc. Detta eftersom de som utformat 

texten är lika mycket en produkt av diskurserna som finns inom kulturen, såsom kulturen är formad av de texter 

som cirkulerar i samhället (Fairclough 1995:48–51; Fairclough 2003:3).  

 

Själva processen som en text genomgår när den sätts ihop är det som Fairclough kallar den diskursiva praktiken. 

I detta skede formas texten utifrån de diskurser som råder för den givna institutionen (i detta fall kvällspressen) 

och som skapat normer för hur exempelvis själva texten skall se ut och formas. Men det har också ett direkt 

anspråk på innehållet i texten (Fairclough 1995:48–49). När en medietext produceras går den igenom flera steg 

innan den trycks och flera förändringar av innehållet hinner ske innan den anses färdig. I dessa olika steg 

behandlas den dels utifrån flera olika perspektiv, men den byggs också upp av relationen den har till andra texter. 

Exempel på detta är i första hand att exempelvis nyhetstexter bygger på sekundärt material från nyhetsbyråerna, 

men även på olika former av andra utsagor i form av intervjuer etc. som i artiklarna rekontextualiseras utifrån 

författarens perspektiv till det som hänt. Därmed är medietexter i hög grad dialogiska och intertextuella 

(Fairclough 1995:48–50; Fairclough 2003:16–17, 41-44). I processen av skapandet av en text utgår alltså 

författaren också ifrån Foucaults idé om diskurser som inkluderande och exkluderande genom att tillåta vissa 

perspektiv och utesluta andra. Detta sker konkret i skapandet av medietexter när författaren tillåter vissa att få sin 

röst hörd i texten, medan andra mindre trovärdiga röster inte hörs (Fairclough 1995:49). 
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I denna uppsats försöker jag inte utläsa hur artikel och löpsedel eventuellt kan ha inverkan på vare sig individen, 

samhället eller andra diskurser. Däremot är jag intresserad av hur rådande diskurser påverkat utsagorna jag 

analyserat. Jag använder mig därför framförallt av två av de tre dimensionerna som Faircloughs kritiska 

diskursanalys utgör när jag utgår ifrån idéerna om den textuella dimensionen och den diskursiva praktiken. 

Därefter lyfter jag mitt resonemang och problematiserar resultaten utifrån hur journalistiken som profession kan 

påverkas av den rådande samhällsagendan. Alltså utgår jag i analysen ifrån kvällspressen som den överhängande 

diskursiva praktiken inom vilken texterna producerats och lägger sedan fokus på hur mening konstruerats genom 

reglering i språket och inkludering/exkludering av röster i utsagorna. Valet av de nyheter som frontas på 

löpsedlarna ses istället som knutet till den sociala praktiken och vilka ämnen som just nu finns på 

samhällsagendan.  

 

Fairclough betonar också betydelsen av att analysera hur texten konstruerats för att skapa den mening som 

utsagan bär på. Han anser nämligen att språket är en betydande del av det sociala livet och dialektiskt förknippat 

med andra delar av samlivet. Därför poängterar han att alltid ta hänsyn till språket i analys av samhället 

(Fairclough 2003:2). Han betonar dock att detta på intet sett skall ses som att man försöker analysera hela det 

sociala livet utifrån språkanvändning.  

 

5.2.4.1 Faircloughs intertextualitetssyn  
Enligt Fairclough är det genom analys av hur Den diskursiva praktiken präglat texten som vi kan se hur texten 

har spår av andra texter, andra diskurser etc. och vilka val som gjorts när texten producerats. Att använda sig av 

så kallad intertextuell analys som ett inslag i analysen är därför vitalt för att överhuvudtaget kunna koppla ihop 

text och språk, samt för att se kopplingar till samhället och kulturen (Fairclough 1995:61–62).  

 

Faircloughs syn på intertextualitet bygger i stor utsträckning på Bakhtin och Kristevas idéer om dialogism, 

speech genres, practice and productivity m fl. vilka jag ovan gått igenom (Fairclough 1992:10). Han tar fasta på 

dels manifest (uppenbar) intertextualitet och så att säga ”konstituerande” intertextualitet. För Fairclough syftar 

intertextualitet till att ingen text kan förstås som en isolerad och avskild enhet, utan alla texter är på sätt och vis 

kopplade till varandra. De är kopplade till varandra genom de inlagrade historiska betydelserna som är en del av 

de begrepp och ord som vi använder idag.  På grund av dessa inlagrade betydelser av orden så kan den som 

använder orden i exempelvis en nyhetstext utnyttja de kopplingar av betydelser som naturligt medföljer ordet. En 

väldigt tydlig form av intertextualitet är i de fall då det öppet refereras till andra texter, detta går under 

beteckningen ”manifest intertextualitet” (Berglez 2007:171; Winter Jörgensen & Phillips 1999:77).  

 

5.3 Summering  
Diskurser fixerar betydelser och sätter värden genom språkets huvudsakliga funktion som representation för 

något annat. Inte bara språket som sådant, utan även föremål, platser och fenomen har etablerad betydelse som 

representation för något annat. Exempelvis kan man se bilen som det föremål, som kan användas för att 

representera Sverige under 50-talet. Diskurser fixerar betydelser vid ord, handling och objekt, de hjälper oss sätta 

saker i kontext och i relation till andra saker som ger oss möjligheten att förstå det. Genom fixeringen av 

betydelsen för ett objekt kan vi exempelvis veta vad en metafor eller en symbol egentligen står för. Diskurser är 

som jag ovan etablerat, inte enbart språk i praktik med syfte att beskriva något utan även vad som gör det möjligt 

att säga det (Börjesson & Palmblad 2007:10).  
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Sammanfattat kan vi utifrån mina teoretiska utgångspunkter nu utgå ifrån att meningsskapande är beroende på 

flera olika faktorer för att skapa mening. Vi ser betydelseskapande som i korta termer beroende på kontext, 

situation, ordval, betoning, förkunskaper, tidigare texter etc. Att innebörden av de ord som används i utsagan, 

valts framför andra ord och har fått sin betydelse genom en (temporär) fixering av dess betydelse inom 

diskursen, vilket gör det möjligt för oss att förstå dess betydelse i relation till andra ord genom vår förförståelse. 

Och slutligen att betydelsen av det som sägs är kopplat till den diskurs, eller det forum som används för att uttala 

sig om något, samt att legitimeringen av det som sägs är beroende på att rätt person, i rätt position och med de 

rätta ordvalen tillåts uttrycka sig. I den diskursanalys som genomförts i detta uppsatsarbete försöker jag 

analysera vilka betydelser som etableras i texterna med hjälp av diskursernas konstituerande av betydelser och 

därmed möjliga tolkningar. Med anledning av detta ligger fokus i diskursanalysen på att utläsa hur utsagorna 

skapar betydelser som genererar de möjliga tolkningar som mitt resultat bygger på.   

 

Det teoribygge som jag ovan engagerat mig i hjälper läsaren att se meningsskapande och betydelseskapande som 

något som sker aktivt inom den eller de diskurser som skapar kontexten för det som Fairclough kallar den 

diskursiva händelsen. Den diskursiva händelsen, alltså den konkreta språkliga användningen som utgör uttryck 

för diskurs, är det viktiga i följande analys. Med hjälp av mina teoretiska utgångspunkter är nu läsaren införstådd 

med perspektivet att mening och betydelser skapas i den konkreta användningen av språket och baserar sig på 

konventioner. Med andra ord diskurser som reglerar kontexten inom vilken texten produceras, vem som får 

uttala sig och vilka ord som kan användas för att beskriva något. Kopplingen som kan göras till hur utsagorna på 

lång sikt eventuellt kan påverka andra diskurser, individer och samhället är inte det jag intresserar mig för i detta 

sammanhang. Jag utgår däremot ifrån idén att samhället har format texterna, att de processer genom vilka 

texterna är skapta är reglerade av diskurser som präglar texternas utformning och innehåll. Därför ligger 

analysen på den textuella nivån och utgår från den diskursiva praktiken. Här är det inte maktanspråken i sig som 

jag är intresserad av utan enbart att det förekommer en reglering av texterna, genom att vissa talare framför andra 

kan ha tillåtits uttrycka sig. Jag har inte valt att granska hela den diskursiva praktik som kvällspressen utgör, men 

däremot har jag i åtanke att de konventioner som gäller för kvällspressen har påverkat innehållet i mina texter 

och det utgör en del av min analys. 
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6 Urval och avgränsning 
 

Vid textanalys är forskaren sällan intresserad av hur väl underlaget representerar alla existerande texter. Därför 

prioriteras istället hur väl urvalet av texter är relevant för att möjliggöra att forskningsfrågan besvaras på ett 

rättvist och hederligt sätt (Krippendorff 2004:113). Dock kräver även textanalys en urvalsstrategi för att sålla 

bland de tillgängliga texter som finns och i detta sammanhang användes två urvalsformer i kombination. Separat 

kallas de Convenience sampling respektive Relevance sampling
4
. 

 

Convenience sampling, eller bekvämlighetsurval användes i urvalet då jag utifrån rådande tidsförutsättningar 

valde en vecka i november att hämta in mitt material (Krippendorf 2004:120). Relevance sampling är istället ett 

urval som baserar sig på syftet med den förestående undersökningen och den forskningsfråga som skall besvaras 

(Krippendorf 2004:118–119). Mer konkret undersöker forskaren på ett ytligt sätt det möjliga underlaget för att 

säkerställa att det ligger inom ämnet för det man vill undersöka. 

 

Det viktiga i mitt urval handlade om att generera ett textunderlag med löpsedlar och artiklar av varierande 

innehåll för att kunna besvara min forskningsfråga. Min ansats att utröna hur samstämmigheten ser ut och hur 

betydelserna reglerats är beroende av att underlaget representerar en variation av olika händelser. Det var därför 

viktigt att löpsedlarna och artiklarna inte tog upp samma ämnen eller enbart ämnen inom samma område för att 

möjliggöra en analys av hur förhållandet mellan löpsedeln och artikeln ser ut. Om tidningarna de givna dagarna 

enbart hade representerat händelser inom kategorin sport hade det blivit svårt att uttala sig om hur förhållandet 

potentiellt ser ut överlag. Därför valdes en vecka ut i förväg innan tidningarna släpptes och materialet samlades 

in varje dag allteftersom de släpptes till butikerna. I detta fall lyckades urvalet vid första försöket då underlaget 

presenterade stor variation i valet av nyheter och därför ansågs lämpligt. Hade istället nyhetsurvalet under 

veckan varit likriktat så hade jag fått övergå till att exempelvis välja ut tidningsnummer varannan dag under två 

veckor för att säkerställa variationen. Ovanstående urval är alltså baserat dels på bekvämlighet men även på 

relevans till forskningsfrågan genom min granskning av variationen av nyheter, samt valet att använda 

tidningarna Aftonbladet och Expressen. Valet av dessa två kvällstidningar är också det baserat på relevans för 

uppsatsen. Detta då forskningsfrågorna i denna uppsats sammanfattat kan sägas undersöka om regeln att 

”löpsedel, rubrik och ingress skall ha täckning i texten” och därför blir en naturlig följd att ett urval görs hos de 

tidningar som använder sig av löpsedlar idag. Detta medförde att fokus hamnade på kvällstidningarna 

Aftonbladet och Expressen. De är två tidningar som dels fortfarande använder sig av löpsedlar men som även är 

de två framför andra figurerande kvällstidningarna, som finns att köpa varje dag över hela Sverige.  

 

 

 

 

 

                                                           
4
 I boken Content analysis av teoretikern och professorn Klaus Krippendorff beskrivs olika former av innehållsanalyser och hur metoden 

kan utföras både kvalitativt och kvantitativt. Där beskrivs diskursanalysen som en form av innehållsanalys och ett särskilt kapitel ägnas åt 

urvalsstrategier vid analys av texter, såväl kvantitativt som kvalitativt. (Krippendorf 2004). 

 



21 

 

7 Metod 
 

När man utformar sin metod så måste man ta ställning till om man skall ha en kvantitativ eller kvalitativ ansats. 

Några av skillnaderna mellan dessa två typer av forskning kan ses som att kvantitativ forskning utgår ifrån 

insamlade (mätbara) fakta. Dessa analyseras sedan statistiskt och genererar konkreta resultat i sifferform. En 

Kvalitativ ansats lägger istället vikt vid tolkandet och den förståelse som skapas genom en mer djupgående 

läsning av materialet. I mitt fall har jag en kvalitativ ansats och i min textanalys försöker jag inte dra 

generaliserade paralleller mellan underlaget och förhållandet mellan alla artiklar och löpsedlar. Denna 

undersökning granskar enbart ett stickprov ur verkligheten för att se hur det kan se ut och jag undersöker 

ingående mitt insamlade material för att se vilka betydelser som möjliggjorts. 

 

Diskursanalys är en analysform där fokus ligger på hur språket används i diverse olika kontexter i form av tal 

eller text. Genom diskursanalys försöker man kartlägga de betydelser som skapas genom språkanvändningen och 

vilka faktorer som påverkat utformningen av innehållet. Det handlar alltså om såväl innehållet i texten som de 

faktorer som påverkat det och hur detta går att spåra i texten. Därför ser man till kontexten och ifrågasätter varför 

bland annat texters innehåll ser ut som det gör och genom språkanvändningen analyseras vilket perspektiv av 

verkligheten som är utgångspunkten för det som beskrivs (Ekström & Larsson 2007:166). Med andra ord 

undersök bland annat vilka meningsanspråk som har legitimerats och vilka som har valts bort i processen och 

varför det är så. Diskursanalyser finns i flera olika former, men överlag utgår de alla ifrån ett intresse för 

språkliga praktikers roll i samhället (Ekström (red) 2008:41). 

 

I den komparativa diskursanalys som resultaten i uppsatsen bygger på är ansatsen att undersöka vilka möjliga 

tolkningar som den implicite läsaren skulle kunna göra av löpsedeln respektive artikeln. Detta är vad teoribygget 

försökt diskutera fram. Jag väljer därför att se på mitt underlag som en grupp separata utsagor, där löpsedel och 

artiklar är kopplade till varandra och andra texter dialogiskt. I dessa utsagor har vissa människors yttranden valts 

framför andra. Särskilda ord har använts för att beskriva med och samspelet mellan alla dessa faktorer har 

genererat vissa betydelser som eventuellt hade kunnat se annorlunda ut om andra val gjorts. Utsagorna bygger 

alltså på ett textinnehåll som påverkats av de val som skett i linje med rådande diskurser, vilket i slutändan får 

inverkan på de möjliga tolkningar som den implicite läsaren kan göra utifrån texten. 

 

7.1 Fairclough som ramverk 
Fairclough har med diskursers konstituerande och konstituerade aspekter i åtanke, utvecklat en modell för hur 

det rent praktiskt kan analyseras och vad man skall tänka på när man gör det. Denna modell omnämns ibland 

som den tredimensionella modellen, där han tar med den diskursiva praktiken, den sociala praktiken och texten i 

beräkningen under analysarbetet. I teoribygget beskrevs också att då analysen som är fokus i denna uppsats inte 

försöker ta reda på vilka långsiktliga effekter betydelserna i innehållet skulle kunna få på den sociala praktiken, 

så finns inget reellt behov av någon närmre analys av densamma. Det betyder inte att jag helt utesluter den, utan 

berör den istället som en potentiellt inverkande faktor i valet av de nyheter som fått fokus i mitt material. 

 

Faircloughs modell har alltså tre nivåer varav de två första jag anser mest relevanta i denna analys; Diskursiv 

praktik och text, där fokus läggs på textanalysen, som ställs inom ramen för den diskursiva praktik som 

kvällspressen utgör (Lindgren 2005:136). Den diskursiva praktiken kommer därför belysas för att 
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kontextualisera texten och som ett bollplank för att föra en diskussion kring intertextuella inslag etc. och lyfts 

sedan i en avslutande problematisering av den sociala praktiken (Fairclough 1995:61). 

Textanalysen är en närgången lingvistisk analys av textinnehållet, där man ser till de tecken som satts ihop för att 

bilda texten. Här går forskaren väldigt nära texten som sådan och undersöker den i detalj. Det finns en mängd 

olika sätt att ta sig an texten och man letar efter spår av hur diskurserna getts uttryck i form av tecknen. Man ser 

till hur talaren, den som berättar något i texten, uttrycker sig i förhållandet till texten och vad som förmedlas 

genom det valet. Genom att välja att uttrycka sig på ett specifikt sätt väljer man också att inte uttrycka sig på ett 

annat och det val man gör får genomslag i betydelsesammanhanget.  

 

7.2 Kombination av Faircloughs och van Dijks metod 
Textanalysen har jag konkretiserat utifrån van Dijk (genom Peter Berglez) då han utformat ett mer konkret 

förfarande för analyser av medietexter. Både Fairclough och van Dijk förespråkar behovet av en dels kontextuell 

och dels strukturell analys. Det betyder att fokus läggs både på hur texten är organiserad och strukturerad, med 

andra ord en analys på den så kallade makroanalytiska nivån, såväl som att analysen skall innehålla en 

närgången analys av textinnehållet, på den mikroanalytiska nivån (Fairclough 1995; van Dijk 1987; Lindgren 

2005:136). Att både van Dijk och Fairclough betonar detta gör deras båda metoder enkla att kombinera.  

 

7.2.1 Fairclough och intertextualitet 
Innan vi övergår till att se hur Teun van Dijk konkretiserar diskursanalysen vill jag bredda Faircloughs 

perspektiv genom att beskriva hur intertextualitet kan analyseras konkret.  

 

7.2.1.1 Konkreta uttryck för intertextualitet 
Enligt Fairclough så bygger alla texter på andra texter och har inslag av andra texter, antingen genom uppenbar 

polyphoni eller genom andra mer subtila inslag som går att känna igen som intertextualitet på andra sätt 

(Fairclough 2003:47). Fairclough ser uttryck för ”reported speech” som en form av intertextualitet, något som 

går att förtydliga genom att återkoppla till betydelsen av polyphoni eller heteroglossia i stycke 5.1.4. 

 

Enligt Fairclough kan intertextualitet i formen av rapportering vara mer eller mindre sanningsenligt och ger sig 

till känna antingen uppenbart i form av citat, som då försöker återge vad som faktiskt sagts om än genom 

rekontextualisering, men kan också ses i former som ligger mindre nära sanningen i sin återgivelse (Fairclough 

2003:48,49). Eftersom denna uppsats analyserar nyhetstexter är det intressant att undersöka rapportering.  

 

För att tydliggöra de olika typer av intertextualitet som Fairclough anser återfinns i nyhetstexter har han skapat 

en kategorisering i fyra punkter som poängterar och belyser olika former av polyphoni i textsammanhang. 

Foucault betonar dock att analysera intertextualitet inte bara innebär att man undersöker vilka röster som hörs i 

texten, utan även att man undersöker vilka röster som inte gör det. 

 

Direct reporting Citeringsform. Det som sagts ringas in ordagrant med hjälp av citattecken. 

Indirect reporting Sammanfattning. Innehållet är baserat på det som sagts eller skrivits, men 

inte med de faktiska ord som användes. Citationstecken används inte 

(t.ex. Hon sa att han skulle vara där då). Innehåller förändring 

av tempusformen från nutid till dåtid, från exempelvis; "han kommer" som 
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istället blir; "han kom". Tydligt att det handlar om ett återgivande av ett 

uttalande. 

Free indirect reporting Mellanting mellan direkt och indirekt. Här behåller man 

några av tempusformerna och andra former, typiska för indirekt tal. Utan att 

tydliggöra att det handlar om ett återgivande av vad någon sagt. Återfinns 

främst i skönlitteratur (t.ex. Mary tittade ut genom 

fönstret. Han skulle vara där nu. Hon log för sig själv.) 

Narrative report of speech act Rapporterar vilken typ av yttrande som gjordes utan att gå in på vad som 

sades.(t.ex. ’hon gjorde en förutsägelse’) 

 (Fairclough 2003:49) 

 

7.2.2 van Dijks diskursanalys 
Van Dijk delar upp diskursanalysen i flera olika nivåer med fokus på olika delar av textens struktur. Han utgår 

ifrån textens övergripande makrostruktur i utgångsläget för att sedan närma sig texten för att utifrån det definiera 

vilka betydelser som den innehåller (mikrostruktur).  I den modell som van Dijk erbjuder genomförs först 

textanalysen för att sedan eventuellt lyfta upp den på en mer kontextuell nivå (Lindgren 2005:136–137; Van Dijk 

1987:13–14). Peter Berglez har sedan utifrån van Dijks metod fortsatt konkretisera metoden och följande 

metodiska steg bygger på en kombination av van Dijks och Berglez texter och konkretisering av stegen. 

 

För att analysera en nyhetstext inleder van Dijk med att undersöka den tematiska strukturen (makroorienterad 

analys). Det innebär att man undersöker den övergripande strukturen hos texten. I den ingår punkter som 

språkliga formuleringar, stilar, betoningar, mönster, grafisk presentation, layout etc. Vilket tillsammans skapar 

teman eller mönster bland de ämnen som nyhetstexten gör gällande (Van Dijk 1987:72–73). Den tematiska 

strukturen definierar den information som är viktigast i texten, och undersöks genom att se hur informationen 

organiserats i en hierarki. Oftast återfinns den viktigaste informationen i rubriken och ingressen. Efter att ha 

utläst vilken information som är viktigast (den huvudsakliga händelsen) undersöker man vilken annan 

information som kan ses som sekundär, om än relevant. Exempel på detta är då sådan information som fyller en 

funktion i förhållande till huvudhändelsen, kanske genom att bidra till historien genom att ytterligare förklara 

händelsen (Berglez 2007:204). 

 

Den övergripande makrostrukturen består av delvis den tematiska strukturen, men också en schematisk struktur. 

Med detta menas de regler som texten lyder under i sin form. Därför är analys av den schematiska strukturen ett 

försök att kartlägga hur händelsen är strukturerad. Alltså formen, layout etc. som följer vissa (diskursiva) 

normativa regler inom nyhetstexter. Exempel på det är att texten är uppbyggd med hjälp av rubrik, ingress, 

brödtext, faktarutor etc. samt vad dessa formgrepp har för funktioner i texten i förhållande till handlingen. Andra 

faktorer som undersöks är hur händelsen ger uttryck för den historiska bakgrunden som den är en del av, de 

kommentarer som reflekterar över händelsen osv. (intertextualitet), dock skall det sistnämna avskiljas från de 

inslag som kommer från journalisten själv (Berglez 2007:204). 

 

Tillsammans skapar makrostrukturen dels ett utgångsläge för en närmare analys av innehållet, men också en 

förståelse för hur själva texten sammanställts utifrån diskursiva praktiker som gäller för nyhetstexter (i detta 

fall). Efter denna översikt som en analys av makrostrukturen erbjuder, ska man sedan analysera textens 

mikrostruktur (Van Dijk 1988:59–94; Berglez 2007:205). Denna analys fokuserar på närmare granskning av 

meningsbyggnad och ordval samt begrepp som koherens, implikationer och stilmässiga faktorer.  
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Koherens innebär två saker. Det är framförallt ett sätt att undersöka hur texten hänger ihop och semantiskt skapar 

mening. Med andra ord hur olika partier i texten tillsammans skapar en sammanhängande innebörd. Därefter 

delas begreppet upp i lokal och global koherens vilket syftar till den övergripande eller allomfattande meningen 

och hur den etableras genom textpartiernas koppling till varandra. Den lokala koherensen fokuserar istället på de 

enskilda textpartierna och hur de är uppbyggda. Enligt Peter Berglez (2007: 194-218) kan man genom 

granskning av den lokala koherensen se hur argument, orsak/verkan-förhållanden och påståenden är organiserade 

i relation till textens globala koherens (Berglez 2007:205). Det är också i granskningen av koherensen som man 

upptäcker frånvarande information, vilket medför att mottagaren av texten själv får fylla i den information som 

texten inte erbjuder och blir således beroende på sin egen förförståelse (dialogism, intertextualitet). Det faktum 

att vi trots frånvaron av viss information i texter ändå kan förstå den tyder på att det finns en nivå av koherens 

som inte måste uttryckas manifest i texten för att ändå kunna förstås. Detta kallar van Dijk för det semantiska 

isberget och menar på en typ av grundläggande information som är så neutraliserad i samhället att den inte 

behöver uttryckas för att förstås (Berglez 2007:205). Dock skall inte informationen som faktiskt finns i texten 

glömmas bort då den lika väl som den frånvarande informationen kan vara ett uttryck för att ett särskilt 

perspektiv har påverkat skapandet av texten.  

 

Sist av allt väljer man att granska den lexikala stilen, vilket innebär att man undersöker det ordval som används. 

Om textens innehåll tycks följa en särskild stil, eller innehålla ett särskilt perspektiv, kan man ställa sig frågan, 

vilka andra ord hade kunnat användas för att beskriva samma sak? Ordval är viktigt och betydelsen av orden 

förstås som vi också tidigare etablerat beroende på situationen/kontexten. Därför kan ett och samma ord få olika 

betydelse beroende på det sammanhang det används och i vilket syfte det används och kan få antingen negativ 

eller positiv innebörd (Berglez 2007:206; van Dijk 1988:82). 

 

7.2.3 Diskursanalys av bilder 
I den mån bilder analyseras ses även dem som text. Att ta med bilderna i analysen anser jag vara viktigt då en 

bild kan illustrera det som händer på ett beskrivande sätt som bidrar till tolkningen av texten som helhet. För att 

låta bilderna ingå i min diskursanalys och för att analysera dem diskursivt måste jag dock betona en faktor. När 

vi läser en bild, kan vi betrakta den som en text där det som bilden faktiskt manifest uttrycker är det som tolkas 

som text. Men precis som en text finns det underliggande faktorer som är intertextuellt eller dialogiskt kopplade 

till andra texter, sammanhang, bilder etc. som gör det möjligt för oss att förstå den på fler nivåer. Detta kallas 

denotation och konnotation och den mening som bilden får utgår ifrån samma premiss som ord, att de är 

kontextbundna i sin betydelse. (Börjesson & Palmgren (red) 2007:52–55)  

 

Analysen av vad löpsedelns och artiklarnas bilder egentligen vill säga analyseras med hjälp av frågor som; Vad 

föreställer bilden? Är det en färgbild eller är den svartvit – vad innebär det? Hur är bilden komponerad – är det 

ett porträtt. Ser personen in i kameran etc.? Vilka känslor anspelar bilden på? Är bilden bekräftande eller 

utmanande? Skapar den distans eller närhet till sitt objekt? Finns det någon bildtext som hjälper mottagaren tolka 

bilden?  
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8. Arbetsmaterialet 
 

Inför denna analys genomförde jag komparativa textanalyser av de löpsedlar och artiklar som samlats in. Varje 

artikel från respektive tidning analyserades och jämfördes med sin löpsedel. I textanalyserna utgick jag ifrån den 

metod jag precis gått igenom, vilken konkretiserades ytterligare genom att 4 punkter ställdes upp och 

undersöktes i materialet. Punkterna kom från Berglez konkretisering och är; 1. Redogör för nyhetstextens 

huvudsakliga innehåll och kartlägg eventuella bilder och faktarutor som kompletterar artikeln. 2. Redogör för 

den tematiska strukturen på makronivå (löpsedel och artikel). 3. Redogör för den schematiska strukturen på 

makronivå (löpsedel och artikel) 4. Genomför en mikroorienterad analys av innehållet (Berglez 2007:207) 

 

I textanalyserna har jag alltså noggrant undersökt saker som vilka ord som förekommer och hur de används, 

vilka aktörer som kommer till tals och varför, vilka vinklingar som sker etc. Jag har även undersökt vilka 

betydelser och betydelsesammanhang som bildats i respektive löpsedel och artikel. Detta genererade ett 

arbetsmaterial som tillsammans med de konkreta frågor som ställdes finns samlade i bilagorna.  

8.1 Artiklar och löpsedlar 
• Aftonbladet, 2010-11-17 ”Vaknar inte efter Bröstförstoringen”  

Artikeln ”Vaknar inte efter bröstförstoringen” behandlar en tragedi där en 

kvinna skulle opereras i förberedelse för sitt bröllop och aldrig vaknade upp 

från narkosen.  

 

• Expressen 2010-11-17 ”Ulrica: jag kom tillbaka till livet”  
Artikeln ”Ulrica: jag kom tillbaka till livet” handlar huvudsakligen om hur Yoga kan minska smärta och stelhet 

i leder och göra utövaren friskare. Fokus för artikeln är Ulrica, 43 och hur hon gått från att ha varit handikappad 

till ett fullt fungerande liv.  

 

 

 

 

• Aftonbladet 2010-11-18 ”Silvia bryter tystnaden”  
Artikeln ”Silvia bryter tystnaden” behandlar kungafamiljens beteende sedan 

skandalboken Den ofrivillige monarken om kungen som släpptes före aktuell 

artikel hösten 2010. Den redogör för olika tillställningar som drottning Silvia, 

kungen och kronprinsessan närvarat vid, samt drottning Silvias första uttalande 

sedan skandalboken publicerades.  

 

• Expressen 2010-11-18 ”Nu blir det vinterkyla”  
Artikeln ”Nu blir det vinterkyla” behandlar en väderleksprognos som jämför de kommande dagarnas väder med 

tidigare år.  

 

 



26 

 

• Aftonbladet 2010-11-19 ”Var beredd på köldchock”  
Artikeln ”Var beredd på köldchock” publiceras dagen efter Expressens artikel 

om samma sak. Den behandlar en väderleksprognos som jämför kommande 

dagars temperaturer med tidigare år.  

 

• Expressen, 2010-11-19 ”Så har det gått efter Lyxfällan”  
Artikeln ” Så har det gått efter Lyxfällan” redogör för vad som hänt deltagarna i 

TV programmet Lyxfällan sedan avsnitten sändes. Artikeln fokuserar på sju av 

deltagarna och jämför hur de mådde under programmet och hur det går idag.  

 

 

 

 

• Aftonbladet, 2010-11-20 ”Idol-Jays tårar”  
Artikeln ”Idol-Jays tårar” redogör för hur idolfavoriten 2010 testade positivt 

för hasch och hur TV4 hanterar situationen och låter honom fortsätta som 

deltagare i Idol. Genom att låta honom delta trots droganvändningen går emot 

deras nolltolerans. Händelsen kombineras med bilder på Jay.  

 

• Expressen, 2010-11-20 ”Kärleksbeviset”  
Artikeln ”Kärleksbeviset” behandlar drottning Silvia och kung Carl XVI 

Gustafs första gemensamma framträdande sedan skandalboken Den ofrivillige monarken publicerades och hur de 

betedde sig. 

 

 

 

 

• Aftonbladet, 2010-11-21 ”Vi vann 103 miljoner”  
Artikeln ”vi vann 103 miljoner” återger hur ett tjejgäng på elva tanter vann på 

Lotto. Händelsen kombineras i artikeln med en stor bild på fyra av tjejerna som 

står och jublar på den krog där de först nåddes av beskedet.  

 

• Expressen, 2010-11-21 ”Maddes festnatt” 

Artikeln ”Maddes Festnatt” redogör för Prinsessan Madeleines besök hemma i 

Sverige och hur hon gick ut på Stureplan med sina vänner för första gången sedan hon bröt med sin före detta 

pojkvän. Händelsen kombineras med olika bilder på Madeleine ensam, med sina vänner, samt en profilbild.  
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• Aftonbladet, 2010-11-22 ”Sänk ditt elpris”  
Artikeln ”Sänk ditt elpris” redogör för vilka val du har inför vintern och ger 

olika rekommendationer för att sänka ditt elpris. Den redogör också för hur 

Nigel Williamsson anlitade ett namngivet företag för att hitta ett lämpligt 

elavtal.  

 

• Expressen, 2010-11-22 ”Ensamma mammor”  
Artikeln ”Ensamma mammor” redogör för en omfattande lista över singlar som 

söker kärlek i olika län. Texten som hör till tabellen återger hur ett par fann kärleken online.  

 

 

 

• Aftonbladet, 2010-11-23 ”TV4:s hån” 

Artikeln ”TV4:s hån” handlar om efterfesten som ägde rum efter finalen i TV 

programmet Biggest Loser och hur TV4 bjöd på två tårtor.  

 

• Expressen, 2010-11-23 ”Så gick det sen i Biggest Loser”  
Artikeln ”Så gick det sen i Biggest Loser” redogör för en jämförelse utifrån 

deltagarna i Biggest Losers hälsa och rutiner före och efter programmet, men 

framförallt hur vinnaren vann tävlingen.  
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9. Praktisk användning av metoden 
 

Den diskursanalys som genererat arbetsmaterialet utgår ifrån en komparativ ansats där respektive artikel och 

dess tillhörande löpsedel analyseras och jämförs. För att utföra den komparativa textanalysen måste jag först och 

främst definiera vad som tolkas som text och vad jag tolkar som tecken.  

 

Valet gjordes att betrakta artiklarna och löpsedlarna som enheter, där de kan ses utifrån två dimensioner. Den 

ena dimensioner är ett makroperspektiv där jag ser artikeln och dess löpsedel som en enhet som tillsammans 

förmedlar en betydelse, och sedan en mikronivå där språket studeras mer närgånget och där själva ordvalet i 

sammanhanget får en specifik betydelse. När mikrostrukturen studeras utgår jag från löpsedeln och artikeln 

separat för att kartlägga vad de förmedlar var för sig för att sedan jämföra dem.  

 

För att förtydliga hur texterna analyserats praktisk lånar jag här ett förtydligande exempel från mina genomförda 

textanalyser och fyller ut texten med beskrivningar för att förtydliga förfarandet. Som exempel används här 

artikeln ”Vi vann 103 miljoner” som publicerades i Aftonbladet den 21a november 2010. 

 

Samtliga löpsedlar och artiklar lästes först igenom under en veckas tid för att 

bekanta mig med materialet och därefter strukturerades analyserna enligt 

följande mönster. Inledningsvis granskades löpsedelns och artikelns 

övergripande struktur och innehåll i linje med det första steget i metoden som 

behandlar den makroorienterade analysen. Detta innebär att artikeln granskas 

på ett övergripande plan där disposition och innehåll kartläggs innan en 

analys av bland annat textens utformning och vinkling undersöks.  

Till detta steg hör alltså:  

• Att redogöra för nyhetstextens huvudsakliga innehåll och att 

kartlägga eventuella bilder och faktarutor som kompletterar artikeln. 

• Att därefter redogöra för den tematiska strukturen på makronivå 

 (löpsedel och artikel)  
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• Samt att slutligen redogöra för den schematiska strukturen på makronivå (löpsedel och artikel) 

 

För att beskriva de två första punkterna i den makroorienterade analysen lästes först löpsedeln och därefter 

artikeln igenom och punktlistor uppfördes över vad texterna handlade om. Här kartlades också vilka centrala 

begrepp som användes på löpsedeln och artikeln inför den senare mikroorienterade analysen.  

 

I de fall då artiklarnas huvudhändelse kompletterades av fler händelser listades händelsernas prioritering i 

artikeln utifrån vilken händelse som artikeln centrerades runt och vilka andra händelser marginaliserades genom 

att omnämnas i mindre utsträckning. Därför undersöktes löpsedeln och artikelns rubriker tillsammans med 

ingressen för att undersöka vad journalisten valt att betona. Slutligen kartlades bilder och faktarutor för att 

analysera vad de förmedlade och bidrog till i artikeln. I detta sammanhang undersöks bilderna med hjälp av 

frågor som; Vad föreställer bilden? Är det en färgbild eller är den svartvit – vad innebär det? Hur är bilden 

komponerad – är det ett porträtt. Ser personen in i kameran etc? Vilka känslor anspelar bilden på? Är bilden 

bekräftande eller utmanande? Skapar den distans eller närhet till sitt objekt? Finns det någon bildtext som hjälper 

mottagaren tolka bilden? På detta sätt framkom följande i artikeln ”Vi vann 103 miljoner”: 
 

Redogörelse för rapporteringens huvudsakliga innehåll 

Artikeln ”Vi vann 103 miljoner” återger hur ett tjejgäng på elva tanter vann på Lotto. Händelsen 

kombineras i artikeln med en stor bild på fyra av tjejerna som står och jublar på den krog där de först 

nåddes av beskedet. På löpsedeln används samma bild fast beskuren och texten ”de tog hem femte 

största spelvinsten någonsin i Sverige”. Artikeln kompletteras av två faktarutor som redogör för ”de 

största vinsterna på svenska spel” och ”Här bor det 897 personer” (en lista med kuriosa om den lilla 

orten där kvinnorna bor). 

Tematisk struktur - Makroorienterad analys 

Huvudhändelsen i artikeln är att gruppen på 11 tanter tillsammans vann 103 miljoner. Sekundära 

händelser är hur det kommer förändra deras liv och hur deras inkomst och liv såg ut innan vinsten. 

 

Den tematiska strukturen är alltså som tidigare beskrivits en kartläggning av hur ämnen och händelser i artikeln 

hierarkiskt organiserats och när denna översikt skapats övergick analysen till att undersöka den schematiska 

strukturen. Vilket gjordes genom att följande frågor ställdes till texten; Vad förmedlas i rubriker och ingress? 

Vilka aktörer förekommer i texten och vad representerar de aktuella aktörerna (institution, organisation, 

nationalstat, företag, sig själva? etc) Enligt vilket mönster redogörs för den historiska bakgrunden – utifrån 

särskilda aktörers handlingar/kommentarer? Hur konstruerar nyheterna uppfattningar som konsekvenser och 

orsak/verkan-förhållanden med utgångspunkt från särskilda aktörers verbala kommentarer? Vem/vad riktas 

aktörernas kommentarer till/mot? Hur kommenteras och beskrivs aktörerna av journalisten? Vilken aktör tillåts 

sammanfatta och/eller dra de huvudsakliga slutsatserna kring den aktuella händelsen? Den schematiska 

strukturen är alltså en kartläggning av hur journalisten konstruerat händelsen. I detta sammanhang tolkas ordet 

”aktör” som en synonym för den person eller det företag etc. som gömmer sig bakom händelserna. Dessa ger sig 

till uttryck i kommentarer för att stödja journalistens representation av händelsen eller återfinns i texten genom 

att utgöra en del av den händelse som beskrivs. Genom dessa frågor undersöks den schematiska strukturen för att 

utröna hur exempelvis vinklingen av artikeln konstruerats. Därför granskas vem som får uttrycka sig och vilka 

effekter dennes kommentarer får i sammanhanget, samtidigt som man granskar själva aktörerna och hur de 

beskrivs, vilket genom analys tydliggör mönster i texten. Detta analyserades i exempelartikeln ”Vi vann 103 

miljoner” enligt följande: 
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Schematisk struktur – Makroorienterad analys 

Vad förmedlas i rubrik och i ingress? I rubriken på löpsedeln förmedlas att fler 

än en person vunnit 103 miljoner, att det är en drömvinst och att vi kommer få ta 

del av vad de säger om saken. I artikeln används samma formulering ”Vi vann 

103 miljoner kr”, men med tillägget kr för kronor, i underrubriken står ”Här har 

tjejgänget just fått den otroliga nyheten – på krogen”. En fördjupning låter oss i 

ingressen veta att vinsten skedde i ”Vikmanshyttan” som är en mycket liten ort 

med hög arbetslöshet.  

 

Vilka aktörer förekommer i texten? Hur kommenteras och beskrivs aktörerna av 

den aktuelle journalisten? Vilken aktör tillåts sammanfatta och/eller dra de 

huvudsakliga slutsatserna kring den aktuella händelsen? Vem/vad riktas 

aktörernas kommentarer till/mot? Hur konstruerar nyheterna uppfattningar om 

konsekvenser och orsak/verkan-förhållanden?   

På löpsedeln används bilden tillsammans med ordet ”vi” för att förmedla aktören, såsom vinnarna. 

Ordet ”vi” får därigenom representera de fyra kvinnorna på bilden. I artikeln förekommer samma 

aktörer men här representeras de av några individer i gruppen. Vi får dock veta att ”vi” på löpsedeln 

egentligen är 11 kvinnor. I artikeln representeras gruppen av Gerd, 64. Gerd är den som får lov att 

genom sina kommentarer återberätta vad som hände och beskriva omständigheterna. Hon beskriver 

hur livet är på den lilla orten, om sina vänner som också vunnit och vilken enorm skillnad vinsten 

kommer göra i deras liv. Utöver Gerds kommentarer är det Journalisten själv som genom indirekt 

rapportering återger hur damerna nu ska diskutera vad de ska göra med pengarna.  

Den historiska bakgrunden får vi ta del av genom dels Gerds kommentarer om hur livet var innan 

vinsten, tillsammans med hur journalisten beskriver den lilla orten och hur livet varit för dem där. 

 

Slutligen övergår analysen i en så kallad  

• mikroorienterad analys  

Vilket är den avslutande delen av analysen i detta fall. Här analyseras så kallad lokal koherens och frånvarande 

information, närvarande implikationer och den lexikala stilen vilket jag tidigare beskrivit i genomgången av van 

Dijks metod. I exemplet framkom följande:  

 

Global koherens och lokal koherens Den övergripande händelsen beskriver hur vinsten kommer göra 

en stor skillnad för damerna och hur den för vissa var räddaren i nöden. Sättet journalisten beskriver 

orten på genom ord som ”en bortglömd bruksort med hög arbetslöshet”, i kombination med Gerds 

kommentarer ”Vi är vanliga knegare och har inga stora åthävor. De flesta är pensionärer, en av oss 

stämplar” sätter historien i relation och skapar en syn på kvinnorna som ödmjuka och ett behov av 

pengar.  

 

På löpsedeln saknas information om vad de vunnit, och underförstått syftar löpsedeln på pengar, 

dessutom visar bilden av kvinnorna enbart fyra av de 11 vinnarna i tjejgänget och rubriken anknyter 

”vi” till bilden. Detta gör det möjligt för tolkningen att det är fyra personer som skall dela på vinsten 

på 103 miljoner, när det i själva verket är 11. 

Den lexikala stilen Det är mycket få skillnader i ordvalet på löpsedeln jämfört med artikeln. I artikeln 

nyanseras händelsen mer genom att de skriver ut att det handlar om pengar, att det är 11 kvinnor i 50- 

70-års ålder och drömvinnarna omnämns istället med ”tjejgänget från dalarna”.  Historien i artikeln 
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beskriver mer detaljerat hur glada kvinnorna är och skillnaden det blir för dem i deras liv. På så sätt 

breddas historien, men den tar ingen ny vändning utan det löpsedeln initierar fortsätter artikeln bara 

redogöra för och den röda tråden är tydlig. 
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10. Analys och resultatdiskussion 
 

I följande analys återknyter jag löpande till mitt samlade arbetsmaterial genom att använda axplock från de 

genomförda textanalyserna för att ge exempel på det jag funnit. Denna sammanställning är alltså av en mer 

allmän art där det samlade materialet analyseras med hjälp av mina teorier. Genomgående är också analysen 

kopplad till uppsatsens syfte och därför besvaras också genomgående mina frågeställningar; Hur har textens 

betydelser reglerats i skapandeprocessen? samt Vilka betydelsesammanhang skapas komparativt i respektive 

löpsedel/artikel, hur ser samstämmigheten ut? Frågeställningen finns också mer utvecklat formulerad i 

uppsatsens syfte;  

 

”Syftet med denna uppsats är att diskutera förhållandet som finns mellan artikeln i en tidning och dess löpsedel. 

Genom en komparativ diskursanalys vill jag utröna om det som står på löpsedeln och i artikeln skapar samma 

eller liknande betydelser. Jag vill ta reda på om historien som löpsedeln initierar, fortsätter på samma sätt, 

utvecklas eller förändras i artikeln. Som följd för jag även en hypotetisk diskussion kring vilka tolkningar som 

den tilltänkta läsaren möjligen kan skapa genom att enbart läsa löpsedeln respektive om läsaren tar till sig hela 

artikeln. Vilka tolkningar är möjliga och skiljer detta sig mellan löpsedel och artikel”. 

 

Analysen inleds med en återkoppling till kvällspressen som diskursiv praktik eller institution. Utifrån det går jag 

igenom och analyserar hur det som framkom i analyserna är tecken på regleringar som hör ihop med texternas 

diskursiva praktik och förklarar hur det har påverkat betydelsesammanhangen i texterna. Analysen övergår sedan 

till att undersöka hur betydelserna konkret har etablerats i materialet och undersöker olika former av exempelvis 

ordval och vinkling och hur de fått sin betydelse utifrån kontext och sammanhang. Här fördjupas också den 

komparativa ansatsen där ordens betydelse på löpsedeln jämförs med ordvalet i artikeln och de likheter och 

skillnader som återfunnits undersöks.  

 

10.1 Tema 1: Reglering av betydelsesystem 
I bakgrundsredogörelsen i början av uppsatsen beskrev jag hur kvällspressen idag har blivit mer läsaranpassad i 

sin jakt på att sälja lösnummer och hur det gjort att journalisterna ständigt jagar bästsäljande nyhetsstoff. Det har 

i sin tur genererat en tendens att leta upp nyheter som läsaren vill ha, eftersom det innebär att de kan locka till sig 

även annonsörer om läsarna är många och trogna. Detta har gjort att kvällspressen tenderar att ägna sig åt 

sensationsjournalistik där nyheter som är triviala, populistiska, spekulativa och skandalinriktade prioriteras just 

för att de har stort läsarvärde. När det kommer till den typen av journalistik är det främst nyheter om sex, 

olyckor, kriser, sport eller rättsskandaler som får utrymme i tidningen. För att sedan sälja lösnummer används 

också löpsedlarna för att uppmärksamma läsarna och mana dem till köp, vilket självklart har påverkat 

formuleringar och ordval på löpsedlarna. Journalisten och författaren Anders R. Olsson beskriver det som att det 

skrivs mycket som ”kan vara sant men inte behöver vara det”. Han förklarar också tendensen med att journalister 

för att sälja lösnummer formulerar sig på ett sätt som gör händelsen mer säljande (Olsson 2006). På så sätt kan 

exempelvis den kommande vintern med temperaturer ner mot 4-5 minusgrader beskrivas som ”köldchock” på 

löpsedeln, vilket aftonbladet gjorde i arbetsmaterialet den 19 november5 . Eller hur ett ”Hån” på löpsedeln i 

artikeln istället framstår som ett födelsedagsfirande utan anknytning till någon form av hån (Aftonbladet 23 

                                                           
5
 Bilaga 4, punkt 1 Aftonbladet 2010-11-19 ”Var beredd på köldchock”  
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november)6. Detta är en annan tendens i kvällspressens. Att påverka innehållet i texterna genom att vinkla 

händelserna för att uppnå sensationseffekter. Dock skall det betonas att vinkling är ett måste för alla texter, men 

att kvällspressen många gånger väljer en vinkling som är mer säljande för att attrahera läsarna (Olsson 2006).  

 

Exemplet med ”hån” på löpsedeln uppmärksammades i materialet eftersom det då målades upp en bild av att 

något inträffat, men i artikeln beskrevs något annat. ”TV4:s hån” redogjorde Aftonbladet för den 23e november 

som att TV4 hånat Biggest Loser deltagarna när de deltagit vid efterfesten för produktionen. Det intressanta var 

sättet som löpsedeln vinklats så att det framgick att TV4 hade hånat deltagarna. Att det var en fråga om just 

vinkling var uppenbart då exempelvis ordet hån inte förekom någonstans i artikeln utan istället formulerades 

med ordval som: ”ett bord fullt med tårtor och bakverk”, ”bjöd på tårta”, ”två tårtor”, ”en av producenterna 

fyllde år” etc. Att journalisten eftersträvade en mer säljande vinkling var tydligt då de stycken som saknade 

talare formulerades med tydlig betoning på hur fel det var att TV4 bjöd på tårta7. Men på grund av de 

kommentarer som lämnades av deltagarna skapades det trots journalistens försök en helt annan historia än den på 

löpsedeln. Det hela visade sig handla om att TV4 för att fira en producents födelsedag bjöd på två tårtor och både 

TV4 och deltagarna kommenterade det hela som att det väl inte var något problem, att ingen tog illa vid sig och 

att det var ett fritt val att äta eller avstå. Denna typ av vinklingar förekom på flera ställen i arbetsmaterialet och 

vinklingarna skapades dels genom journalistens val att formulera redogörelsen, men främst med hjälp av att 

olika aktörer beskrevs som relevanta i texten och fick lov att uttala sig om händelserna på olika sätt.  

 

Genom att koppla kvällspressens sätt att skriva till Julia Kristevas eller Bakhtins intertextualitetsteorier kan man 

ge en förklaring åt hela den logik som kvällspressen utgår ifrån och hur den möjligtgjorts teoretiskt sett. 

När Kristeva och Bakhtin beskriver intertextualitet gör de det bland annat genom practice and productivity 

respektive dialogism. Det föregående begreppet bygger just på Bakhtins dialogism och handlar i grunden om hur 

texter bygger på tidigare texter. Teorin om Practice and productivity tar det hela vidare till nivån att om alla 

texter står i relation till andra texter och präglas av dem så medför det att även sociala normer, värderingar och 

ståndpunkter förs vidare genom den process som texterna går igenom när de skapats. Att kvällspressen utvecklat 

dessa tendenser skulle således kunna förklaras genom att de texter som började formuleras med fokus på att vara 

säljande var en följd av hårdnad konkurrens och att journalisterna därför började leta efter nyheter utifrån vad 

läsarna vill ha. De texter som sedan formulerades och vinklades för att locka läsare står således också dagens 

texter i relation till och de texter som idag skrivs på samma sätt är inspirerade av hur texterna före dem 

formulerades. Det har över tid skapat tendenserna att formulera sig på detta sätt, men det har också hjälpt till att 

forma vilka ordval som lämpar sig och genererar mest uppmärksamhet. Ord som ämnar locka läsaren till sig, 

som vill skapa närhet, personifiering, känsla etc. eller som jag ovan redogjorde för genom ord med anknytning 

till sex, olyckor, kriser, sport eller rättsskandaler. Konkreta exempel8 skulle därför kunna vara ord som KAOS, 

CHOCK, SUPER, TOTAL, DRAMA, ATTACK, SKRÄCK och skapar effekter i relation till händelsen. Genom 

att tidigare texter utformats med liknande ord har orden dels prövats, men också etablerats och skapat de 

konventioner som idag utgör kvällspressens diskurs. Det har alltså intertextuellt skapats en standardisering för 

hur en viss typ av text skall se ut och vad den ska innehålla för att hålla sig till formen. Detta sågs under 

analyserna av artiklar och främst löpsedlar där ordvalet frekvent var en överdrift i förhållande till artikeln, och 

skillnaden mellan rubriken som satts till artikeln och den på löpsedeln såg alltid olika ut. I artikeln tenderade 

rubriken vara mer nyanserad med ett mildare ordval, såsom att ”Ishavskylan mot Sverige” i artikeln hette ”nu 

                                                           
6
 Bilaga 5, punkt 5 Aftonbladet, 2010-11-23 ”TV4:s hån” 

7
 Bilaga 5, punkt 5 Aftonbladet, 2010-11-23 ”TV4:s hån” 

8
 www.totalkaos.se är en blogg som gjort det till sin uppgift att lägga upp löpsedlar som sticker ut just på grund av sin användning av denna 

typ av ordval. Deras mål är att underhålla, men ger ändock goda exempel på ordval på löpsedlarna. De diskuterar även vad ordens faktiska 

innebörd egentligen är.  
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blir det vinterkyla”9, eller ”TV4:s hån mot deltagarna i Biggest Loser” som de i artikeln rubricerat med 

”Frestades med tårta”. Båda är exempel på kvällspressens diskurs där löpsedeln över lag är överdriven i 

rubriksättningen. Det var dock inte enbart rubriker som inte alls stämde överens, för även sådana förekom. Det 

fanns flera sådana exempel; ”singelmammor och pappor söker kärlek i Västra Götaland och resten av Sverige” 

blev ”Ensamma mammor (och pappor!) söker kärleken10”. I fall som detta skilde sig rubrikerna inte åt så mycket 

och förmedlar ungefär samma sak, men då var det andra saker med formuleringen som gjorde dem säljande. I 

detta och i flera andra fall var det kopplingen till ett populärt program som var aktuellt på TV som gjort att det 

potentiella läsvärdet ökade. I punkt 9.2 Tema 2: Kontextualisering av betydelser längre ner i texten återkommer 

jag till mitt resonemang kring rubriker och betydelser. 

  

10.1.1 Intertextualitet och utsägelsemodaliteter  
Artiklarna; ”Idol-Jays tårar”, ”Så har det gått efter Lyxfällan”, ”Så gick det sen i Biggest Loser”, ”TV4:s hån” 

och ”Ensamma mammor” hade en tydlig koppling till TV program som vid publicering precis gått eller 

fortfarande gick på TV. Händelserna som de redogjorde för hade på olika sätt återkopplingar till programmen 

och programmens namn framhävdes i samtliga fall på löpsedlarna. Dessutom var det ofta deltagarna från 

programmen som själva tillåtits kommenterade händelserna i artikeln. Två andra artiklar handlade om 

kungafamiljen11 12och byggde på varandra genom att manifest hänvisa till samma skandal som målades upp som 

bakgrunden för den händelse artiklarna redogjorde för. Den gemensamma kopplingen var att drottningen skulle 

framträtt tillsammans med kungen tidigare i vecken, men avstod (första framträdandet efter den skandalbok som 

publicerats). De båda artiklarna byggde således på samma händelse, samma föregående texter och uttalanden 

som inspirerat och präglade de två artiklarna. Även två artiklar som redogjorde för vädret13 14 hade en koppling 

till varandra, de publicerades i respektive tidning den 18e och 19e november. Artiklarna handlade om den 

kommande kylan och erbjöd båda 13 dygns prognoser. Men då de publicerades två dagar i följd kunde man i den 

artikel som publicerades den 19e se hur den präglades av artikeln från den 18e genom att hänvisa till samma 

rapporter och samma prognos. Detta ser jag utifrån Bakhtins dialogismbegrepp som att texterna står i relation till 

varandra och präglas av varandra. Mer specifikt är det sista exemplet det som Bakhtin kallar heteroglossia, en del 

av dialogismbegreppet. De båda artiklarna om vädret är utformade med olika kommentarer från meteorologer, 

men är genomgående en väderprognos som måste basera sig på någon form av tidigare rapport från en 

väderstation eller liknande. Alltså fanns det i det samlade materialet flera olika inslag av intertextualitet, där 

andra texter inspirerat innehållet eller där det fanns konkreta kopplingar mellan diverse olika artiklar i 

tidningarna.  

 

Genom de intertextuella kopplingarna går det att med tanke på kvällspressen spekulera i hur detta utnyttjades på 

löpsedeln för att attrahera läsarna. Om ett program som går på TV följs av ett stort antal tittare som är 

engagerade i deltagarna i programmet och följer framgång och misslyckanden. Då är de troligen även 

intresserade av de händelser som berör deltagarna även utanför programmet. Eller om de följt ett program som 

precis är slut för säsongen som vi för sakens skull påstår är deras favoritprogram(ex Biggest Loser), på en 

löpsedel annonseras få en redogörelse för vad de väger idag och hur det gått sedan tävlingen15. Det borde då 

                                                           
9
 Bilaga 5, punkt 2 Expressen 2010-11-18 ”Nu blir det vinterkyla” 

10
 Bilaga 5, punkt 4 Expressen, 2010-11-22 ”Ensamma mammor” 

11
 Bilaga 4, punkt 2 Expressen, 2010-11-20 ”Kärleksbeviset” 

12
 Bilaga 5, punkt 3 Aftonbladet 2010-11-18 ”Silvia bryter tystnaden” 

13
 Bilaga 4, punkt 1 Aftonbladet 2010-11-19 ”Var beredd på köldchock” 

14
 Bilaga 5, punkt 2 Expressen 2010-11-18 ”Nu blir det vinterkyla” 

15
 Bilaga 4, punkt 5 Expressen, 2010-11-23 ”Så gick det sen i Biggest Loser” 
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potentiellt få en status som något läsarna vill ta del av.  I arbetsmaterialet framgick det i vissa fall att den som 

formulerat löpsedeln möjligen haft detta i åtanke eftersom löpsedeln uteslutande återkopplade till programmet i 

stora bokstäver. Om händelsen i artikeln sedan var densamma eller något annorlunda än den på löpsedeln 

varierade.  

 

Det som framgår i artiklarna är hur gränsen mellan intertextualitetsbegreppen heteroglossia och polyfoni kan 

vara diffus eftersom återgivanden av andra rapporteringar och olika former av reported speech är något som kan 

betraktas som både heteroglossia och polyfoni. Polyfoni som begrepp ligger väldigt nära Faircloughs syn på 

konkret intertextualitet som reported speech, eller med ord som kan representera dem båda, flera röster inom en 

och samma text. Således kan de tre begreppen te sig gränsande till varandra och om heteroglossia och polyfoni är 

definitioner av två typer av intertextualitet, är reported speech det sätt som de båda ges uttryck konkret i texten 

inom termen för intertextualitet. I texterna fanns det ständigt olika personer (röster) som användes för att 

kommentera händelsen på olika sätt. Det förekom genom de flesta typer av återgivanden, där journalisten på 

olika sätt beskrev vad som sagts i en annan situation och som därmed blev rekontextualiserade i artikeln. Det 

förkom dels citat där journalisten använde de exakta ord som talaren valt för att beskriva något, annars kunde det 

handla om hur journalisten själv omformulerat det som exempelvis en ”expert” sagt men ändå återgav vem som 

sagt det och i vilken situation, eller så återgav journalisten helt med egna ord något som någon sagt i en situation 

eller om hur något gått till, utan att egentligen återge vem exakt som uttryckt det. De enda två artiklar som inte 

innehöll någon form av direkta återgivanden, var dock två artiklar som handlade om kungafamiljen. I dessa fall 

användes free indirect reporting vilket är när journalisten med egna ord återgav det som hänt utan att tydliggöra 

att det handlar om ett återgivande av vad någon sagt, skillnaden mellan dessa och andra artiklar är att andra 

artiklar innehöll en kombination av olika typer av återgivanden medan dessa enbart återgavs med journalistens 

ord. ”de flesta som igår… … gjorde samma tolkning”, ”Kungaparet har gått vidare” vilket i artikeln leder in 

läsaren på att tolka kungen och drottningens handlingar på samma sätt ”Varken kungen eller drottningen visade 

igår med en min vad de har gått igenom”, ”När hon återvände till sin plats bredvid kungen så la han ömt sin 

hand på hennes arm”16 etc. Vem som var på plats eller vem som återgett händelsen från början, beskrivs inte 

utan genomgående sker journalistens redogörelse från en plats utanför händelsen som en åskådare och det är han 

själv som tolkat situationen som han återger i artikeln. Om de kommentarer som journalisten använt i artiklarna 

hade en annan innebörd i sitt ursprungliga sammanhang kan vi bara spekulera i, men i det nya sammanhanget 

användes de oftast för att vinkla händelsen på det sätt som journalisten ville. Exempelvis kunde man se hur 

journalisten använde kommentarerna för att påverka redogörelsen i den ena eller andra riktningen.  

 

De kommentarer som återfanns i arbetsmaterialet varierade mellan två huvudsakliga teman. Kommentarerna 

användes ibland för att beskriva två sidor i en tvistefråga, eller för att kommentera händelsen från ett 

utomstående perspektiv. Mellan journalistens egna redogörelser, indirekt rapportering och genom 

kommentarerna från diverse aktörer målades det upp en vinkling av händelsen. Hur vinklingen såg ut varierade, 

men det som var mest intressant var i de fall då det var uppenbart hur löpsedeln och sedan journalisten försökt 

vinkla händelsen och misslyckats. Vilket jag tidigare gav exempel på i artikeln TV4:s hån, då journalisten ville 

framhäva hånet av deltagarna men då det hela föll platt genom deltagarnas kommentarer.  

 

Sammantaget användes i arbetsmaterialet alltså kommentarer för att skapa en vinkling av händelsen och för att 

föra den framåt. Kommentarerna syftade till att antingen bidra med argument som stärkte trovärdigheten för det 

som journalisten redogjorde för: I ”Ensamma mammor”17 används exempelvis en dejtingexpert för att framhäva 

                                                           
16

 Bilaga 4, punkt 2 Expressen, 2010-11-20 ”Kärleksbeviset” 
17

 Bilaga 5, punkt 4 Expressen, 2010-11-22 ”Ensamma mammor” 
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redogörelsen av att nätdejting är ett bra sätt för singelföräldrar att hitta kärleken. Dejtingexperten citeras i texten 

när hon argumenterar för dejtingformen och hur den är passande för singelföräldrars livsstil. Ett annat syfte var 

att personifiera händelsen genom att vinkla historien som jag högre upp i texten beskrivit genom att exempelvis 

låta dem som var inblandade i händelsen återge sin syn på det som hänt. Eller slutligen för att genom en individ, 

privatperson eller känd person låta dem representera händelsen. När det var detta journalisten ville uppnå så 

tillåts en person representera en större grupp människor. Då utgick historien ofta ifrån en person som hela 

redogörelsen centrerades kring. I ”Ensamma mammor” på så sätt redogörelsen från ett par som träffades online 

via en nätdejtingsajt för att demonstrera hur väl det kan sluta om man vågar chansa. De presenteras därför som 

två personer som sökte kärleken och fann varandra online. Det fanns alltså tre teman av röster i arbetsmaterialet; 

1. Flera åsikter och synvinklar kring samma händelse interagerar, 2. Auktoritära uttalanden om händelsen för att 

skapa trovärdighet, 3. Händelsen centreras kring en person som får kommentera och representera händelsen och 

andra personer i samma situation. Tillsammans har de vinklat händelsen genom journalistens val av röster och 

hur han organiserat dem i relation till händelsen.  

 

De olika aktörerna som jag kallar dem i mina textanalyser, beskrivs på olika sätt av journalisten och i de flesta 

fall presenteras de med för, efternamn samt sin relation till händelsen. Om aktören ska stödja redogörelsen 

genom sin position som expert eller sakkunnig inom ett område användes ofta en lämplig titulering för att ge 

sken av att han eller hon är lämplig att uttala sig om saken. Detta ser jag som uttryck för det som Foucault kallar 

utsägelsemodaliteter, att vissa faktorer måste bockas av för att mottagaren skall lyssna och ta till sig det som sägs 

som trovärdigt eller sant. I kvällspressens diskurs kan man diskutera användningen av expertuttalanden, eller 

kommentarer. För vem eller vilka kan exempelvis kallas experter och vad är en expert egentligen. Exempelvis så 

användes olika auktoritära aktörer i flera av artiklarna. I ”Vaknar inte efter Bröstförstoringen”18användes läkare 

för att uttala sig om vad som gått fel, I ”Var beredd på köldchock”19 och ”Nu blir det vinterkyla”20 användes 

meteorologer för att beskriva prognosen, I ”Ensamma mammor”21 förekom en dejtingexpert, i ”Sänk ditt 

elpris”22 användes elavtalsförmedlare, i ”Ulrica: jag kom tillbaka till livet”23 kommenterade en forskare hur 

metoden fungerar och i ”Silvia bryter tystnaden”24 använde sig journalisten av hovexperter. Aktörerna 

förekommer i artiklarna utan att egentligen ha en särskild involvering i händelsen, men hjälper journalisten att 

göra redogörelsen mer trovärdig och det är just rollen de får som sakkunniga i förhållandet till ämnet som gör 

dem mer trovärdiga och detta framhävdes för att skapa trovärdighet hos läsaren för dem som talare. I 

arbetsmaterialet kunde alltså en expert eller en trovärdig talare vara flera olika personer, men det är just vilken 

roll de har i förhållandet till ämnet som gör dem mer eller mindre trovärdiga. Därför kan också journalisten 

använda deras ord som argument och vågskiljare för att betona den vinkling som utformas i artikeln. En 

dejtingexpert som styrker varför det är bra för ensamstående att dejta över nätet, är behjälplig när artikeln 

handlar om nätdejting och vinklingen är just hur singelföräldrar söker kärlek. Därmed kan artikeln erbjuda en 

lösning till de singelmammor och pappor som de på löpsedeln annonserat söker kärlek. Att dessutom använda 

sig av ett par som fann varandra över nätet och som lämnar berörande kommentarer om hur de älskar varandra 

oerhört mycket ger även det stark effekt på vinklingen, vilket är ett kort exempel på hur vinklingen av artikeln 

”Ensamma mammor” skapades. 

 

                                                           
18

 Bilaga 3, punkt 1 ”Vaknar inte efter Bröstförstoringen” 
19

 Bilaga 4, punkt 1 Aftonbladet 2010-11-19 ”Var beredd på köldchock” 
20

 Bilaga 5, punkt 2 Expressen 2010-11-18 ”Nu blir det vinterkyla” 
21

 Bilaga 5, punkt 4 Expressen, 2010-11-22 ”Ensamma mammor” 
22

 Bilaga 4, punkt 4 Aftonbladet, 2010-11-22 ”Sänk ditt elpris” 
23

 Bilaga 5, punkt 1 Expressen 2010-11-17 ”Ulrica: jag kom tillbaka till livet” 
24

 Bilaga 5, punkt 3 Aftonbladet 2010-11-18 ”Silvia bryter tystnaden” 
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10.2 Tema 2: Kontextualisering av betydelser  
Som jag ser det utgör alltså ovanstående typer av regleringar tillsammans de former och 

konventioner utifrån vilka mitt samlade material reglerades när det sattes samman. Det är 

denna process där redaktionerna reglerar innehållet i enlighet med de för institutionen 

gällande konventionerna som Fairclough hänvisar till som den diskursiva praktiken. 

kvällspressen har alltså i mitt material lämnat avtryck som bör ses som en del av deras 

förfarande, men som format återgivandet och därmed de möjliga tolkningar som texterna 

förmedlar. Genom kvällspressens diskurs har betydelsesystemen i texterna formats och i 

sin tur skapat betydelserna. Vilka betydelser har skapats på löpsedeln respektive i 

artikeln? Hur samstämmiga är de? Som jag beskrev ovan är det alltså en del av den 

diskursiva praktiken att formulera löpsedlarna på ett sätt som säljer tidningar. Genom att utgå ifrån den idén så 

fanns det i arbetsmaterialet flera exempel på hur löpsedeln formulerats för att sälja bättre. En artikel om hur 

drottning Silvia meddelade att hon mådde bra efter skandalen hette på löpsedeln att hon ”bröt tystnaden”, vilket i 

artikeln visade sig motsvaras av tre ord där hon citeras ”Jag mår bra”. Detta är ett tydligt exempel på hur 

löpsedeln användes för att för att framhäva händelsen mer säljande än den var. Andra ord 

som förekom på löpsedlarna var KOMA och CHOCK. En av artiklarna handlade om hur 

en kvinna inte vaknat upp efter en operation och istället för att skriva det använde de 

ordet KOMA. I fallet med den artikeln nyanserades ordvalet senare i artikeln med att hon 

låg i vegetativt tillstånd och inte vaknar upp, vilket gjorde att kontentan tillsammans med 

vinkling av händelsen genom kommentarerna ändå blev att det var samma historia som 

förmedlades. I fallet där ordet CHOCK användes hette det KÖLDCHOCK på löpsedeln 

vilket är ett starkt ordval i relation till det mer nyanserade ordvalet i artikeln där ”ända 

ner till 5 minusgrader” användes för att beskriva hur kallt det kunde bli de kommande 

dagarna. Om vi då utgår från det centrala tecknet på i löpsedelns rubrik ”Var beredd på köldchock” så kan vi 

föra ett resonemang kring frågan; vad är chock egentligen? I artikeln beskrivs chock tydligen innebära att i kalla 

Sverige i november så är det en chock att det blir 5 minusgrader kallt. Ett land som Sverige där det året innan 

under vinterhalvåret blev minus 19 i södra Sverige, ett land där kyla, minusgrader, piskande vindar och snö hör 

till under vintern. Fem minusgrader vore en köldchock om personen som läser det befinner sig på varmare 

breddgrader där minus fem faktiskt skulle komma som något av en chock. I Sverige är fem minusgrader inte en 

chock, inte ens i de södra delarna, därför kan man undra hur personen som satte rubriken ”köldchock” eller 

underrubriken ”det blir orimligt kallt” tänkte. Hur han eller hon sedan kombinerar det med bilden på löpsedeln 

gör hela säljargumentet än mer påtagligt. Denna löpsedel förmedlar alltså en idé om att det kommer att bli 

väldigt kallt, chockartat kallt, vilket för en svensk skulle behöva innebära långt lägre än 5 minus. I artikeln inleds 

redogörelsen i samma anda som löpsedeln med rubriken; ”Var beredd på köldchock ” och underrubriken ”Nu 

drabbar ishavskylan hela landet” men genomgående redogör de sedan för hur det visserligen är kallare än 

tidigare år, men hur temperaturerna går ner mot minus fem som mest. Det förekommer också i artikeltexten vissa 

ordval som är väldigt målande såsom de i ingressen hänvisar till kylan som ”Hela landet får en rejäl köldsmocka 

nästa vecka” som får det att låta som att kylan kommer smälla till oss med oanad kraft, eller som att det är något 

som kommer plötsligt och kraftfullt. Dock etablerar journalisten med hjälp av meteorologerna en bild som trots 

överdriften på löpsedeln, skapar en mer nedtonad, mer meteorologisk vinkel och saklig beskrivning av det 

kommande vädret.  

 

Löpsedeln med ”Köldchock” beskrev jag tidigare som att den hade en intertextuell koppling till en liknande 

vädertext. Den artikeln heter ”Nu blir det vinterkyla” och har av någon formulerats på ett sätt som skulle kunna 

tolkas som ett hot mot Sverige. ”Ishavskylan mot Sverige” sätter just ishavskylan i relation mot Sverige, som att 
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den kommer svepa in och… frågan är vad. Vad innebär det? Ordet ishavskyla kan i relationen till artikeln ses 

som saklig då det är just från ishavet som kylan kommer ifrån, men ishavet och användningen av det i relation 

till Sverige gör att det kan tolkas som att det handlar om väldigt låga temperaturer. På löpsedeln använder de 

också ”Dubbdäck, snöskyffel, mössa” vilket är saker som vi använder när det är väldigt kallt eller så pass kallt 

att snön kommer och en snöskyffel är en indikation på att det torde handla om en hel del snö. Framförallt om vi 

relaterar orden till den större kontexten, i norrland skulle behovet av en snöskyffel kanske inte betyda så mycket 

med tanke på att det tidigt blir kallare där än i södra Sverige. Där är det dock värre, eftersom det i södra Sverige 

inte kommer lika mycket snö, således förmedlar en snöskyffel mer eller mindre snö beroende på vart i Sverige 

man läser tidningen. I artikeln nyanserar de istället ordvalet och för att beskriva det kommande väder används 

istället ” ”… det handlar inte om någon extrem kyla…” och ”regn, snö, solchanser”. Utformningen på löpsedeln 

kan dessutom i sin utformning liknas vid en stormvarning, medan artikeln istället påminner mer om en vanlig 

meteorologisk prognos.  

 

Detta har alltså på flera ställen i det samlade materialet funnits exempel där rubrikerna i vissa fall stämde bättre 

överens och ibland sämre överens med artikeln. Dock gick det att se att även i de fall då huvudrubriken stämde, 

så fanns det ofta tillagda underrubriker i artikeln. Underrubrikerna kunde ibland vara ett sätt att placera 

händelsen i ett annat ljus eller inleda en annan historia. Under ”Ensamma mammor (och pappor!) söker 

kärleken” användes exempelvis underrubriken ”Madeleine och Linus fann varandra på nätet: ’Vi älskar 

varandra oerhört”. På så sätt etablerades det som den artikeln faktiskt handlade om, nämligen nätdejting. På 

detta sätt förekom det ofta att löpsedeln målade upp en historia genom sitt ordval som i artikeln kunde få lite 

olika uppföljning. Detta förekom i flera av de löpsedlar som inte behövde några effektfulla ord för att öka 

tidningens läsarvärde. Med detta menar jag de exempel där löpsedlarna istället använde sig av namnen på det TV 

program som de knöt händelsen till. Ovanstående exempel är ett sådant där det förekom att de knöt redogörelsen 

till ett TV program, men artikeln fokuserade på något helt annat och använde istället bara den intertextuella 

anspelningen för att attrahera läsare. De artiklar som använde sig av programnamnen eller intertextuellt byggde 

på dem var svårare att tolka. ”Singelmammor söker kärlek”, ”Biggest Loser deltagarna”, ”Lyxfällan”, ”Idol” är 

ord som skapar associationer till programmet de gett namn till och trots att programmet egentligen heter ”Ensam 

mamma söker” så är det möjligt att associera ”Singelmammor söker kärlek i Västra Götaland och resten av 

Sverige” med programmet på TV. Om vi tar ”Så gick det sen i Biggest Loser” så är händelsen på löpsedeln 

centrerad kring ”så gick det sen” vilket kan tolkas som att det handlar om något i relation till programmet. Att 

det sedan också står på löpsedeln; ”Kärlek och olycka”, ”vinnarens bästa knep” och ”de som gick upp igen” 

samt att de har fyra bilder på deltagarna, gör att det hela tolkas som någon slags redogörelse för hur det gått för 

just deltagarna sen. Ordet ”sen”, sedan vet vi inte vad det syftar till utan bara att det måste handla om något som 

hänt sedan sist. Att då lägga till förförståelsen att tidningen publicerades direkt efter finalen i programmet, gör 

det möjligt att tolka det som att det kommer att handla om hur det gått sedan programmet och att de kommer 

redogöra för hur deltagarna ser ut nu och mår idag. I artikeln ligger fokus enbart på en deltagare, nämligen 

vinnaren och de olika saker som nämns på löpsedeln har marginaliserats för att ge plats åt vinnarens berättelse. 

Som en kontrast kan vi ta en av de artiklar och löpsedlar som förmedlade samma historia på löpsedeln och i 

artikeln; ”Vi vann 103 miljoner”. På löpsedeln skrev de; ”Vi vann 103 miljoner – drömvinnarna berättar”, 

vilket är precis det som artikeln handlade om, och ingen direkt omformulering har skett på löpsedeln, vilket i och 

för sig kan ha göra med att själva händelsen i sig är något sensationell. Det framgår nämligen att det är den femte 

största spelvinsten i Sverige någonsin, vilket är uppseendeväckande även utan någon framhävning. Ordvalet i 

artikelns rubrik har bara en skillnad, att de lägger till kr (kronor) efter miljoner. Artikeln låter vinnarna beskriva 

händelsen och därvid stannar det.   
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När betydelserna i artiklar och på löpsedlar undersöktes gick det att bland annat utgå ifrån Laclau och Mouffes 

diskursteori och i detta sammanhang deras syn på diskurser som centrerade kring vissa centrala tecken. Med 

hjälp av deras syn på ordens betydelse som relativ i förhållande till andra tecken inom en artikulation (ett 

yttrande och här: en utsaga) kunde detta användas för att så att säga skapa en utgångspunkt för den komparativa 

analysen av innehållet. Detta kan liknas vid att koda materialet, utan att för den skull anamma en kvantitativ 

ansats (Börjesson & Palmblad 2007:36). Med detta menar jag att deras teori användes för att undersöka vilka 

centrala tecken som löpsedel respektive artikel hade centrerats kring och hur övriga ord och kommentarer fick 

sin betydelse i förhållandet till dessa tecken (ord). Därför utgick jag från löpsedelns formuleringar och vilka ord 

som var centrala för betydelsen på löpsedeln för att sedan utläsa hur dessa ord relaterades och fick sin betydelse 

inuti artikeln. Genom att kartlägga de ord som användes på löpsedeln ”I koma efter bröstoperation – fick 

förstoringen i bröllopspresent”, framstår orden Koma och Bröstoperation som centrala. I jämförelsen med 

artikeln framträder ordet Operation som ett av de ord som hela utsagan är centrerad kring och ses därför i detta 

sammanhang som ett centralt begrepp i förmedlandet av händelsen. Därmed bör också ordet finnas med på 

löpsedeln för att tydligt förmedla vad artikeln handlar om, vilket det i detta fall gör och knyts till ordet bröst som 

på så sätt ger ordet en specifik betydelse i sammanhanget. Ordet Koma är mindre centralt i artikeln och beskrivs 

istället med andra ord. Ett exempel där ett centralt begrepp inte finns med på löpsedeln är ”Ny forskning. Slipp 

värk och stelhet på 5 veckor: utan några mediciner”. I artikeln finner jag ordet Yoga som ett centralt tecken 

vilket inte används på löpsedeln, det medför en snedvridning av innebörden av det löpsedeln försöker förmedla. 

På detta sätt har Laclau & Mouffes diskursteori och betonandet på relativ mening kring centrala begrepp använts 

för att komparativt avgöra vilka ord som bör återfinnas på löpsedeln och hur dessa ord får olika betydelser på 

löpsedeln och i artikeln.  Genom textanalyserna som genomfördes med Berglez metod så gick det på så sätt att se 

hur övriga formuleringar och kommentarer relaterades till dem och hur betydelser skapades inom själva texten. 

Ett annat sätt att undersöka betydelserna var att använda Bakhtins syn på språket som kontextbundet, på det 

sättet gick det att ta de centrala tecknen och undersöka vad löpsedeln skulle få för innebörd i en bredare kontext. 

Eftersom språket är subjektivt och så också ordens betydelse det. Vad har orden som användes på löpsedeln för 

betydelse egentligen, om vi jämför med ett större perspektiv utanför kvällspressens och löpsedelns gränser. Vad 

förmedlar löpsedeln i sådana fall, och vad blir resultatet i så fall i jämförelse med artikeln? Att koma exempelvis 

är ett medicinskt tillstånd av djup medvetenlöshet, eller att chock är ett annat medicinskt tillstånd som man kan 

hamna i exempelvis i samband med en olycka. Det är vad de två orden egentligen betyder, på löpsedeln 

förmedlar de istället oftast sensationseffekter och överdrift. Att ordet koma på löpsedeln sedan kombinerades 

med den onödiga informationen ”fick operationen i bröllopspresent” är ett sätt att försöka förmedla vilken 

tragedi, att skapa känsla, medkänsla och personifiering genom löpsedeln. På det sättet har ordet koma istället 

relaterats till övriga ord i textsammanhanget som fått sin innebörd.  

 

10.2.1 Ett förtydligande exempel 
Som avslutande exempel kan vi granska ett fall som på löpsedeln hette ”Ny 

forskning: Slipp värk och stelhet på 5 veckor utan några mediciner” vilket 

kombinerades med en bild som användes på olika sätt i artikeln och på löpsedeln. 

Denna löpsedel ligger på gränsen för vad som kan kallas sakligt. Detta då den 

visserligen är saklig men samtidigt döljer mycket av den information som är central i 

artikeln. ”Ulrica: jag kom tillbaka till livet” som artikeln heter handlar 

huvudsakligen om hur Yoga kan minska smärta och stelhet i leder och göra utövaren 

friskare. Fokus för artikeln är Ulrica, 43 och hur hon gått från att ha varit 

handikappad till ett fullt fungerande liv. Löpsedel och artikel kompletteras av en bild 
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på en leende kvinna. På löpsedeln är bilden beskuren, medan man i artikeln får se hela bilden. Artikeln 

kompletteras också av en faktaruta med 5 tips på vad man bör tänka på när man tränar.  

 

Huvudhändelsen i detta fall är inte den som beskrivs i rubriken på löpsedeln, men återfinns istället i rubriken till 

artikeln. Enligt löpsedeln verkar fokus ligga på att slippa smärtsamma åkommor utan medicin, medan rubriken 

till artikeln fokuserar på en persons resa mot friskhet. Denna händelse fördjupas i ingressen där vi får veta att det 

går att bli kvitt smärta med Yoga. I artikeln återfinns två sekundära händelser; 1 i form av en genomgång av 

forskning på kopplingen mellan yoga och minskad smärta. 2. Hur man gör för att minska sin smärta. 

 

Vad förmedlas i rubrik och i ingress? På Löpsedeln förmedlas en bild av att man kan bli av med värk och stelhet 

snabbt och enkelt utan mediciner. I artikelns rubrik används istället orden ”Ulrica: ’Jag kom tillbaka till livet’” 

med underrubriken ”Yogan hjälpte henne att bli av med smärta och stelhet”.  

Bilden i artikeln bidrar med en bild som här förstås som Ulrica, leende och sittandes i en yoga position. 

 

Löpsedelns rubrik presenteras utan någon tillhörande aktör och presenteras som en lösning på värk och stelhet, i 

kombination med rubriken ”ny forskning” som står överst. I artikeln utgår hela händelsen ifrån Ulrica som 

artikeln kretsar kring och hennes kommentarer. Hon beskrivs som en 43 årig kvinna som haft problem med 

smärta och stelhet i många år och som drabbad av smärtsjukdomen ”fibromyalgi”. I artikeln får hon representera 

mer än hon kanske egentligen kan, då händelsen beskrivs utifrån hennes erfarenhet av yogan genom vilket hon 

får representera en personifiering av alla de som lider/lidit av samma problem. Utöver Ulrika så finns det enbart 

en till aktör som bidrar till att beskriva en av de sekundära händelserna. Sjuksköterskan Maria Nilsson vid 

Danderyd sjukhus, har bedrivit forskning på förhållandet mellan yoga och minskad smärta. I artikeln används 

hennes kommentarer för att beskriva hur Yoga kan hjälpa den som lider av fibromyalgi. Samt för att med hjälp 

av beskrivningen av hennes forskning framhålla Yoga framför andra vanligare former av vård; ”efter kursen 

mådde kvinnorna i yogagruppen betydligt bättre än de i kontrollgruppen”. Enligt vilket mönster redogörs för 

den historiska bakgrunden? Den historiska bakgrunden beskrivs genom Ulricas långvariga problem med smärta 

och fibromyalgi. Samt att långvariga smärttillstånd är vanligt i Sverige med varannan svensk som drabbad.  

 

I förhållandet mellan de olika textstyckena som beskriver dels Ulricas tidigare situation och hur hon hittade 

lösningen genom Yoga, med sidospåret angående forskningen skapas bilden av Yoga som en mirakelkur som 

kan behandla den värk som inte vanliga mediciner råder bot på. På löpsedeln framgick det inte vilken metod man 

skulle använda sig av för att bli kvitt sina problem. Väl inne i tidnigen, när man bläddrat 33 sidor så finner man 

artikeln som löpsedeln handlar om, där det utförligt beskrivs om fördelarna med Yoga jämfört med traditionella 

vårdalternativ i form av tabletter mm; ”Yogagruppen undervisades två timmar i veckan i fysiska yogaövningar, 

mindfullnessmeditation, andning och stresshantering”, samt ”efter kursen mådde kvinnorna i yoga gruppen 

betydligt bättre än de i kontrollgruppen”. Samma sak gäller bilden på löpsedeln och i artikeln, vid en jämförelse 

av dem två så är bilden bidragande del av artikeln som tydligt anspelar på att det handlar om Yoga. Bilden i 

artikeln föreställer Ulrica sittandes i något som i sammanhanget enkelt går att tolka som en meditationsposition, i 

löst sittande kläder. På löpsedeln är istället bilden beskuren så att man enbart ser Ulricas leende ansikte, men 

ingen anspelning på yoga återfinns på löpsedeln.  

 

Löpsedeln är centrerad kring orden ”slipp värk och stelhet” och ”på fem veckor”. Slipp är en böjning av ordet 

slippa som är synonymt med att undgå, besparas, komma ifrån, befrias från eller att bli av med något. I detta fall 

värk och stelhet som man kan ha på flera olika sätt, värk kan vara huvudvärk, ledvärk, träningsvärk men i 

kombinationen med stelhet så blir det lite tydligare. Att slippa något i kombination med 5 veckor är en indikation 
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på att det går snabbt och enligt löpsedeln blir man av med det utan mediciner. De annonserar att det är ny 

forskning, vilket i sig är ett sätt att skapa trovärdighet för det artikeln kommer redogöra för, men löpsedeln 

utelämnar helt den nya forskningen redogör för, eller vad det alls handlar om; en metod? En procedur? En kur? 

Träning? Operation? Varför de utelämnar ordet yoga hade inte varit lika intressant om de inte beskurit bilden på 

löpsedeln. Genom att beskära den, så är det möjligt att tolka utelämnandet av ordet Yoga som ett aktivt val. Om 

detta har att göra med att formulera sig säljande kan vi enbart spekulera i, men med utgångspunkten i 

kvällspressens sätt att formulera sig, så utgår vi från att det är anledningen. I artikeln används ordet Yoga som ett 

väldigt centralt begrepp och kopplas ihop med hur det hjälpte Ulrica att bli av med smärta och stelhet ”Ulrica: 

Jag kom tillbaka till livet”. Ingen sådan koppling görs på löpsedeln. Denna frånvarande information som 

löpsedeln bygger på i form av ordvalet och bilden, är det som hindrar läsaren från att förstå vad artikeln handlar 

om i detta fall. Genom att utelämna ord som Yoga, vilket artikeln är helt centrerad kring så är det inte möjligt för 

läsaren att tolka löpsedeln på samma sätt som artikeln. I detta fall introducerar löpsedeln en historia som helt 

förändras i artikeln. Både vad gäller vad artikeln fokuserar på och de ord som används för att beskriva det. 

 

Ovanstående analys är hämtad från mitt arbetsmaterial och sammanfattar min analys som ett belysande exempel 

där aktörer och ordval har bidragit till vinklingen och att de möjliga tolkningarna på så sätt har reglerats. På 

löpsedeln har aktivt information utelämnats som tillsammans med ett särskilt ordval har reglerat informationen 

och tolkningen. I artikeln har informationen breddats och ordvalen nyanserats vilket bidrar till att artikeln genast 

är tydlig med vad den handlar om. Kvällspressen har i detta exempel i jakt på att sälja lösnummer format en 

missvisande löpsedel som utelämnar sådan information som är avgörande för att den tilltänkta läsaren skulle 

kunna tolka löpsedeln i linje med det artikeln redogör för. Ovanstående är också ett tydligt exempel på hur 

betydelsen varit centrerad kring centrala tecken. Tecken som dels fått sin betydelse genom sin relation till övriga 

tecken, men som också i den bredare kontexten har ovanstående betydelse bland andra möjliga betydelser. 

Aktörerna skapar trovärdighet för ämnet som redogörelsen handlar om och journalisten beskriver aktörerna för 

att skapa den trovärdigheten. Texterna består på samma sätt av heteroglossia genom att de bygger på ny 

forskning och polyfoni då det är flera röster som interagerar, tillsammans skapar kombinationen av dessa 

element de betydelsesammanhang som jag varit intresserad av att granska.  

 

10.3 Avslutande problematisering av social praktik 
Den avslutande problematiken, som också i Faircloughs anda återknyter till den sociala praktiken, är varför just 

dessa nyheter hamnade på löpsedeln. Tidigare beskrev jag hur kvällspressen har inriktat sig mer och mer på att 

förmedla sådana nyheter som läsarna uppmärksammar för att på så sätt sälja fler lösnummer. Något som medfört 

att så kallad sensationsjournalistik utgör normen för hur nyhetsurvalet ser ut. Frågan kvarstår dock varför just de 

nyheter som publicerades på löpsedeln ansågs inneha ett högt läsarvärde. Återigen är diskurser en relevant faktor 

för det urval bland de nyheter som redaktionerna varje dag har tillgång till.  

 

I underlaget återfanns bland annat nyheter om kungahuset, vädret, reality-tv och hälsa, vilket är ämnen som jag 

anser kan återknytas till den sociala praktiken. Ämnen som samtliga på olika sätt kan återknytas till de ämnen 

som vi i Sverige idag uppmärksammar i allt större utsträckning, eller som funnits på agendan de senaste åren. 

På liknande sätt som jag tidigare diskuterat hur journalisten i artikeln och på löpsedeln reglerat innebörd och 

vinkling kan även redaktionernas nyhetsurval ses som en annan form av reglering. Genom att exempelvis 

uppmärksamma kungafamiljen på löpsedeln och i artikeln så bygger journalisten på tidigare omnämnanden av 

dem i sin omskrivning. Julia Kristevas teori om practice and productivity beskriver detta med att texter bygger 

på så kallad kulturell textualitet vilket medför att artiklarna om exempelvis kungafamiljen i så fall präglas av de 
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förhållanden, normer och värderingar som råder i samhället just nu, vilket i sin tur påverkar hur de omskrivs i 

media. På samma sätt ligger det i linje med Faircloughs idé om att den sociala praktiken (kontexten) påverkar 

den diskursiva praktiken (här kvällspressen eller journalistiken som profession) vilket får effekter i nyhetsurvalet 

och vinklingen av händelsen.  

 

10.3.1 Återknytning till samhällsagendan  
Materialet som analyserats i denna uppsats innehöll bland annat artiklar och löpsedlar om det svenska 

kungahuset. Något som blivit omskrivet under flera år, men som nu kan betraktas med visade tendenser att 

förändras. I mitt samlade material benämndes kungafamiljen bland annat utan sina titlar och ibland även genom 

förkortningar på deras förnamn (ex: Madde vs. Madeleine). Dessutom redogjorde artiklarna för de senaste 

skandalerna kring kungahuset. Frågan är om dessa artiklar och löpsedlar kan ses som en del av en samhällelig 

förändring. Idag omtalas konungens älskarinnor som en skandal, vilket förr ansågs vara tätt förknippat med att 

vara konung. Kan denna förändring potentiellt anammas av det kommande tronbytet som kommer ske när 

kronprinsessan övertar tronen? Att prinsen och de båda prinsessorna gått ifrån att vara kungen och drottningens 

barn, till att bli egna individer och att kungahuset går mot en ny anda. Samtidigt lyfts och hörs i större 

utsträckning de röster som går emot monarkin. Genom de uppmärksammade skandalerna kan även dessa röster 

höras och möjligheten att avsätta kungen eller att avskaffa monarkin poängteras. Mellan dessa två resonemang 

finns även tanken att kungafamiljen flyttas ner från sin piedestal genom ett friare synsätt och samtidigt händer 

mycket kring kungafamiljen. Att dessa händelser hamnar på löpsedeln kan således vara förknippade med den 

skandalstämpel som kungahuset omgärdas av just nu, vilket alltså kan vara en följd av ett möjliggörande av 

denna typ av omtalande av kungahuset som tagit längre tid. På så sätt har den sociala kontexten och den svenska 

kulturen, inom vilken monarkin varit en betydande representant haft en inverkan på hur artiklarna och 

löpsedlarna kan utformas. Inte många år bakåt i tiden hade det inte varit möjligt att omnämna kungafamiljen utan 

titlar, eller att placera dem på en nivå som ligger närmare medborgarna och omtala deras brister.   

 

*** 

 

Förekomsten av artiklar med direkt anknytning till populära program på TV har tidigare diskuterats utifrån deras 

relevans för läsaren (se punkt 9.1.1). Dock är frågan om förekomsten av reality program eventuellt vara en följd 

på utvecklingen av individen till att kräva av ständiga händelser saker eftersom de annars snabbt blir uttråkade? 

Samt om det fått följden att de blir mer spänningssökande? Är det i så fall det som redaktionen fokuserat på när 

de valde att beteckna nyheter om diverse reality programs deltagare relevanta? Eller handlar det istället om 

själva innehållet i programmen som istället kan anknytas till bland annat ekonomi och hälsa? Två ämnen som 

även de uppmärksammats den senaste tiden i och med den senaste finanskrisen och alarmen kring fetma som 

numera beskrivs som en folksjukdom. 

 

Att hälsa diskuteras och uppmärksammas på löpsedlarna för att locka läsare kan även det ha att göra med den 

allmänna förslappningen. En förändring som skett sedan industrialismen, då vi gick från fysiskt arbete till 

maskiner. Andelen som idag arbetar med kroppsarbete är mycket färre än det någonsin varit. Att vi är mer 

stillasittande kan eventuellt ses som en följd även på IT-utvecklingen som medfört att drömjobbet idag ofta 

ligger inom ramarna för stillasittande arbete, vid en dator och att exempelvis sälja business intelligence, 

kommunikation. Vi lever alltså idag på ett annat sätt än för hundra år sedan men vi äter trots det mer än då. Vi 

har inte ändrat våra matvanor sedan den tid då människan utgjorde arbetskraften.  Den våldsamma skillnaden i 

hur vi levde förr och hur vi lever idag innebär hälsoproblem och att genomsnittsvikten ökar. Detta har medfört en 

motreaktion där bland mycket annat gymkulturen och reality-program såsom Biggest Loser, Du är vad du äter 
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och Supersize vs. Super skinny har fått nytt genomslag. Vikt och hälsa har uppmärksammats genom att det 

larmas mer och mer som ett folkhälsoproblem. Vilket kan ligga bakom att fler företag idag erbjuder friskvård, 

eller at yoga, mindfullness etc. förespråkas som ett alternativ till mediciner. Hälsa och vikt är ämnen som gått 

ifrån att vara en privat angelägenhet till att beröra hela befolkningen och därmed blivit ett problem för 

exempelvis staten och sjukvården då fler dör av fetma idag. Något som skapar ett större och mer 

uppmärksammat problem.  

 

I mitt samlade material finns bland annat två artiklar som behandlar vädret. Dessa två artiklar har jag tidigare 

beskrivit som överdrivna i formuleringen på löpsedeln. På löpsedeln framställdes väderhändelsen som hotfull, 

medan den i artikeln beskrevs på ett sätt som efterliknade en väderleksprognos i utformning och ordval2526. Att 

vädret är ett ämne med högt läsarvärde kan vara kopplat till hur väder idag blivit ett mycket uppmärksammat 

ämne på samhällsagendan. Att diskutera och reflektera över vädret är något som nog kan sägas vara ständigt 

aktuellt men hur vi talar om vädret idag är förändrat. Tidigare var vädret en angelägenhet som berörde individen 

på olika sätt och media har förmedlat väderprognoser länge. Dock har ämnet fått en förnyad relevans i och med 

larmen kring pågående klimatförändringar och relevansen av ämnet har förskjutits från att ha varit en individuell 

angelägenhet till att beskrivas som ett världshot om inte förändringar sker. Överallt skrivs det numera och talas 

om väder, klimatförändringar och miljö, i tidningar, på internet, inom företag och på TV. Vi har exempelvis fått 

en särskild väderkanal27, varje nyhetssändning avslutas med en väderprognos och företag diskuterar i större 

utsträckning sitt CSR-arbete och formulerar policys kring hållbar utveckling. Väder är alltså idag ett 

uppmärksammat ämne och det kan eventuellt sägas ha påverkat den allmänna efterfrågan på väderprognoser som 

ett inslag i individens vardag. Frågan är i vilken utsträckning mediernas framhållning av hoten kring 

klimatförändringarna har påverkat samhället. Idag framhålls inte längre enbart det minskade ozonlagret, utan 

istället effekterna såsom de olika naturkatastrofer som benämns som följder på det förändrade klimatiska 

förutsättningarna28. Om medierna beskrivit hoten under en längre tid, så bör alltså väder i alla dess former blivit 

ett ämne med högt läsarvärde och frågan är om detta påverkade valet ifråga om vilken nyhet som skulle hamna 

på löpsedeln. Då löpsedeln formulerades just som ett hot, kan det då uppfattas som en följd på medias 

rapportering av klimatförändringarna, för att på så sätt utnyttja ämnets relevans i samhället idag för att attrahera 

läsare? Vilket i så fall vore att samtidigt fortsätter bygga på den rådande diskursen och att poängtera vädrets 

relevans på samhällsagendan. Om vädret är en relevant nyhet baserad på larmen kring klimatförändringar, hur 

hamnade det i så fall på samhällsagendan från början?  

 

Gemensamt för de ämnen som uppmärksammades på löpsedeln går att se hur de på ett eller annat sätt gått från 

att vara en individuell angelägenhet till att istället beröra samhället, landet eller världen. Dessa ämnen har lyfts 

upp på en samhällsnivå där de kan beskrivas som både reglerade och reglerande av den sociala praktiken. 

Nyhetsurvalet och samhällsagendan kan därför ses som länkade genom ett makroperspektiv där valen ses som en 

följd av så kallad agenda-setting. Detta handlar om hur ämnen som genom mediernas urvalsprocesser hamnar på 

samhällsagendan (McQuail 2005:512). Agenda-setting teorin bygger på forskning kring hur medierna påverkar 

människor ifråga om vilka ämnen och händelser som uppfattas som relevanta i samhället genom mediernas 

nyhetsurval och i vilken utsträckning ämnen uppmärksammas i medierna (McQuail 2005:512). Genom att ett 

ämne eller en händelse omskrivs i medierna i stor utsträckning så förmedlas detta ämnes prioriterade relevans på 

samhällsagendan, vilket också påverkar den fortsatta omskrivningen i medierna. I detta sammanhang kan därför 
                                                           
25

 Bilaga 4, punkt 1 Aftonbladet 2010-11-19 ”Var beredd på köldchock” 
26

 Bilaga 5, punkt 2 Expressen 2010-11-18 ”Nu blir det vinterkyla” 
27

 www.vader.nyheterna.se, ett samarbete mellan Expressen och TV4-gruppen som ersatte respektive vädersajt på nätet. Här går det att 

bland annat ställa frågor om vädret och ta del av pollen och väderprognoser. 
28

 Exempel: http://www.rb.se/press/nyheter/Pages/barnklimatforandringar.aspx En rapport från Rädda barnen och  dess 

systerorganisationer på ämnet klimatförändringar, naturkatastrofer och hur det påverkar barn. 
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detta fenomen tillskrivas påverka den sociala praktiken och följer således på tidigare beskrivningar av diskurser 

som konstituerande och konstituerade i denna uppsats. Genom de textanalyser som genomfördes går det att 

problematisera hur nyheterna som publicerades mellan den 17-23e november 2010 i Aftonbladet och Expressen 

är en följd av agenda-setting. Alltså att nyhetsurvalet på olika sätt reglerats av och reflekterar de ämnen som på 

ett eller annat sätt är aktuella på samhällsagendan idag och därför utgör den sociala kontexten (kulturell och 

normativ) inom vilken texterna formats. Men att dessa artiklar och löpsedlar också formar och påverkar hur 

dessa ämnen kommer betraktas och omtalas också i framtiden.  

 

10.3.2 Slutdiskussion och sammanfattning av resultat 
Artiklarna var oftast mer nyanserade än löpsedlarna som konsekvent formulerats på överdrivna sätt eller använde 

speciella namn och ord för att på andra sätt väcka den potentiella läsarens uppmärksamhet. Det gick trots detta 

ändå att urskilja en flytande skala av hur väl löpsedelns och artikelns redogörelse stämde överens. Baserat på 

jämförelser av ordval, hur händelsen breddades och vinklades på respektive löpsedeln och i artikeln gick det att 

se skillnader i hur betydelsesammanhangen bibehölls eller förändrades på olika sätt. Det som på löpsedeln 

förmedlats med ett visst ordval kunde artikeln bygga vidare på, ta avsteg från eller omformulera för att på olika 

sätt förmedla händelsen.  Att undersöka hur aktörer och ordval använts för att framhäva, vinkla och redogöra för 

händelsen gjorde det möjligt att se hur löpsedeln och artikeln hade olika grader av samstämmighet.  

 

Den första nivån på skalan var de artiklar som stämde väl överens med löpsedeln och de gick att avgränsa genom 

att löpsedeln använde sig av ett ordval som i artikeln bibehölls. Kanske breddades händelsen som förmedlades på 

löpsedeln något med någon sekundär händelse, men de stämde överens på så sätt att om löpsedeln beskrev hur 

några vunnit 103 miljoner, så var det också det som artikeln redogjorde för och handlade om. Det kunde 

tillkomma en aktör eller två som fick kommentera, men det gjordes för att föra redogörelsen framåt, att låta dem 

själva få uttala sig då de var där och det de kommenterade var också det som löpsedeln introducerade – en vinst 

på 103 miljoner. Dessa artiklar innehöll ibland en vinkling av händelsen. Vinklingen var dock densamma både 

på löpsedeln och i artikeln eller förmedlade en syn på den händelse som löpsedeln redogjorde för. Denna grad av 

samstämmighet kännetecknades av att den som störst gjorde små avsteg från huvudhändelsen, som ofta beskrevs 

med hjälp av de sekundära händelserna.  

 

Den andra och tredje nivån var svårare att definiera eftersom det var lätt att uttala sig om huruvida de stämde 

med löpsedeln eller inte, men det var däremot svårt att definiera exakt vart på skalan de befann sig. Skall de 

artiklar som har anknytning till löpsedeln men en annan vinkling, ses som överensstämmande eller inte? Om de 

saker som tas upp på löpsedeln finns med i artikeln men fokus ligger på något som inte står på löpsedeln, vart på 

skalan befinner de sig då? Hur långt är steget från att stämma överens med löpsedeln till att inte göra det? Om 

både löpsedeln och artikeln är överdrivna och vinklade för att sälja, då stämmer de ju överens men kanske inte 

med verkligheten? För att komma fram till ett svar så har jag utgått ifrån de eller det centrala tecknet på 

löpsedeln och de onödiga tillägg som kanske funnits på löpsedeln så har jag tolkat vad det skapat för betydelser 

på löpsedeln. Sedan har jag i artikeln kollat om orden förekommer även där, i vilka sammanhang. Vart fokus 

ligger i artikeln, på vilka sätt har händelsen vinklats. På detta sätt fick jag sedan i rollen som forskare göra ett 

eget val där jag helt enkelt beslutade mig för om artikeln skulle hamna på den nivå som jag valt att kalla 

”stämmer någorlunda överens” eller den tredje nivån ”stämmer inte överens”. Som jag tidigare beskrivit är det 

en flytande skala och något behov av en absolut avgränsad skala finns inte då det är en kvalitativ studie där jag 

endast för att skapa översikt över mina resultat valt att kategorisera de tendenser jag sett för att på så sätt 

tydliggöra resultaten och besvara frågeställningarna.  
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Som tumregel kan vi sedan säga att det handlar om grader av överdrifter där de artiklar som delades in i 

kategorin ”stämmer någorlunda bra överens” var en större grad av överdrift än den i föregående nivå. Att den 

händelse som redogjordes för på löpsedeln var överdriven genom ordvalet, vilket genom sin nyansering i artikeln 

skapade en alternativ bild av händelsen på löpsedeln. Såsom exempelvis ”Knarket”, ”Avslöjandet”, ”hemskt 

ledsen” på löpsedeln återfanns även i artikeln men att uttrycken där nyanserades och fördjupades mer. Om 

historien slutat där så hade den stämt bra överens med löpsedeln. Men på grund av sin betoning av enbart den 

delen av händelsen och att löpsedeln sedan inte alls nämnde att artikeln genomgående redogjorde för TV4:s 

handlingar i och med avslöjandet, så skapas en annan historia i artikeln. Det behöver inte innebära att tillskottet 

eller bytet av fokus bör ses som något negativt, eventuellt så är det en positiv överraskning för läsaren att finna 

denna breddning. Men då vi försöker gradera hur väl löpsedeln stämde med artikeln så blir de löpsedlar och 

artiklar där löpsedeln och artikeln enbart delvis stämmer överens placerade i denna kategori. I ovanstående 

exempel ”Idol-Jays tårar” stämmer alltså löpsedel och artikel någorlunda väl överens baserat på att ordvalet 

återfinns både på löpsedeln och i artikeln. På löpsedeln är ordvalet dock överdrivet och effektladdat medan det i 

artikeln återfinns samma ord men fördjupade. Det som gör att det sätt som de skiljer sig åt är genom ett byte av 

fokus och vinklingen av händelsen som delvis blir belyst på löpsedeln men där en annan händelse eller vinkling 

av händelsen genomgående framträder i artikeln. 

 

Den tredje nivån kännetecknas därmed av de artiklar och löpsedlar som är rent av missvisande, där information 

på löpsedeln exempelvis utelämnats och på så sätt avgränsat de möjliga tolkningarna på ett sätt som är 

vilseledande. Jag kallar därför kategoriseringen för ”stämmer inte överens” för vilken exemplet med Yogan var 

en sådan händelse där både texten och bilden på löpsedeln utelämnade associationerna till yoga och vilket gjorde 

det näst intill omöjligt att göra den tolkningen av betydelsesammanhanget.  De artiklar som utifrån löpsedeln inte 

gick att tolka på samma sätt, placerades i denna kategori. ”Silvia bryter tystnaden” är en sådan artikel, där ett 

citat på tre ord ”jag mår bra” är enda kopplingen till löpsedeln, vilket blivit oproportionerligt uppblåst och där 

artikeln sedan helt fokuserar på andra saker som inte har med drottningens yttranden att göra. Proportionerna 

mellan det som löpsedeln betonar och det artikeln är centrerad kring stämmer därmed inte och därmed är 

löpsedeln vilseledande. 

 

Mina två frågeställningar Hur har textens betydelser reglerats i skapandeprocessen? och Vilka 

betydelsesammanhang skapas komparativ, hur ser samstämmigheten ut? besvaras genomgående i analysen men 

sammanfattas här för att förtydliga.  

Svaret på den första frågeställningen bär tema 1 i analysen svaret på. Där beskrev jag hur textens 

betydelsesammanhang har att göra med den diskursiva praktikens grepp och reglering av texten. För att 

sammanfatta har faktorer som läsaranpassningen inom kvällspressen inverkan på att texterna formuleras mer 

säljande för att attrahera läsare och att fokus ligger på sensationsjournalistik. Då institutionen är inriktad på att 

sälja lösnummer så reglerar skribenterna inom kvällspressen sina val i enlighet med detta och det formar i sin tur 

betydelserna. På så sätt kan en till synes irrelevant händelse uppmärksammas på löpsedeln i förstärkta ordalag 

för att uppmärksamma en artikel som vinklats för att skapa sensationseffekter. Till sin hjälp har således 

journalisten sina källor, återgivanden och ordval som han eller hon formar för att skapa en story som skall falla 

läsaren i smaken.  

 

Den andra frågan har jag beskrivit i flera ordalag genom både textanalyserna och den allmänna analysen ovan 

och hur samstämmiga de är definieras i min skala som att betydelsesammanhangen varierar i samstämmighet. 

Resultaten av dessa analyser har alltså på intet sätt varit enhetliga eller enkla att beskriva. Det som framkommit i 

mina analyser är alltså att det återfanns exempel både på att löpsedeln och artikeln följde en röd tråd och att det 

som löpsedeln initierade fortsatte och fördjupades i artikeln. I vissa fall skiljer det sig markant åt mellan löpsedel 
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och artikel. När artiklarna fördjupades och breddades för mycket i relationen till löpsedeln och så stämde de inte 

längre lika bra överens. Dock var det i de fall som tolkningarna förändrades och tog nya riktningar eller fick 

flyttat fokus som var de mest intressanta. Med andra ord de texter där det skapades ett betydelsesammanhang för 

en händelse på löpsedeln som i förhållande till artikeln var uppblåst, överdriven eller reglerad så att det 

attraherade läsarna, men som i processen förlorat den röda tråden. I dessa fall initierades en historia på löpsedeln 

som i artikeln såg helt annorlunda ut vilket gjorde skillnaderna tydliga då löpsedeln var rent vilseledande. På så 

sätt var det också tydligt att kvällspressen inte alltid följer de riktlinjer som de pressetiska reglerna försöker 

upprätthålla.  

 

I alla 14 fallen var det löpsedlarna som var de mer överdrivna i förhållandet till artikeln. Frågan är dock om 

förhållandet i sig ändå inte är mer komplicerat än så av diverse orsaker. Det fanns nämligen något enstaka fall i 

det samlade materialet där rubrikerna på löpsedeln och i artikeln trots sina skillnader även var för sig var 

överdrivna i förhållande till händelsen de redogjorde för. Frågan är därför om det kanske är så att på grund av att 

löpsedeln idag styrs mycket av anpassningen till läsarna så kanske det även påverkar artikeln. Att de krav som 

ställs på löpsedeln att generera läsare och sälja tidningar påverkar hur de formuleras, vilket kanske i en 

förlängning också påverkar journalisterna till att försöka forma artiklarna på samma sätt för att uppnå en bättre 

samstämmighet eller täckning i texten. De pressetiska reglerna ställer ju som sagt krav på att löpsedeln och 

artikeln inte får vara missvisande eller vilseledande, vilket också gäller för bilder. Om det är så att löpsedeln inte 

kan förändras eftersom kraven på att sälja lösnummer inte minskar, så kanske istället följden blir att artikeln är 

det som får formas istället. Att artikelinnehållet måste formas utifrån det som löpsedeln förmedlar för att på så 

sätt minska skillnaderna i de möjliga tolkningarna. Och om så är fallet, är det något som journalisterna själva är 

medvetna om att de gör, eller har det blivit en följd av kraven på löpsedlarna?  

 

Kan det vara så att om löpsedeln inte fanns och kraven på den inte fanns, skulle då också artikeln vara mindre 

vinklad och överdriven? Om kvällspressen slopar sina löpsedlar skulle då pressen minska och artiklarna fokusera 

på saklighet och mindre sensationella nyheter. Om kvällspressen inte behövde löpsedlarna för att sälja 

lösnummer, eller om de helt enkelt lämnade jakten på att sälja lösnummer och använde sig av prenumeranter 

istället, skulle det då få motsatt effekt på utformningen av löpsedel och artikel? Inget av det går ju att påstå med 

säkerhet, men med tanke på dialogism och intertextualitet som ett sätt att relatera texter och bygga upp 

konventioner för hur de ska se ut, så borde en sådan typ av förändring på sikt få någon form av reaktion i 

innehållet.  
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11. Ordlista 
 

Vanligen förekommande begrepp inom diskursanalys; 

 

Kommunikativ händelse   Utsagan, texten etc. föremålet för analysen. Kallas kommunikativ händelse 

baserat på att det betraktas som något som inte bara är utan också gör. Den är inte 

skapad av objektiva förhållanden utan påverkas av andra texter, av deltagarna etc. 

och har samtidigt en inverkan på det som kommer att sägas om saken i framtiden. 

 

Diskurs   Ett visst perspektiv utifrån ett objekt omtalas, skapat genom tidigare omtalanden 

och texter. Kategoriserat utifrån det speciella sättet som objektet omtalas inom en 

särskild domän, situation etc. Fairclough ser dock på diskurs som delat i två där 

han utgår ifrån begreppen diskursordning och kommunikativ händelse som två 

separata delar av diskurs. Diskursordning står för summan av de olika typer av 

diskurser som existerar inom en särskild domän (en typ av gruppering av rådande 

diskurser), och den kommunikativa händelsen är ett konkret exempel av språkbruk 

i praktiken. 

 

Intertextualitet  Att alla ord och texter har fragment av andra texter och dess betydelser inbäddade i 

sig. Alla texter och utsagor är kopplade till varandra och ingen text kan förstås som 

en isolerad enhet (Fairclough 1992:84–85). 

 

Kontext  Sammanhanget. Kan referera till allt från den situation texten tas emot, produceras, 

eller den kontext orden som används befinner sig i. Vidare kan kontexten också 

utgöra de förkunskaper som är av relevans för att förstå det som sägs (Fairclough 

1992:81–84). 

 

Rekontextualisering När uttalanden, citat eller texter tas ur sitt sammanhang och används i en ny 

kontext som i den nya kontexten potentiellt kan ha fått en annan innebörd än den 

hade från början (Fairclough 2003:139-141). 

 

Interdiskursivitet  Syftar till hur en och samma text kan innehålla drag från andra typer av texter, som 

är formade utifrån andra diskurser. Exempelvis hur en formell text kan innehålla 

drag av mer vardagligt språkbruk.  

Intertextualitet och interdiskursivitet har vissa likheter eftersom de båda handlar 

om hur texter har tagit medveten eller omedveten inspiration av andra texter 

(Ekström & Larsson 2007: 169; Fairclough 1992: chapter 4; 102-136; Winther 

Jörgensen och Phillips 1999:76–77). 
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Bilagor 
Bilaga 1 – Artikellista 
Artiklar som stämmer bra överens 

Aftonbladet, 2010-11-17 ”Vaknar inte efter Bröstförstoringen” 

Expressen, 2010-11-19 ”Så har det gått efter Lyxfällan” 

Aftonbladet, 2010-11-21 ”Vi vann 103 miljoner” 

Expressen, 2010-11-21 ”Maddes festnatt” 

 

Artiklar som stämmer någorlunda överens 

Aftonbladet, 2010-11-19 ”Var beredd på köldchock” 

Expressen, 2010-11-20 ”Kärleksbeviset” 

Aftonbladet, 2010-11-20 ”Idol-Jays tårar” 

Aftonbladet, 2010-11-22 ”Sänk ditt elpris” 

Expressen, 2010-11-23 ”Så gick det sen i Biggest Loser” 

 

Artiklar som inte stämmer överrens 

Expressen, 2010-11-17 ”Ulrica: jag kom tillbaka till livet” 

Expressen, 2010-11-18 ”Nu blir det vinterkyla” 

Aftonbladet, 2010-11-18 ”Silvia bryter tystnaden” 

Expressen, 2010-11-22 ”Ensamma mammor” 

Aftonbladet, 2010-11-23 ”TV4:s hån” 
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Bilaga 2 - Översikt tillvägagångssätt 
Den diskursanalys som genererat arbetsmaterialet utgår ifrån en komparativ ansats där respektive artikel och 

dess tillhörande löpsedel analyseras och jämförs. För att utföra den komparativa textanalysen så måste jag först 

och främst definiera vad som tolkas som text och vad jag tolkar som tecken.  

 

Valet gjordes att betrakta artiklarna och löpsedlarna som enheter, där de kan ses utifrån två dimensioner. Den ena 

dimensioner är ett makroperspektiv där jag ser artikeln och dess löpsedel som en enhet som tillsammans 

förmedlar en betydelse, och sedan en mikronivå där språket studeras mer närgånget och där själva ordvalet i 

sammanhanget får en specifik betydelse. När mikrostrukturen studeras utgår jag från löpsedeln och artikeln 

separat för att kartlägga vad de förmedlar var för sig. Eftersom jag har ett samlat underlag som består av sju 

artiklar och löpsedlar från Aftonbladet, samt sju artiklar och löpsedlar från Expressen så blir det med 

ovanstående termer: 14 enheter (makro) och 28 separata utsagor (mikro).  

 

Konkret tillvägagångssätt 
Som metoddefinition valde jag att med hjälp av Teun van Dijk (genom Peter Berglez), konkretisera min 

diskursanalys i fyra avgränsade steg. Berglez, P Kritisk diskursanalys i metoder i kommunikationsvetenskap 

(Berglez 2007:207).  

 

De fyra steg utifrån vilka textanalyserna genomfördes är; 

1. Redogörelse för nyhetstextens huvudsakliga innehåll och en kartläggning av eventuella bilder och faktarutor som 

kompletterar artikeln. 

2. Redogörelse för den tematiska strukturen på makronivå (löpsedel och artikel)  

3. Redogörelse för den schematiska strukturen på makronivå (löpsedel och artikel) 

a. Vad förmedlas i rubriker och ingress? 

b. Vilka aktörer förekommer i texten och vad representerar de aktuella aktörerna (institution, organisation, 

nationalstat, företag, sig själva? etc) 

c. Enligt vilket mönster redogörs för den historiska bakgrunden – utifrån särskilda aktörers 

handlingar/kommentarer? 

d. Hur konstruerar nyheterna uppfattningar som konsekvenser och orsak/verkan-förhållanden med 

utgångspunkt från särskilda aktörers verbala kommentarer? 

e. Vem/vad riktas aktörernas kommentarer till/mot? 

f. Hur kommenteras och beskrivs aktörerna av journalisten?  

g. Vilken aktör tillåts sammanfatta och/eller dra de huvudsakliga slutsatserna kring den aktuella händelsen? 

4. Utförandet av en mikroorienterad analys av innehållet. 

a. Lokal koherens och frånvarande information 

b. Närvarande implikationer 

c. Den lexikala stilen 

(Berglez 2007:206-209) 

 

Vad löpsedelns och artiklarnas bilder egentligen vill säga analyseras med hjälp av frågor som; Vad föreställer 

bilden? Är det en färgbild eller är den svartvit – vad innebär det? Hur är bilden komponerad – är det ett porträtt. 

Ser personen in i kameran etc? Vilka känslor anspelar bilden på? Är bilden bekräftande eller utmanande? Skapar 

den distans eller närhet till sitt objekt? Finns det någon bildtext som hjälper mottagaren tolka bilden?  
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Bilaga 3  

Textanalyser (artiklar som stämmer bra överrens) 
 

1 Aftonbladet, 2010-11-17 ”Vaknar inte efter 

Bröstförstoringen” 
Skriven av: Josefin Berglund 

 

Redogörelse för rapporteringens huvudsakliga innehåll 
Artikeln ”Vaknar inte efter bröstförstoringen” behandlar en tragedi där en kvinna skulle opereras i förberedelse 

för sitt bröllop och aldrig vaknade upp från narkosen. Händelsen kombineras både på löpsedeln och i artikeln av 

en bild på kvinnan (Christina, 31), samt att det i artikeln finns en bild på hennes sambo med ett fotografi av dem 

båda. I artikeln finns det bildtexter till båda bilderna, samt en faktaruta med råd inför operationer utomlands. 

 

Tematisk struktur - Makroorienterad analys 
Huvudhändelsen i artikeln och som uppmärksammas på löpsedeln är operationen som kvinnan skulle göra 

utomlands inför sitt bröllop och som hon aldrig vaknade upp ifrån. Fördjupning av händelsen är sedan 

organiserad genom att; 1. De redogör för vad som ledde fram till operationen 2. Den tragedi som blir en följd av 

operationen. 3. Utredningen om vad som gick fel under operationen och svenska läkare uttalar sig om orsakerna.  

Två sekundära händelser som underprioriteras i förhållande till huvudhändelsen är sambons liv efter 

operationen, samt att ’Uppdrag granskning’ skall sända ett reportage om händelsen.  

 

Schematisk struktur – Makroorienterad analys 
Vad förmedlas i rubrik och i ingress? I rubriken på löpsedeln förmedlas att Christina, 

31 är i koma efter en bröstförstoring (operation) som hon fick i bröllopspresent. I 

artikelns rubrik används istället orden ”Vaknar inte efter bröstförstoringen” med 

underrubriken ”Christina, 31, skulle operera sig innan bröllopet”. I ingressen görs en 

fördjupning där vi får veta att operationen var det sista hon skulle göra innan sitt 

bröllop, att den skulle utföras i Polen och att hon inte vaknade upp.  

 

Vilka aktörer förekommer i texten? Hur kommenteras och beskrivs aktörerna av 

journalisten? Vilken aktör tillåts sammanfatta och/eller dra de huvudsakliga 

slutsatserna kring den aktuella händelsen? Vem/vad riktas aktörernas kommentarer 

till/mot? Hur konstruerar nyheterna uppfattningar om konsekvenser och orsak/verkan-

förhållanden?   

På löpsedeln förekommer bara Christina som aktör i form av att hennes namn och bild finns med. I artikeln finns 

däremot flera aktörer som kan kategoriseras i tre grupper ifråga om vad de representerar. Den huvudsakliga 

aktören är sambon som representerar både sig själv, Christina och deras liv tillsammans. Christina beskrivs som 

en kvinna mitt i livet, en blivande brud och ett offer för en illa utförd operation. Sambon beskrivs som sörjande, 

ett offer för en tragedi. Den andra gruppen representerar orsaken till problemet och utgörs av förmedlaren av 

operationen som representerar företaget som Christina kontaktade, båda namnges och genom förmedlarens egna 
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kommentarer av händelsen beskrivs han som opålitlig. Som aktör tillåts han bara kommentera vilket ansvar han 

anser sig ha i det som hänt, vilket han kommenterar som obefintligt och skjuter över ansvaret på sjukhuset. Den 

tredje gruppen representerar dem som kommenterar händelsen utifrån och agerar stöd åt sambon. Denna grupp 

utgörs av tre aktörer; Uppdrag granskning som tar upp frågan om medicinsk turism och öppnar upp för 

diskussion. Chefsläkaren (i programmet Uppdrag granskning) representerar sig själv och hans kommentarer är 

hämtade från programmet. Han tillåts kommentera förekomsten av medicinsk turism, han beskrivs inte men 

namnges. Den sista aktören är de Svenska läkare som journalisten låter kommentera det som hänt från ett 

medicinskt perspektiv där de uttalar sig om orsakerna. Läkarna beskrivs av journalisten som ”svenska läkare” 

där hon sedan återger det de sagt i form av indirekt rapportering av deras yttranden. Artikeln till skillnad från 

löpsedeln ger stort utrymme åt de olika aktörerna som tillåts kommentera händelsen utifrån sina olika perspektiv. 

Dock ges Sambon störst utrymme i förhållande till de andra aktörerna. Sambon kommenterar dels förloppet, hur 

det känns, hur han går vidare och hur Christina kände inför operationen. Enligt vilket mönster redogörs för den 

historiska bakgrunden? Den historiska bakgrunden utgörs av det som ledde fram till operationen. Journalisten 

beskriver hur Christina var mitt i livet och planerade för sitt bröllop. Det enda som saknades var 

bröstoperationen som hon drömt om länge och fick i morgongåva av sin blivande man.  
 

Mikroorienterad analys 
Som en enhet målas en tragisk och enhetlig historia upp mellan löpsedeln och artikeln, där de på löpsedeln utgår 

från Christina som offer och sedan i artikeln fördjupar sig i händelsen och breddar sig i förhållande till den 

allteftersom. Men då analysen gäller att undersöka de tolkningar som kan göras i artikel respektive löpsedel så 

måste vi undersöka detta förhållande mer noggrant. Därför övergår vi nu på den mikroorienterade analysen och 

undersöker Lokal koherens och frånvarande information, närvarande implikationer och den lexikala stilen. 

 

Lokal koherens. Genom granskning av ovanstående analys att det skapas ett förhållande mellan den händelse 

som artikeln behandlar och de aktörer som valts ut att få uttala sig. Genom att ge sambon stort utrymme i artikeln 

och genom att kombinera det med reflektioner över vad som gått fel under operationen samt att endast låta 

förmedlaren uttala sig om sitt ansvar utan att utveckla så betonas relationen mellan det som inträffat och vilka 

följder det fått för den enskilda personen. Företaget målas ut som orsaken och sambon tillåts lämna kommentarer 

såsom ”mitt liv är borta” och ”Att sitta där på bänken med läkaren och höra det. Det var brutalt, så 

brutalt...”vilket gör oss uppmärksamma på vilka följder läkarnas/företagets misstag har fått.  Frånvarande 

information, närvarande implikationer och den lexikala stilen. Artikeln beskriver händelsen tydligt i form av 

vem som ligger i koma, var och när det hände, vad som händer nu osv. Vad som inte beskrivits är hur det utöver 

kommentarerna från sambo, läkare och förmedlare är journalisten själv som talar i texten. Även om sambon ofta 

tillskrivs det som beskrivs så sker det i form av indirekt rapportering. Förmodligen kommer uppgifter såsom att 

”Christina ville inte vänta på en operationstid i Sverige” från sambon själv, men orden presenteras inte i 

citationstecken i artikeln. De orden är journalistens ordval för att beskriva varför operationen gjordes i Polen.  

Den frånvarande informationen berör också hur sambons inställning till händelsen presenteras. Hans 

kommentarer berör främst hur det känns att Christina ligger i koma och anses färdigbehandlad, trots det avslutas 

artikeln med kommentaren; ”… Vad ska jag gå vidare till? Min plan är att fortsätta kämpa för Christina”. Här 

uttalas inte vad det är han kämpar för, men i relationen till kommentarerna från förmedlaren som avsäger sig sitt 

ansvar och den utredning som nu inleds så skulle detta möjligen tolkas som att det ligger någon tvist mellan 

företaget och sambon i grunden. Detta berörs dock inte i resten av artikeln utan fokus ligger hela tiden på det 

som hänt och vilken tragedi det är, någon tvistefråga nämns inte.   
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I förhållande till artikeln så är löpsedeln av naturliga skäl bristfällig i avseende på information, men den öppnar 

upp för historien genom att redan där använda orden koma, bröstoperation och bröllopspresent samt att de redan 

där ger oss offret i händelsen – Christina, 31. De utgår dock ifrån att läsaren vet vad koma är för något. Att de 

sedan använder en bild på Christina där hon leende ser in i kameran kan möjligen ses som en närvarande 

implikation som inte hade behövts. Att ha med bilden målar upp henne som fokus för artikeln men i kombination 

med ordvalet koma, bröstoperation och bröllopspresent tillsammans med bilden så görs det möjligt att tolka det 

som att hon ses som ett offer.  Även i artikeln används bilder som möjligen kan tolkas som närvarande 

implikationer. Bilden föreställer sambon sittandes vid ett bord. Framför sig på bordet har han ett fotografi som 

föreställer honom och Christina lyckliga tillsammans. På bilden ser sambon ledsen ut och i förhållande till 

fotografiet skulle man kunna tolka det som att han är ensam, bildtexten förankrar sedan den tolkningen ”Mitt liv 

är borta” Benny Håkanssons sambo är medvetslös efter en bröstoperation i Polen. ”mitt liv sedan 13 år är bara 

borta”. Detta är en bidragande orsak till att sambon och Christina framställs som offer i situationen och ramar in 

händelsen. Om vi betraktar bilderna som ett urval bland möjliga bilder så hade andra bilder kunnat användas som 

hade gett oss ett annat perspektiv på situationen. I detta fall ger bilden dock stöd till den redan beskriva ”möjliga 

tolkningen” såsom att sambon och Christina är offer för något som skulle kunna hända vem som helst, men där 

företaget som förmedlade operationen i denna tolkning får rollen som ”gärningsman”. Detta styrks sedan 

ytterligare genom närvaron av faktarutan ”Tänk på det här om du ska operera dig utomlands” där journalisten 

lyfter ett varnande finger och ger råd om att kolla upp kliniken, personalen mm. 

 

Informationen som löpsedeln förmedlade gav ett ganska rättvist intryck av det man sedan kunde läsa om i 

artikeln. På löpsedeln beskrivs händelsen i ord som koma, bröstoperation och bröllopspresent, vilket också 

återfinns i artikeln. Det gick inte på löpsedeln att se vart operationen skedde eller vad som gick fel. I artikeln har 

journalisten dock valt att beskriva händelsen som tragisk och hur himmel blev till helvete – en väldigt bildlig 

beskrivning för situationen, samt att de här utvecklar användandet av ordet koma till vegetativt tillstånd och 

medvetslös. De ord som används på löpsedeln går att betrakta som starka om vi jämför koma efter bröstoperation 

på löpsedeln med ”vaknar inte efter bröstförstoringen” som rubrik på artikeln, men när man läser texten så 

framgår det att det just är i koma som hon befinner sig. I förhållandet mellan löpsedeln och artikeln så fortsätter 

historien som löpsedeln initierar, den fördjupas, breddas och vissa perspektiv knyts samman med den, men inga 

direkta förändringar sker i texten och således stämmer artikelns innehåll överrens med löpsedeln. 

 

2 Expressen, 2010-11-19 ”Så har det gått efter Lyxfällan” 
Skriven av Hanna Jacobson 

 

Redogörelse för rapporteringens huvudsakliga innehåll 
Artikeln ” Så har det gått efter Lyxfällan” redogör för vad som hänt deltagarna i TV programmet Lyxfällan sedan 

avsnitten sändes. Artikeln fokuserar på sju av deltagarna och jämför hur de mådde under programmet och hur det 

går idag. Löpsedeln och artikeln kompletteras med flertalet bilder på deltagarna.  

 

Tematisk struktur - Makroorienterad analys 
Huvudhändelsen i artikeln är hur det gått för Michael Galmstedt. I artikelns ingress betonas dock samtliga 

deltagares relevans i artikeln. Sekundära händelser är separata återgivandena om respektive deltagares 

handlingar. Redogörelserna gäller hur det var förut och hur det är idag. Bilderna som kompletterar artikeln 

föreställer deltagarna dels under programmet och dels idag. Bilden på löpsedeln föreställer deltagaren Vanita 
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Bergman. På bilden står Vanita och posar för kameran med ett leende på läpparna. I artikeln används istället en 

stor bild på Michael Galmstedt som är den person artikeln redogör mest för. Artikeln kompletteras också utav 

faktarutor som redogör för skulder, inkomst, sparande och utgifter. 

 

Schematisk struktur – Makroorienterad analys 
Vad förmedlas i rubrik och i ingress? Löpsedeln redogör för hur det gick för deltagarna i 

Lyxfällan efter programmet och tar Vanita Bergman som exempel för hur hon festade på 

kredit och nu bloggar spartips. I artikeln används orden ”Så har det gått efter Lyxfällan” i 

rubriken. Det hela fördjupas med att vi får veta att deltagarna hade stora skulder, 

betalningsanmärkningar och att det handlar om ett program på TV, där deltagarna nu sökts 

upp för att berätta vad som hände sen.  

 

Vilka aktörer förekommer i texten? Hur kommenteras och beskrivs aktörerna av den 

aktuelle journalisten? Vilken aktör tillåts sammanfatta och/eller dra de huvudsakliga 

slutsatserna kring den aktuella händelsen? Vem/vad riktas aktörernas kommentarer 

till/mot? Hur konstruerar nyheterna uppfattningar om konsekvenser och orsak/verkan-

förhållanden?  Löpsedeln innehåller ingen aktör mer än att Vanita används som exempel. I 

artikeln förekommer deltagarna i programmet som presenteras separat tillsammans med namn och bild, samt en 

tillhörande faktaruta med information om deras skulder före och efter programmet. Deltagarna kommenterar 

själva de skillnader som de upplever sedan programmet. Den aktör som framför de andra får lov att kommentera 

händelsen är deltagaren Michael Galmstedt som får lov att uttala sig om den insats experterna i programmet gjort 

för honom personligen och de skillnader han ser mellan då och nu, samt den tacksamhet han känner. 

I artikeln målas med hjälp av kommentarerna en bild upp av programmet ”lyxfällan” som räddaren i nöden för 

deltagarna som verkligen behövde hjälp med sin ekonomi och som nu genom medverkan i programmet fått 

ordning på sina skulder och sina relationer.  

Enligt vilket mönster redogörs för den historiska bakgrunden? Här är den historiska bakgrunden redovisad i 

inledningen där de i punktform redogör för hur situationen såg ut för deltagarna, att de deltog i ett program som 

kallas Lyxfällan och genom sin medverkan erbjöd utmaningar för programledarna. Eftersom artikeln är en 

komparativ redogörelse för hur det också var för deltagarna före programmet så är också det en del av den 

historiska bakgrunden som sätter framstegen i förhållande till hur det varit. 

 

Mikroorienterad analys 
Lokal koherens, frånvarande informationen, närvarande implikationer och den lexikala stilen 

Löpsedelns användning av hänvisningen till Lyxfällan kräver viss förförståelse för vad det är för något. De 

indikerar inte med mer än stor begynnelsebokstav att det rör sig om ett namn genom exempelvis användning av 

citationstecken eller kursivering. De utgår således från att läsaren redan vet att det handlar om deltagarna i ett TV 

program på TV, samt eventuellt att de också vet att det är ett program som handlar om att lära sig hantera sin 

ekonomi. Varken i artikel eller på löpsedeln används någon form av uttalanden från en extern part som 

kommenterar det hela utan redogörelsen hanterar bara en jämförelse mellan då och nu. Närvarande implikationer 

i artikeln är bilderna på deltagarna, de tillför visserligen en jämförelse mellan deltagarna då och nu då bilderna 

före programmet är tagna från programmet och ingen av deltagarna ser glada ut. På efter bilderna ler istället 

samtliga deltagare vilket i kombinationen med faktarutorna och deras egna kommentarer bidrar till bilden av 

programmet som räddaren i nöden och orsaken till deras glada anleten. Angående Den lexikala stilen  
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På löpsedeln används näst intill exakt samma ord för att beskriva händelsen ”Så gick det sen för deltagarna i 

Lyxfällan – festade på kredit, nu bloggar hon spartips”, jämfört med ”Så har det gått efter Lyxfällan”. 

Skillnader återfinns istället i kombinationen av text och bilder. På löpsedeln använder de bilden på Vanita och 

kopplar det till beskrivningen att hon tidigare festade på kredit och nu bloggar spartips. I artikeln är hon enbart 

ett inslag i artikeln medan fokus ligger på Michael. För att förstå varför de använder Vanita som exempel så 

måste man ha viss förförståelse för vem Vanita är och på vilket sätt hon är det dragplåster som hon var vid tiden 

för artikeln. Vanita är en ung tjej som i flera olika program framställts på ett ofördelaktigt sätt. Hon har genom 

sin medverkan i diverse program uppmärksammats för mindre betydelsefulla egenskaper och blivit en karaktär 

som många vill veta ”vad har hon gjort nu?”. Genom Expressens val att använda bilden på Vanita istället för 

bilden på Michael kan möjligen tolkas som att de vill använda Vanita som dragplåster för artikeln. 

 

Löpsedeln och artikeln i detta fall stämmer överens, samma ordval används på löpsedeln som i artikeln och den 

händelse som löpsedeln annonserar är också det som artikeln handlar om. Det är i detta fall ganska små 

skillnader mellan löpsedeln och artikeln.  

 
3 Aftonbladet, 2010-11-21 ”Vi vann 103 miljoner” 
Skriven av: Erik Nises  
 
Redogörelse för rapporteringens huvudsakliga innehåll 
Artikeln ”vi vann 103 miljoner” återger hur ett tjejgäng på elva tanter vann på Lotto. Händelsen kombineras i 

artikeln med en stor bild på fyra av tjejerna som står och jublar på den krog där de först nåddes av beskedet. På 

löpsedeln används samma bild fast beskuren och texten ”de tog hem femte största spelvinsten någonsin i 

Sverige”. Artikeln kompletteras av två faktarutor som redogör för ”de största vinsterna på svenska spel” och 

”Här bor det 897 personer” (en lista med kuriosa om den lilla orten där kvinnorna bor). 

 

Tematisk struktur - Makroorienterad analys 
Huvudhändelsen i artikeln är att gruppen på 11 tanter tillsammans vann 103 miljoner. Sekundära händelser är 

hur det kommer förändra deras liv och hur deras inkomst och liv såg ut innan vinsten. 

 

Schematisk struktur – Makroorienterad analys 
Vad förmedlas i rubrik och i ingress? I rubriken på löpsedeln förmedlas att fler än 

en person vunnit 103 miljoner, att det är en drömvinst och att vi kommer få ta del av 

vad de säger om saken. I artikeln används samma formulering ”Vi vann 103 

miljoner kr”, men med tillägget kr för kronor, i underrubriken står ”Här har 

tjejgänget just fått den otroliga nyheten – på krogen”. En fördjupning låter oss i 

ingressen veta att vinsten skedde i ”Vikmanshyttan” som är en mycket liten ort med 

hög arbetslöshet.  

 

Vilka aktörer förekommer i texten? Hur kommenteras och beskrivs aktörerna av den 

aktuelle journalisten? Vilken aktör tillåts sammanfatta och/eller dra de 

huvudsakliga slutsatserna kring den aktuella händelsen? Vem/vad riktas aktörernas 
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kommentarer till/mot? Hur konstruerar nyheterna uppfattningar om konsekvenser och orsak/verkan-

förhållanden?   

På löpsedeln används bilden tillsammans med ordet ”vi” för att förmedla aktören, såsom vinnarna. Ordet ”vi” får 

därigenom representera de fyra kvinnorna på bilden. I artikeln förekommer samma aktörer men här representeras 

de av några individer i gruppen. Vi får dock veta att ”vi” på löpsedeln egentligen är 11 kvinnor. I artikeln 

representeras gruppen av Gerd, 64. Gerd är den som får lov att genom sina kommentarer återberätta vad som 

hände och beskriva omständigheterna. Hon beskriver hur livet är på den lilla orten, om sina vänner som också 

vunnit och vilken enorm skillnad vinsten kommer göra i deras liv. Utöver Gerds kommentarer är det Journalisten 

själv som genom indirekt rapportering återger hur damerna nu ska diskutera vad de ska göra med pengarna.  

Den historiska bakgrunden får vi ta del av genom dels Gerds kommentarer om hur livet var innan vinsten, 

tillsammans med hur journalisten beskriver den lilla orten och hur livet varit för dem där. 

 

Mikroorienterad analys 
Global koherens och lokal koherens Den övergripande händelsen beskriver hur vinsten kommer göra en stor 

skillnad för damerna och hur den för vissa var räddaren i nöden. Sättet journalisten beskriver orten på genom ord 

som ”en bortglömd bruksort med hög arbetslöshet”, i kombination med Gerds kommentarer ”Vi är vanliga 

knegare och har inga stora åthävor. De flesta är pensionärer, en av oss stämplar” sätter historien i relation och 

skapar en syn på kvinnorna som ödmjuka och ett behov av pengar.  

På löpsedeln saknas information om vad de vunnit, och underförstått syftar löpsedeln på pengar, dessutom visar 

bilden av kvinnorna enbart fyra av de 11 vinnarna i tjejgänget och rubriken anknyter ”vi” till bilden. Detta gör 

det möjligt för tolkningen att det är fyra personer som skall dela på vinsten på 103 miljoner, när det i själva 

verket är 11. 

Den lexikala stilen Det är mycket få skillnader i ordvalet på löpsedeln jämfört med artikeln. I artikeln nyanseras 

händelsen mer genom att de skriver ut att det handlar om pengar, att det är 11 kvinnor i 50- 70-års ålder och 

drömvinnarna omnämns istället med ”tjejgänget från dalarna”.  Historien i artikeln beskriver mer detaljerat hur 

glada kvinnorna är och skillnaden det blir för dem i deras liv. På så sätt breddas historien, men den tar ingen ny 

vändning utan det löpsedeln initierar fortsätter artikeln bara redogöra för och den röda tråden är tydlig. 

 

4 Expressen, 2010-11-21 ”Maddes festnatt” 
Skriven av: Johan T Lindwall 

 

Redogörelse för rapporteringens huvudsakliga innehåll 
Artikeln ”Maddes Festnatt” redogör för Prinsessan Madeleines besök hemma i Sverige och hur hon gick ut på  

Stureplan med sina vänner för första gången sedan hon bröt med sin före detta pojkvän. Händelsen kombineras 

med olika bilder på Madeleine ensam, med sina vänner, samt en profilbild. I artikeln kompletteras också den 

största bilden med en bildtext. 

 

Tematisk struktur - Makroorienterad analys 
Huvudhändelsen är att prinsessan Madeleine varit ute och festat med sina vänner. En sekundär händelse är att 

Madeleine var tillbakadragen och lät sin väninna vara huvudperson för kvällen.  
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Schematisk struktur – Makroorienterad analys 
Vad förmedlas i rubrik och i ingress? I rubriken på löpsedeln redogörs det att Jonas inte 

fick vara med under Maddes festnatt med hennes väninnor i Stockholm. I artikeln 

används orden ”Här festar Madde med sitt tjejgäng”, med underrubriken ”Men 

expojkvännen Jonas stoppades av vännerna”. I ingressen fördjupas händelsen med 

information att Madeleines bästa vän var med och att festen ägde rum på Teatergrillen i 

Stockholm.  

 

Vilka aktörer förekommer i texten? Hur kommenteras och beskrivs aktörerna av den 

aktuelle journalisten? Vilken aktör tillåts sammanfatta och/eller dra de huvudsakliga 

slutsatserna kring den aktuella händelsen? Vem/vad riktas aktörernas kommentarer 

till/mot? Hur konstruerar nyheterna uppfattningar om konsekvenser och orsak/verkan-

förhållanden?   

På löpsedeln förekommer Jonas och Madde som aktörer, i artikeln finns dock också aktören Emma Pernald 

(Madeleines bästa väninna).  I löpsedeln presenteras Madeleine med sin titel som prinsessa, samt en bild på 

henne med hennes namn som bildtext. Madeleine beskrivs som att hon ofta står i centrum, men vid denna 

händelse tog ett steg tillbaka och lät Pernald ta plats. Emma Pernald presenteras som Prins Carl Philips ex-

flickvän och Madeleines bästa väninna och största stöd. Jonas presenteras med för och efternamn ”Jonas 

Bergström” och beskrivs som prinsessans ex-pojkvän som ombetts hålla sig borta. Ingen av aktörerna citeras 

eller kommenterar händelsen. Istället är det journalisten som helt återger händelsen. Han sammanfattar 

prinsessans beteende som att hon var på gott humör och att de pratade om sin syster Victoria och Haga slott. Han 

går också över till att återge att Madeleines ex blivit ombedd att inte komma till Teatergrillen men att han vetat 

om att prinsessan skulle vara där.  

Den historiska bakgrunden redogörs för genom att journalisten sätter händelsen i relation till att prinsessan inte 

varit hemma sedan i september och hur uppbrottet mellan prinsessan Madeleine och Jonas Bergström varit 

jobbigt under vilket Emma Pernald stöttat prinsessan. 

 

Mikroorienterad analys 
Global koherens och lokal koherens Den övergripande händelsen beskriver hur prinsessan fortfarande är 

nedstämd sedan uppbrottet med Jonas genom journalistens formuleringar ”Madeleine vill till varje pris undvika 

att springa på Jonas”, ”Madeleine som är van att stå i centrum höll sig denna natt lite i skymundan”, ”den 

uppbrutna förlovningen ligger för nära i tiden” etc. På löpsedeln används orden ”Jonas var bannlyst” för att 

beskriva hur Madeleines vänner bett honom att inte komma till teatergrillen, detta kan ses som ett färgstarkt 

ordval när man jämför hur de i artikeln använder ord som ”klara order om att hålla sig borta”, ”Stoppades av 

vännerna”.  På löpsedeln kan användandet av ”Jonas” och ”Madde” ses som frånvarande information eftersom 

det inte på något sätt beskriver att det handlar om prinsessan Madeleine eller hennes ex-fästman, dock används 

en bild för att befästa att det är prinsessan Madeleine som ”Madde” syftar till. Men det förutsätter ändå att man 

vet att kvinnan på bilden är Sveriges prinsessa Madeleine. På löpsedeln står det också att det var ett tjejgäng som 

prinsessan var ute med, medan de i artikeln beskriver hur ”Hon och Emma Pernald stod med flera killkompisar 

på baksidan och pratade” vilket bidrar till en annan bild av händelsen. Varför väljer de att på löpsedeln skriva 

”tjejgäng”, vilket de fortsätter hävda i artikelns rubrik, för att sedan i slutet av artikeln övergå till att beskriva 

gänget som bestående av killar och tjejer? Detta skulle möjligen kunna bidra till en tolkning att artikeln vill 

framställa Madeleine som i behov av sina tjejkompisar just nu, efter sveket från sin ex-fästman som var otrogen 

mot henne. Men det skulle i så fall kräva en förförståelse för varför förlovningen bröts.  
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Löpsedeln och artikeln stämmer huvudsakligen överrens. Fokus ligger precis som Löpsedeln beskriver, på 

Madeleines festande, dock sker viss vinkling av historien och vissa ordval betonas och utvecklas på annat sätt i 

artikeln än på löpsedeln. Men det är ändå samma historia som fortsätter i artikeln. 

Bilaga 4 

Textanalyser (artiklar som stämmer någorlunda 

överrens) 
 

1 Aftonbladet 2010-11-19 ”Var beredd på köldchock” 
Skriven av Eric Thorsson/Emma Fagerberg 

 

Redogörelse för rapporteringens huvudsakliga innehåll 
Artikeln ”Var beredd på köldchock” publiceras dagen efter Expressens artikel om samma sak. 

Den behandlar en väderleksprognos som precis som Expressens artikel dagen innan jämför kommande dagars 

temperaturer med tidigare år. Händelsen kombineras av samma bild på löpsedeln som i artikeln, fast på 

löpsedeln är har bilden dragits ut på sidorna.  

 

Tematisk struktur - Makroorienterad analys 
Huvudhändelsen beskrivs i rubriken och ingressen som att ishavskylan drabbar hela landet och vi skall vara 

beredda på köldchock. I artikeln återfinns en sekundär händelse som hjälper till att sätta huvudhändelsen i 

relation till dåtiden när de jämför kommande dagars låga temperaturer med tidigare års högre temperaturer.  

Bilden som kompletterar artikeln föreställer en man fullt utrustad i vinterjacka och vantar med uppfälld 

kapuschong och stängda ögon. På bilden viner snön runt honom och trots att fotot är taget relativt nära så är snön 

som piskar i sidled tydlig mellan honom och kameran. I artikeln kompletteras bilden med en bildtext och utöver 

artikeltexten och bilden så återfinns här, precis som i Expressens artikel en 13-dagars prognostabell. 

 

Schematisk struktur – Makroorienterad analys 
Vad förmedlas i rubrik och i ingress? På löpsedeln förmedlas att det kommer bli 

väldigt kallt, orimligt kallt och att vintern kommer till hela landet. I artikelns 

rubrik används istället orden ”Var beredd på köldchock ” med underrubriken 

”Nu drabbar ishavskylan hela landet”. I ingressen fördjupas händelsen och 

beskriver att hela landet kommer få en ”köldsmocka” som nästan verkar 

orimlig. Bilden som hör till artikeln kompletteras med texten ”orimligt låg 

temperatur” 

 

Vilka aktörer förekommer i texten? Hur kommenteras och beskrivs aktörerna av 

journalisten? Vilken aktör tillåts sammanfatta och/eller dra de huvudsakliga 

slutsatserna kring den aktuella händelsen? Vem/vad riktas aktörernas 

kommentarer till/mot? Hur konstruerar nyheterna uppfattningar om 

konsekvenser och orsak/verkan-förhållanden?   
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På löpsedeln återfinns ingen aktör kopplad till rubriken och i artikeln utgår hela händelsen från journalistens 

egna beskrivningar och meteorologerna Johan Groth och Nils Holmqvist. Dessa två meteorologer är de enda 

rösterna som hörs i texten och de beskrivs enbart som meteorologer. Johan Groth figurerar också med profilbild i 

artikeln och kopplas ihop med titeln meteorolog på Storm. Nils Holmqvist som är meteorolog på SMHI dyker 

upp senare i texten när han kommenterar den kommande veckans kyla; ”Det ser ut som att vi kommer få 

minusgrader ända ner i Skåne”, Nils presenteras inte med bild utan kopplas bara ihop med sina kommentarer 

genom att journalisten avslutar citaten med ”säger Nils Holmqvist”. Dock ges de båda meteorologerna ungefär 

lika stort utrymme i texten.  

 

I artikeln målas ingen egentlig orsak ut mer än i underrubriken ”nu drabbar ishavskylan hela landet” där 

ishavskylan är orsaken till de låga temperaturerna och detta utlåtande kopplas inte ihop med någon aktör. I resten 

av artikeln beskrivs istället vädret med hjälp av meteorologerna i termer som att ”… det här är en prognos för 

vinterns ankomst” eller ”med lite vitt på backen faller temperaturen snabbt”. Som kontrast formuleras löpsedeln 

att det kommer en ”köldchock” genom en okänd aktör, vilket inte omtalas av meteorologerna. De använder 

istället ord som ”de låga temperaturerna”, ”de kyliga temperaturerna” för att beskriva hur kallt det kommer att 

bli. Detta förklaras dock av löpsedelns uppgift att sälja tidningar, vilket medför viss överdrift. Istället för att 

beskriva orsaken redogör artikeln för följderna” nästa vecka kan det bli ända ner till 5 minusgrader…” ”… från 

norr till söder kommer temperaturerna att… ” osv., journalisten uttrycker sig i futurum i sina formuleringar och 

även citaten är i futurum. Enligt vilket mönster redogörs för den historiska bakgrunden? Den historiska 

bakgrunden utgörs av den korta redogörelsen för hur vädret sett ut tidigare år, i början av artikeln och 

kommenteras av meteorologen från SMHI.  

 

Mikroorienterad analys 
Lokal koherens, frånvarande informationen, närvarande implikationer och den lexikala stilen. 

De två meteorologerna uppges arbeta för SMHI och Storm (nytt väderföretag med kontor i Stockholm), vilket 

kräver viss förståelse för vad detta är för något, framförallt då de kommentarer som meteorologerna bidragit med 

används för att skapa tyngd i artikelns legitimitet. En närvarande implikation är bilden på meteorolog Johan 

Groth. Frågan är varför den är en del av artikeln. Vad den bidrar med är oklart. Angående Den lexikala stilen så 

publicerades denna löpsedel dagen efter den föregående artikeln om vädret och bara vid första anblicken kan vi 

gissa oss till en tydlig intertextualitet mellan denna artikel och föregående. Aftonbladet tillgriper samma 

formulering för att skylta med en ”13-dygns-prognos”. På löpsedeln använder de sig av uttrycket ”Köldchock” 

och låter inom enkla citationstecken en okänd agents röst meddela ’det blir orimligt kallt”.  Självklart har de, i 

avsikt att texten skall användas på löpsedeln, rent textuellt använt sig av modalitet i sina formuleringar. 

Exempelvis ”det blir orimligt kallt”, genom detta uttryck förbinder sig talaren (okänd) till sitt påstående med en 

hög grad av instämmande och rubrikerna presenteras som fakta.  Till skillnad från föregående artikel där vi såg 

hur löpsedeln var formulerad på ett sätt som gick att tolka som ett David och Goliat förhållande där ishavet 

målades upp som en hotbild där Sverige var målet. I denna artikel är det istället inne i artikeln som vi ser en 

formulering som går att tolka mindre ordagrant. Formuleringen ”Hela landet får en rejäl köldsmocka nästa 

vecka”, där ordet Köldsmocka bidrar med en bild av hur kylan kommer som en smäll. Denna artikel följer 

samma trend som Expressens och trots den beskrivande formuleringen av ingressen, så övergår snabbt ordvalen i 

mer meteorologiska vokabulär såsom ”Slår över” och ”lågtrycket vandrar” som sedan ger sig uttryck i hela 

artikeln. På samma sätt som i artikeln från Expressen dagen före, så presenterar i den löpande texten, den agent 

som ”ligger bakom” händelsen (köldchocken), även här presenteras ishavet som bakomliggande faktor (dock 

inte om det är norra ishavet).  Jämfört med föregående artikel så finner vi i denna en högre grad av affinitet (grad 
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av instämmande i påståendet), såsom i formuleringarna: ”Kallare än normalt”, ”Orimligt låg temperatur”, 

jämfört med ”Kan bli ännu kallare” som vi ser i artikeln i expressen.  

 

Som en enhet målas först genom löpsedeln en bild upp av extrema temperaturer och för att styrka detta har en 

lämplig bild valts ut och i kombinationen görs den tolkningen än mer möjlig. Löpsedeln skriker ut Köldchock, 

det blir orimligt kallt och vinter i hela landet, vilket artikelns rubrik är en förlängning av när de även där varnar 

för ”Köldchocken”. Ingenstans väljer de dock att måla upp någon bild av orsaken som skrämmande, utan lägger 

fokus på vilka temperaturerna blir runt om i landet. Dock blir artikeln ganska torr på grund av kombinationen 

med rubrikerna, meteorologernas kommentarer, samt prognosen i tabellform och det som på löpsedeln även i 

denna artikel låter som en extrem händelse, visar sig i artikeln istället handla om att vintern är här. Skillnaderna i 

löpsedeln och artikeln är inte så stora att man kan påstå att historierna skiljer sig åt, den bild som målas upp på 

löpsedeln förändras visserligen, men det skapas inte en helt ny historia. Tack vare användningen av 

underrubrikerna ”det blir orimligt kallt” och ”vinter i hela landet” som följs upp genom händelsen i artikeln, så 

stämmer löpsedel och artikel ganska väl överrens. Dock kan löpsedeln tolkas som en överdrift med betoning på 

hur kallt det kommer bli, men artikel och löpsedel följer trots det samma röda tråd. 

 

2 Expressen, 2010-11-20 ”Kärleksbeviset” 
Skriven av: Johan T Lindwall 

 

Redogörelse för rapporteringens huvudsakliga innehåll 
Artikeln ”Kärleksbeviset” behandlar drottning Silvia och kung Carl XVI Gustafs första gemensamma 

framträdande sedan skandalboken Den ofrivillige monarken publicerades och hur de betedde sig. 

Händelsen kombineras både på löpsedeln och i artikeln med en bild på kungen och drottningen leende. I artikeln 

finns ytterligare en bild på hela kungafamiljen (utom prins Carl Philip) leendes och klappandes i händerna. 

Artikeln kompletteras också med en kort faktaruta om Kungafamiljens insats för barns rättigheter. 

 

Tematisk struktur - Makroorienterad analys 
Huvudhändelsen i artikeln är kungen och drottningens gemensamma framträdande och hur kärleksfulla de var 

mot varandra. Enligt löpsedeln är det kärleksbeviset från kungen till Silvia. Fördjupningen av händelsen är 

organiserad genom att; 1. De redogör för vilken tillställning det handlar. 2. Att ett tidigare framträdande ställdes 

in. 3. Att den senaste tiden varit tumultartad. 4. Detta finns även en sekundär händelse i förhållande till 

kärleksbeviset; Prinsessan Madeleine har kommit hem på besök för att delta vid Victoria och Daniels inflyttning 

på Haga slott. 

 

Schematisk struktur – Makroorienterad analys 
Vad förmedlas i rubrik och i ingress? I rubriken på löpsedeln förmedlas att Kungen 

på något sätt gett drottning Silvia ett bevis på sin kärlek efter skandalen. I artikelns 

rubrik används orden ”Kärleksbeviset” med I underrubriken fördjupas betydelsen 

med; ”Kungen och drottningen visade öppet ömhet efter all turbulens”.  I ingressen 

får vi breddningen att det handlar om deras första framträdande tillsammans och att 

kungen öppet visade ömhet för drottningen genom att hålla hennes hand och viska i 
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hennes öra. Och att prinsessan Madeleine kommit hem för att återförenas med familjen. 

 

Vilka aktörer förekommer i texten? Hur kommenteras och beskrivs aktörerna av den aktuelle journalisten? 

Vilken aktör tillåts sammanfatta och/eller dra de huvudsakliga slutsatserna kring den aktuella händelsen? 

Vem/vad riktas aktörernas kommentarer till/mot? Hur konstruerar nyheterna uppfattningar om konsekvenser 

och orsak/verkan-förhållanden?  På löpsedeln förekommer Kungen som aktör genom sitt kärleksbevis till 

drottning Silvia. Genom närvaron av bilden på kungen och drottningen så kan också drottningen sägas vara en 

aktör som mottagare av kärleksbeviset och bilden förmedlar vilken Silvia det handlar om. I artikeln finns också 

flera aktörer som kan grupperas i form av Kungafamiljens olika medlemmar som presenteras av journalisten med 

sina titlar och namn. Den enda som tillåts kommentera händelsen är journalist Johan T Lindwall som skrivit 

redogörelsen. Inga citat används och det är genom journalistens tolkning av händelsen som vi kan ta del av hans 

redogörelse. Den historiska bakgrunden redogörs för genom att journalisten satt händelsen i förhållande till den 

senaste tidens turbulens kring skandalboken den ofrivillige monarken och redogör för att kungen och drottningen 

inte setts officiellt tillsammans sedan före publiceringen. Dessutom skriver han om att drottningen tidigare i 

veckan ställde in ett framträdande tillsammans med Kungen vid en annan tillställning där de skulle dela ut ett 

pris. Denna slutliga redogörelse har en intertextuell koppling till artikeln i Aftonbladet den 18e november (två 

dagar tidigare) där de redogör för samma händelse och beskriver hur drottningen mår efter skandalen. Här 

breddas dock den redogörelsen genom att de berättar vilken tillställning det var hon ställde in sitt framträdande 

vid (utdelning av prins Eugenmedaljen).  

 

Mikroorienterad analys 
Global koherens och lokal koherens och Som en enhet målas en historia upp mellan löpsedeln och artikeln där 

händelsen är redogjord utifrån journalistens perspektiv. Han återger hur kärleksfulla kungen och drottningen var, 

hur de log och skrattade. Hur drottningens tal var uppskattat och hur familjen återförenades när Madeleine kom 

hem på besök. Tillsammans bildar det med hjälp av journalistens formuleringar en bild av hur inte bara 

kungafamiljen gått vidare från skandalen, utan också är lyckligare än någonsin. För att förtydliga går vi vidare 

till den mikroorienterade analysen och undersöker närmare detta och frånvarande information, närvarande 

implikationer och den Lexikala stilen.  

Genom granskning av ovanstående analys skapas ett förhållande mellan den händelse som artikeln behandlar och 

genom journalistens sätt att återge den. Genom att enbart journalisten får utrymme att återge händelsen som 

kombineras med hans reflektioner över vad som försiggick mellan kungen och drottningen under tillställningen; 

”de flesta som igår… … gjorde samma tolkning”, ”Kungaparet har gått vidare” så leder han in läsaren på att 

tolka kungen och drottningens handlingar på samma sätt ”Varken kungen eller drottningen visade igår med en 

min vad de har gått igenom”, ”När hon återvände till sin plats bredvid kungen så la han ömt sin hand på hennes 

arm”. Kombinationen att sedan bredda historien med att hela familjen ”återförenades” och en närvarande 

implikation i form av faktarutan om att ”Kungafamiljen vill förbättra villkoren för världens barn” gör att hela 

artikeln möjligen kan tolkas som ett sätt att ljuta olja på vågorna, att mildra turbulensen kring kungafamiljen. Att 

framställa dem som välmenande och kungen som kärleksfull ”… la han ömt sin hand på hennes arm”, 

”Drottningen höll flera gånger sin make i handen och han viskade i hennes öra”. I relationen till skandalboken 

som läggs fram utan någon form av återgivelse i form av vad den innehöll. Här kan boken ses som frånvarande 

information eftersom den bara omnämns som ”skandalboken” både i artikeln och på löpsedeln, vilket kräver viss 

förförståelse för vad boken handlar om. I artikeln framställs dock boken som orsaken till den turbulens som 

journalistens redogörelse i artikeln försöker mildra.  I förhållandet mellan återgivanden av journalisten såsom 

”hade fram till igår inte gjort något gemensamt framträdande på flera veckor”, ”har inte setts ihop i något 

officiellt sammanhang sedan turbulensen började kring boken…” och meningar som ”drottningen skrattade och 
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kramade sin makes hand tillbaka”, ”kungen var på ett strålande humör”, ”Prinsessan Madeleine var – precis 

som mamma och pappa – på ett strålande humör” Ger en bild av då och nu som vitt skilda, och journalisten gör 

uttryckligen själv tolkningen att kungafamiljen har gått vidare. Den lexikala stilen 

Frånvarande information, närvarande implikationer och den lexikala stilen. Naturligtvis är löpsedeln bristande 

på information och formulerar bara med ord som ”Kärleksbevis” och ”skandalboken” ett förhållande mellan 

dessa två punkter som motstående, eller med skandalboken som orsaken till varför ett kärleksbevis behövdes. I 

artikeln är de mer nyanserade i sitt ordval och även om de kallar det kärleksbevis även i artikeln så är de mer 

nyanserade med hjälp av ord som ”ömt”, ”viskade i hennes öra”, ”visade öppet ömhet efter all turbulens”. En 

skillnad mellan löpsedeln och artikelns ordval är att kungen och drottningen på löpsedeln formuleras som 

sändare och mottagare av ett budskap där kungen ”ger” drottningen ett kärleksbevis, att det är han som gör något 

för henne ”Kungens kärleksbevis till Silvia efter skandalboken”. I artikeln förändras detta något dels genom 

beskrivningen av händelsen som att kungen och drottningen gemensamt och ömsesidigt visade varandra kärlek, 

”… höll flera gånger sin make i handen och han viskade i hennes öra” eller ”Sällan har drottning Silvia och 

kungen visat sig så kärleksfulla och ömma mot varandra”. Dessutom omnämns de allteftersom händelsen 

återges mer och mer som ”sin make”, ”kungafamiljen” eller förbinds med ”och” mellan sina titlar. Vilket kan 

jämföras med löpsedelns ”Kungens kärleksbevis TILL Silvia…” detta kan möjligen tolkas som att de i artikeln 

framställs som mer sammansvetsade än löpsedeln förmedlar.  

 

På löpsedeln framställs det som att kungen är skyldig drottningen något på grund av en skandalbok och att han 

försöker gottgöra det. I artikeln framställs det istället som ett försök att gjuta olja på vågorna efter turbulensen 

och kärleksbetygelserna är ömsesidiga. Dock används i mångt och mycket samma ord för att beskriva händelsen 

både på löpsedeln och i artikeln och det är en relativt enhetlig bild som löpsedeln och artikeln förmedlar. 

 

3 Aftonbladet, 2010-11-20 ”Idol-Jays tårar” 
Skriven av: Malin Collin och Anna Lindbäck 

 

Redogörelse för rapporteringens huvudsakliga innehåll 
Artikeln ”Idol-Jays tårar” redogör för hur idolfavoriten 2010 testade positivt för hasch och hur TV4 hanterar 

situationen och låter honom fortsätta som deltagare i Idol. Genom att låta honom delta trots droganvändningen 

går emot deras nolltolerans. Händelsen kombineras med bilder på Jay. På löpsedeln föreställer bilden Jay 

gråtandes och i artikeln används dels samma bild, men också bilder av honom på och bakom scen och i samtal 

med producenten. I artikeln finns också en barometer där Aftonbladet undersökt om avslöjandet påverkar hur 

publiken kommer rösta.  

 

Tematisk struktur - Makroorienterad analys 
Huvudhändelsen i artikeln är att Jay tillåts fortsätta som deltagare i programmet. Enligt löpsedeln handlar 

artikeln om hur ångerfull han är. Fördjupningen av huvudhändelsen är organiserad enligt; 1. Hur han testade 

positivt 2. Hur TV4 tog beskedet 3. Hur han hanterade beskedet och ville vara ensam 4. Hur tacksam han är för 

att få fortsätta. De sekundära händelserna utöver ovanstående är att Laila Bagge Wahlgren blev förbannad, att 

TV4 ställde ett ultimatum och ett resonemang kring varför TV4 lät honom fortsätta. 
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Schematisk struktur – Makroorienterad analys 
Vad förmedlas i rubrik och i ingress? I rubriken på löpsedeln förmedlas att Idol-Jay 

har blivit avslöjad för något kopplat till droger och att han är väldigt ledsen. I 

artikelns rubrik används orden ”Bröt ihop i tårar” med underrubriken ”Jay Smith 

om knarkskandalen, stödet från frun, krisen i natt. På uppslag två används rubriken 

”Sök hjälp – eller åk ut”, ”TV4:s stenhårda ultimatum på Jay”. Det hela fördjupas 

sedan i ingressen med att Jay Smith grät bakom scenen, att han är storfavorit i Idol 

tävlingen, att det handlar om att han testades positivt för knark. I ingress på uppslag 

två får vi fördjupningen att TV4 ställde ett ultimatum att antingen ta emot 

behandling, eller lämna tävlingen och att det enligt producenten var ett svårt beslut. 

 

Vilka aktörer förekommer i texten? Hur kommenteras och beskrivs aktörerna av den 

aktuelle journalisten? Vilken aktör tillåts sammanfatta och/eller dra de 

huvudsakliga slutsatserna kring den aktuella händelsen? Vem/vad riktas aktörernas kommentarer till/mot? Hur 

konstruerar nyheterna uppfattningar om konsekvenser och orsak/verkan-förhållanden?   

På löpsedeln förekommer aktören Jay som representerar sig själv men här presenteras som Idol-Jay för att 

återknyta till det Tv-program på TV4 som han deltar i. I artikeln hittar vi flera aktörer som kan grupperas i form 

av; Jay som framförallt representerar sig själv, men som också här får representera missbrukare. Han beskrivs av 

journalisten som storfavoriten i Idol 2010 och namnges med för och efternamn. Jay Smith tillåts kommentera 

hela händelsen utifrån sitt egna perspektiv och i artikeln använder diverse bilder för att ge erbjuda en möjlig 

tolkning av Jay som sårbar. Bilderna föreställer både på löpset och i artikeln hur han gråter, sitter ensam bakom 

scenen med slokande huvud och journalisten beskriver situationen som att ”Storfavoriten fick ett nervöst 

sammanbrott efter att ha testats positivt för knark”, ”Jay själv kommenterar det hela med kommentarer som 

”Jag fick mer ett nervöst sammanbrott. Man blir väldigt inåtvänd och skakar”. Hans egna kommentarer bidrar 

också till bilden av honom som i alla fall för tillfället sårbar. Andra aktörer är de som tillåts kommentera 

händelsen, såsom Leila Bagge, barometern för hur händelsen påverkar röstningen, samt diverse läsare/tittare som 

via nöjesbladet har kommenterat avslöjandet och TV4:s val att behålla honom i tävlingen. Leila Bagge Wahlgren 

beskrivs inte men tillåts kommentera hur arg hon blev när hon hörde det, men spekulerar sedan i hur TV4 

eventuellt tänkte på vad följderna blivit om de vänt honom ryggen. Barometern och läsarna/tittarna presenteras 

som en tabell, respektive med olika ”skärmnamn” och tillskrivs bara sina egna kommentarer. Barometern 

indikerar att 69,5% av de som röstat inte tycker att avslöjandet påverkar hur de kommer rösta. De olika 

kommentarerna från tittarna/läsarna tillåts kommentera händelsen och representerar genom sina bidrag de två 

perspektiv som artikeln framställer; ”Självklart ska man ge människor en andra chans”, jämfört med ”Skönt att 

mina barn inte är stor nog att följa idol än – hur fan skulle man förklara varför TV4 tycker det är ok med 

knark?”. Dock ges de positiva kommentarerna mer utrymme att kommentera än de negativa, vilket är i linje med 

det som barometern indikerade. Den sista aktören i artikeln är de den exekutiva producenten som i 

sammanhanget får representera både programmet Idol:s perspektiv på saken, men också TV4:s resonemang. 

Producenten namnges Magnus Karlsson Lamm och beskrivs inte med mer än sin titel. Han tillåts dock genom 

sina kommentarer försvara TV4:s val att behålla Jay i tävlingen och han lägger fram hur TV4:s sätt att hantera 

det var ett svårt beslut, men ett beslut i all välmening.  

Den historiska bakgrunden redogörs för genom att artikeln och löpsedeln återger hur situationen uppstod, med 

knarket som orsak. I artikeln fördjupas den historiska bakgrunden med vem Jay är och att han är deltagare i Idol 

2010. DE återger också mer nyanserat med hjälp av Jays egna kommentarer hur någon tipsade om att han hade 

rökt på i Helsingborg och att Luleå polisen tog in honom för urinprov. Artikeln följer därefter upp händelsen. 
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Mikroorienterad analys 
Global koherens och lokal koherens Den övergripande händelsen beskriver hur Jay försatt sig i situationen på 

egen hand, men att han nu är så sårbar att TV4 valde att låta honom stanna baserat på att alternativet kanske hade 

varit att han fått ett återfall och tagit upp drogerna. Således målas TV4:s handlingar ut som välmenande och att 

de tar hand om stackars Jay. Detta förhållande målas upp genom att framförallt de som ser handlingarna som 

positiva får lov att uttala sig, att Jay målas ut som sårbar och i behov av hjälp, kombinerat med att en 

representant från TV4 får lov att bekräfta att de valde att behålla Jay för att det var bäst för honom… 

Frånvarande information, närvarande implikationer och den Lexikala stilen.  

På löpsedeln saknas information om vad Idol är och det krävs alltså viss förförståelse hos läsaren för att veta att 

det är ett TV-program på TV där Jay är storfavoriten. Ingenting återknyter till att artikeln också ska handla om 

TV4:s val att behålla Jay. På löpsedeln och i artikeln finns bilder som kan betraktas som närvarande 

implikationer för att måla upp hur sårbar Jay är. Samtidigt som de väljer att förknippa Jay med ordval som ”Kris, 

stödet från frun, nervöst sammanbrott, mådde mycket dåligt, skakade” . Ord som i relationen till de 

kommentarer som TV4 får lov att lägga fram ”Det har varit ett svårt ställningstagande för TV4…”, ”… Jay får 

en andra chans…” och som kommenteras av läsare som skriver ”Verkligen behjärtansvärt av TV4…” skapar en 

möjlig tolkning av hur TV4 inte gör något av detta utifrån egna intressen, utan är godhjärtade människor som 

hjälper en stackars deltagare med drogproblem.  

 

På löpsedeln används ord som ”Knarket”, ”Avslöjandet”, ”hemskt ledsen” vilket också återfinns i artikeln men 

där används också fler nyanseringar såsom jag tidigare visat; ”nervsammanbrott, ledsen, bröt ihop, tårar, 

skakade, var svårt” etc. Avslöjandet blir i texten ”testades positiv”, ”någon tipsade polisen i Luleå”, ”då kom 

två poliser fram till honom”, ”produktionen upptäckte att Jay Smith var borta”.  

Sammantaget så målar löpsedeln upp en bild av stackars Jay som ber om ursäkt för sina handlingar, denna 

historia fortsätter också i artikeln, men fokus ligger mer på TV:s handlingar efter att han testade positivt. Således 

kan man säga att händelsen introduceras på löpsedeln och fördjupas och breddas i artikeln, men då fokus ligger 

mer på TV4 än på Jay och det också är TV4:s handlingar som kommenteras mest, så stämmer löpsedeln 

någorlunda överens med artikeln. 

 

4 Aftonbladet, 2010-11-22 ”Sänk ditt elpris” 
Skriven av: Nivette Dawod 

 

Redogörelse för rapporteringens huvudsakliga innehåll 
Artikeln ”Sänk ditt elpris” redogör för vilka val du har inför vintern och ger olika rekommendationer för att 

sänka ditt elpris. Den redogör också för hur Nigel Williamsson anlitade ett namngivet företag för att hitta ett 

lämpligt elavtal. Händelsen är kompletterad med vitt skilda bilder på löpsedeln och i artikeln. Bilden på 

löpsedeln föreställer en person fullt påpälsad och snön viner runt ansiktet. I artikeln används istället en 

arrangerad bild med Nigel Williamsson i förgrunden. Han sitter i ett kök med ett barn i knät och en glödlampa i 

handen. I artikeln finns också två faktarutor som redogör för ”Bara ett samtal räcker” (punktlista som i steg för 

steg ger råd för att omförhandla dina avtal), och ”Här finns billigaste elen just nu”  
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Tematisk struktur - Makroorienterad analys 
Huvudhändelsen i artikeln återfinns i ingressen som redogör för hur elen eventuellt kan bli chockdyr när kylan 

kommer och att du kan sänka ditt elpris genom att se över dina avtal. Det hela redogörs för enligt; 1. Såhär var 

det förra året. 2. Se över ditt elpris 3. Nigel Williamsson gjorde såhär. Den sekundära händelsen i redogörelsen 

verkar enbart för att beskriva huvudhändelsen och är hur Nigel Williamsson sänkte sitt elpris. 

 

Schematisk struktur – Makroorienterad analys 
Vad förmedlas i rubrik och i ingress? På löpsedeln förmedlas hur superkylan är på 

väg och att du med hjälp av smarta knep kan sänka ditt elpris. I artikelns rubrik 

används istället orden ”Felen som gör elen chockdyr” och underrubriken ”Kylan 

är här – gör som Nigel och halvera dina kostnader”. I ingressen fördjupas att med 

kylan kommer dyra elpriser och att Nigel Williamsson sänkte sina elkostnader med 

7500 kr om året.  

 

Vilka aktörer förekommer i texten? Hur kommenteras och beskrivs aktörerna av 

den aktuelle journalisten? Vilken aktör tillåts sammanfatta och/eller dra de 

huvudsakliga slutsatserna kring den aktuella händelsen? Vem/vad riktas 

aktörernas kommentarer till/mot? Hur konstruerar nyheterna uppfattningar om 

konsekvenser och orsak/verkan-förhållanden?   

På artikeln återges ingen aktör, mer än att superkylan i sammanhanget kan ses som agenten som orsakar 

händelsen. En okänd aktör meddelar också att det går att göra något för att sänka ditt elpris. I artikeln finns flera 

aktörer, bland dem finns två chefer från Energimarknadsinspektionen respektive energimäklarbolaget Bergen 

Energi som genom sina kommentarer tillåts ge råd på hur man skall gå tillväga för att se över sitt avtal. De 

presenteras med för och efternamn (Tommy Johansson resp. Jonas Almquist) och anknyts till sin position i 

bolaget. Dessa två får i sammanhanget representera dem som arbetar för medborgarna mot de stora elbolagen. 

Nigel Williamsson är en annan aktör, en privatperson som presenteras med en stor bild, sitt namn och som tillåts 

återge hur han gjorde för att ”lura” de stora elbolagen och sänkte sina elpriser med 7500 kr per år. Han får i 

sammanhanget representera den lilla människan mot de stora elbolagen.  

 

”Superkylan” på löpsedeln och ”kylan” i artikeln får representera orsaken till problemen med höga elpriser och 

elbolaget beskrivs i sammanhanget bara som ”elbolagen” och tillskrivs ingen egentlig roll i sammanhanget. 

Dock kommenterar Nigel Williamsson hur han tycker att han lyckades sätta elbolagen på pottan genom att 

använda sig av elförhandlarföretaget Kundkraft. Den historiska bakgrunden redogörs för genom en redogörelse 

för hur elpriserna såg ut förra året. 

 

Mikroorienterad analys 
Global koherens och lokal koherens Som enhet uppmuntrar löpsedel och artikel till att se över elavtalen och 

råder till att använda sig av elförhandlarföretag för att göra det enkelt. Mellan de olika textstyckena målas det 

också upp ett subtilt David och Goliat förhållande, där elbolagen målas ut som det som privatpersonen måste 

skyddas mot.  

Frånvarande information, närvarande implikationer och  

I artikeln kan bilden på Nigel Williamsson ses som en närvarande implikation då bilden är arrangerad och då den 

tillsammans med bildtexten bidrar till den möjliga tolkningen av David och Goliat förhållandet ”Sparar 
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tusenlappar ’det känns som att jag satt elbolagen på pottan’, säger Nigel Williamsson, 47 som har lyckats 

minskat sina elkostnader med 7500 om året”. Utan bilden och Nigels kommentarer hade eventuellt den 

tolkningen varit svårare att göra. Samma typ av närvarande implikation ses i löpsedelns bild med personen fullt 

påpälsad med snön virvlandes. En bild som tillsammans med ”superkylan på väg” kan tolkas som att det 

kommer komma extrema temperaturer och en riktig vargavinter. Det bidrar eventuellt till att rubriken ”Sänk ditt 

elpris snabbt och enkelt” blir viktigare då de framställer möjligheten till att det snart kommer bli jättekallt.  

Den lexikala stilen. Ordvalet i detta fall är intressant då det är svårt att avgöra vilken rubrik som är mest 

färgstark. Är det löpsedelnss användning av ”Superkylan” eller är det artikelns val att använda ordet ”chockdyr” 

i rubriken. I artikeln blir ”Superkylan på väg” istället ”kylan är här”, ”´Blir vintern mild” och ”en nivå som hör 

normalvintern till”.  Däremot förmedlas ordet ”chockdyr” i artikeln också på löpsedeln men nu är det istället på 

löpsedeln som ordvalet är mer nyanserat och samma betydelse förmedlas underförstått i förhållandet mellan 

”Superkylan på väg” och ”… sparar tusenlappar” vilket möjligen kan tolkas som att på grund av superkylan så 

kommer priserna bli höga, men du kan spara tusenlappar.  Dessutom utökas betydelsen av ”sänk ditt elpris 

snabbt & enkelt” till att nyanserat beskriva hur du kan göra det, men omformuleras i rubriken till ”felen som gör 

elen chockdyr”. Fokus som i löpsedeln ligger på knepen att sänka priset, förmedlas alltså istället som att det är 

orsakerna som gör elen dyr som artikeln ska fokusera på. På löpsedeln nämns inte Nigel som i artikeln har stort 

fokus från början i underrubriken ”Kylan är här - gör som Nigel och halvera dina kostnader”. Det är således en 

blandad framställning av händelsen där löpsedeln och artikeln indikerar och introducerar flera olika saker. Dock 

ligger fokus ändå på lösningar på hur det går att omförhandla elavtalen till sin fördel, vilket är historien som 

artikeln initierar. Löpsedeln och artikel stämmer alltså någorlunda bra överens.  

 

5 Expressen, 2010-11-23 ”Så gick det sen i Biggest Loser” 
Skriven av: Rikard Ljungqvist och Sofia Persson 

 

Redogörelse för rapporteringens huvudsakliga innehåll 
Artikeln ”Så gick det sen i Biggest Loser” redogör för en jämförelse utifrån deltagarna i Biggest Losers hälsa 

och rutiner före och efter programmet, men framförallt hur vinnaren vann tävlingen. Händelsen kompletteras 

med 14 rutor som genom deltagarnas kommentarer jämför hälsa och vikt före och efter tävlingen, samt faktarutor 

över ”startvikt”, ”finalvikt” och ”vikt idag”. Slutligen finns också en separat faktaruta som jämför vinnarens 

kost före och efter tävlingen som kallas ”Tips: Så ändrade vinnaren sin kost”. Löpsedeln och artikeln består 

också av ”före och efter” bilder på deltagarna. I artikeln finns också en stor bild på vinnaren tillsammans med sin 

tränare under programmet och en flaska som genom texten tolkas som champagne. 

 

Tematisk struktur - Makroorienterad analys 
Huvudhändelsen i artikeln är att Karl Fredrik vann tävlingsprogrammet Biggest Loser. Enligt löpsedeln handlar 

artikeln om hur det gått för deltagarna sedan finalen. Fördjupningen av huvudhändelsen är organiserad enligt; 1. 

Hur tävlingen slutade 2. En beskrivning av vinnaren 3. Hur han firade vinsten 4. Vad han gjorde för att vinna. De 

sekundära händelserna är hur det gått för vinnaren efter tävlingen, samt att en annan deltagare tackat ja till ett 

frieri från ytterligare en annan deltagare. Övriga deltagare presenteras genom separata återgivanden genom 

direkt rapportering som citering av deltagarnas egna uttalanden. 
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Schematisk struktur – Makroorienterad analys 
Vad förmedlas i rubrik och i ingress? I rubriken på löpsedeln förmedlas att artikeln 

kommer handla om hur det gått för deltagarna efter tävlingen och att vinnaren delar 

med sig av sina bästa trick. Samt att några av deltagarna gått upp igen. I artikelns 

rubrik används orden ”De har gått ner 464 kg” vilket möjligtvis kan tolkas som en 

positivare redogörelse. I underrubriken skriver de ”Karl Fredriks viktras gav segern – 

firade inatt”, vilket kan tolkas som att fokus kommer ligga på det i artikeln. Det hela 

fördjupas sedan i ingressen med att vinnaren gått ner nästa 50 % av sin kroppsvikt och 

att det handlar om ett TV program där Karl Fredrik Jonsson, 27 segrat. Samt att han 

firade med champagne tillsammans med sina vänner. 

 

Vilka aktörer förekommer i texten? Hur kommenteras och beskrivs aktörerna av den 

aktuelle journalisten? Vilken aktör tillåts sammanfatta och/eller dra de huvudsakliga 

slutsatserna kring den aktuella händelsen? Vem/vad riktas aktörernas kommentarer 

till/mot? Hur konstruerar nyheterna uppfattningar om konsekvenser och orsak/verkan-förhållanden?   

På löpsedeln förekommer aktörer i form av deltagarna som är indikerade genom att framställa ”Så gick det sedan 

i Biggest loser”, där de utelämnat att omnämna deltagarna. En annan aktör är vinnaren som erbjuder knep, där 

diet/bantning/viktknep är indikerade. I artikeln återfinns samtliga deltagare i tävlingen som aktörer som tillåts 

kommentera sin egen upplevelse i programmet och vad som hänt sedan dess. De presenteras med för och 

efternamn, före- och efter bilder, fakta om deras vikt samt deras egna kommentarer om förändringen som 

rapporteras i citatform; ”Nu har huvudet fått en omställning och man klarar sig utan godispåsen”, ”för inte så 

länge sedan kunde man TV-tablån i huvudet, nu blir man aldrig sittandes i soffan”, ”Jag gick med för att kunna 

bli gravid – och det blev jag”.  Den huvudsakliga aktören är vinnaren Karl Fredrik kring vilket artikeln är 

centrerad kring. Karl Fredrik beskrivs som den deltagare som kämpade allra hårdast och gick ner 80,6 kilo innan 

finalen. En före och efter bild används också och även hans resa finns i en separat ruta bredvid de andra. Han 

tillåts kommentera sin seger, hur han kämpade för vinsten och vad som hänt sedan dess och under en av 

rubrikerna i texten ”Så gick det för de andra” fortsätter journalisten återge hur det gått för vinnaren och återigen 

återges vad han sagt ”… har kört tre till fyra tuffa förbränningspass om dagen.”. I slutet på texten redogör 

journalisten kort, genom indirekt rapportering, för hur hemmavinnaren Rune Johansen gått upp ca 5 kg och hur 

en annan deltagare kommer i sin brudklänning och alltså tackat ja till Rune Johansens frieri.  Vinnarens ”knep” 

återges enbart i form av en faktaruta med vad han åt till frukost, lunch och middag före programmet och hur han 

äter idag, detta presenterar journalisten genom indirekt rapportering. En aktör som något passivt förekommer i 

texten är vinnarens tränare Mårten Nylén. Nylén beskrivs bara som tränaren och figurerar i text och på bild där 

det beskrivs hur han firade tillsammans med Karl Fredrik. Den historiska bakgrunden redogörs för genom att 

journalisten beskriver hur övriga deltagare försökte få ur den nyblivna vinnaren ur tävlingen på grund av hans 

vinnarskalle. Att segraren inte gav upp utan hela vägen genom tävlingen höll sig borta från utröstningen. 

 

Mikroorienterad analys 
Global koherens och lokal koherens Som den överhängande historien målas en bild upp av hur Karl Fredrik vann 

tävlingen genom hårt arbete ”knäckemackor istället för pizza”, ”… kört tre eller fyra förbränningspass om 

dagen” etc. Fokus ligger genomgående på vinnaren och det är framförallt hans historia som artikeln redogör för. 

Att genomgående låta vinnaren uttala sig och att underprioritera hur det gått för övriga deltagare. Samtidigt som 

händelsen handlar om vinsten och tävlingen ur vinnarens perspektiv måste jämföras närmare med löpsedelns 

förmedlande av att fokus borde ligga på hur det gått efter tävlingen. 
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Frånvarande information, närvarande implikationer och den Lexikala stilen.  

På löpsedeln utelämnas ”deltagarna”, vilket istället är underförstått. Det betyder att läsaren måste ha 

förförståelsen för vad Biggest Loser är, men bilderna som figurerar på löpsedeln gör tolkningen mer tänkbar 

eftersom de föreställer deltagarna. På löpsedeln poängteras också ”vinnarens bästa knep” och ”de som gick upp 

igen” vilket får en marginaliserad position i artikeln. ”vinnarens bästa knep” är i artikeln bara en kort faktaruta 

med ”KF:s gamla matvanor” och ”KF:s nya matvanor” där frukost, lunch och middag listas såsom ”Lunch: 

fisk, kött, kyckling eller sallad”. Faktarutan eller knepen kommenteras på intet sätt av vinnaren själv utan är helt 

fristående. Det gör den delen av rubriken missvisande och kan tolkas som att den lovar mer än den levererar. 

Samma sak gäller även för ”de som gick upp igen” vilket genom sin närvaro på löpsedeln möjligen kan tolkas 

som att det är uppseendeväckande eller intressant på något sätt. Även detta får en marginaliserad position i 

texten, där det inte kommenteras med mer än att en deltagare gått upp ca 5 kg eftersom han ”inte kunnat träna 

efter en trafikolycka” genom att själv granska faktarutorna med ”startvikt, finalvikt och vikt idag” så går det att 

räkna ut att de flesta av deltagarna har gått ner 2-3 kg efter tävlingen och några har gått upp ca 2-3 kg med 

undantaget för deltagaren som var med om olyckan som gått upp 5 kg. Även detta är missvisande då det inte 

omnämns i texten alls. Den händelse som artikeln fokuserar på och redogör för är vinnaren Karl Fredrik och hans 

kommentarer, detta är helt frånvarande på löpsedeln. ”Kärlek och Olycka” som står längst upp på löpsedeln 

nyanseras i artikeln med fördjupningar som ”har därmed accepterat Runes frieri” och ”Rune Johansen, 41, har 

det blivit fem kilo mer…”. ”Så gick det sen i Biggest Loser” berörs genom de olika rutorna med kommentarer 

och fakta om de 14 deltagarna, men berörs inte i texten. I denna enhet är problemet att det förekommer långt fler 

ord i artikeln som genom sin stora fokusering möjligen borde finnas med på löpsedeln eftersom det är dem hela 

händelsen centreras kring. Ord som ”vinnaren”, ”segraren”, ”firade vinsten” etc. är centrala i artikeln men berörs 

inte alls på löpsedeln. 

 

Sammantaget så målas en bild upp genom löpsedeln som kan tolkas som att artikeln ska handla om hur det gått 

för deltagarna och knep för viktnedgång utifrån vinnaren. Detta stämmer inte riktigt eftersom artikeln fokuserar 

på vinnaren och inte på hur det är idag utan hur han vann tävlingen. De saker som fanns med på löpsedeln fick 

visserligen plats i artikeln men väldigt marginaliserat. Fokus är istället en historia som inte berörs alls på 

löpsedeln. Därför stämmer inte löpsedel och artikel, men befinner sig på gränsen. Eftersom samtliga saker på 

löpsedeln berörs på något sätt, så går det inte att enbart påstå att löpsedeln inte har täckning i texten, men 

däremot uppstår ändå en helt annan historia än den som initieras på löpsedeln. 
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Bilaga 5 

Textanalyser (artiklar som inte stämmer överrens) 

 
1. Expressen 2010-11-17 ”Ulrica: jag kom tillbaka till livet” 
Skriven av Anna Bäsén 

 

Redogörelse för rapporteringens huvudsakliga innehåll 
Artikeln ”Ulrica: jag kom tillbaka till livet” handlar huvudsakligen om hur Yoga kan minska smärta och stelhet 

i leder och göra utövaren friskare. Fokus för artikeln är Ulrica, 43 och hur hon gått från att ha varit handikappad 

till ett fullt fungerande liv. Löpsedel och artikel kompletteras av en bild på en leende kvinna. På löpsedeln är 

bilden beskuren, medan man i artikeln får se hela bilden. Artikeln kompletteras också av en faktaruta med 5 tips 

på vad man bör tänka på när man tränar.  

 

Tematisk struktur - Makroorienterad analys 
Huvudhändelsen i detta fall är inte den som beskrivs i rubriken på löpsedeln, men återfinns istället i rubriken till 

artikeln. Enligt löpsedeln verkar fokus ligga på att slippa smärtsamma åkommor utan medicin, medan rubriken 

till artikeln fokuserar på en persons resa mot friskhet. Denna händelse fördjupas i ingressen där vi får veta att det 

går att bli kvitt smärta med Yoga. I artikeln återfinns två sekundära händelser; 1 i form av en genomgång av 

forskning på kopplingen mellan yoga och minskad smärta. 2. Hur man gör för att minska sin smärta. 

 

Schematisk struktur – Makroorienterad analys 
Vad förmedlas i rubrik och i ingress? På Löpsedeln förmedlas en bild av att man kan 

bli av med värk och stelhet snabbt och enkelt utan mediciner. I artikelns rubrik används 

istället orden ”Ulrica: ’Jag kom tillbaka till livet’” med underrubriken ”Yogan hjälpte 

henne att bli av med smärta och stelhet”.  

Bilden i artikeln bidrar med en bild som här förstås som Ulrica, leende och sittandes i 

en yoga position. 

 

Vilka aktörer förekommer i texten? Hur kommenteras och beskrivs aktörerna av den 

aktuelle journalisten? Vilken aktör tillåts sammanfatta och/eller dra de huvudsakliga 

slutsatserna kring den aktuella händelsen? Vem/vad riktas aktörernas kommentarer 

till/mot? Hur konstruerar nyheterna uppfattningar om konsekvenser och orsak/verkan-

förhållanden?  Löpsedelns rubrik presenteras utan någon tillhörande aktör och 

presenteras som en lösning på värk och stelhet, i kombination med rubriken ”ny forskning” som står överst. I 

artikeln utgår hela händelsen ifrån Ulrica som artikeln kretsar kring och hennes kommentarer. Hon beskrivs som 

en 43 årig kvinna som haft problem med smärta och stelhet i många år och som drabbad av smärtsjukdomen 

”fibromyalgi”. I artikeln får hon representera mer än hon kanske egentligen kan, då händelsen beskrivs utifrån 

hennes erfarenhet av yogan genom vilket hon får representera en personifiering av alla de som lider/lidit av 

samma problem. Utöver Ulrika så finns det enbart en till aktör som bidrar till att beskriva en av de sekundära 

händelserna. Sjuksköterskan Maria Nilsson vid Danderyd sjukhus, har bedrivit forskning på förhållandet mellan 
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yoga och minskad smärta. I artikeln används hennes kommentarer för att beskriva hur Yoga kan hjälpa den som 

lider av fibromyalgi. Samt för att med hjälp av beskrivningen av hennes forskning framhålla Yoga framför andra 

vanligare former av vård; ”efter kursen mådde kvinnorna i yogagruppen betydligt bättre än de i 

kontrollgruppen”. 

Enligt vilket mönster redogörs för den historiska bakgrunden? Den historiska bakgrunden beskrivs genom 

Ulricas långvariga problem med smärta och fibromyalgi. Samt att långvariga smärttillstånd är vanligt i Sverige 

med varannan svensk som drabbad.  

 

Mikroorienterad analys 
Lokal koherens, frånvarande informationen, närvarande implikationer och den lexikala stilen 

I förhållandet mellan de olika textstyckena som beskriver dels Ulricas tidigare situation och hur hon hittade 

lösningen genom Yoga, med sidospåret angående forskningen så skapas bilden av Yoga som en mirakelkur som 

kan behandla den värk som inte vanliga mediciner råder bot på. På löpsedeln framgick det inte vilken metod man 

skulle använda sig av för att bli kvitt sina problem. Väl inne i tidnigen, när man bläddrat 33 sidor så finner man 

artikeln som löpsedeln handlar om, där det utförligt beskrivs om fördelarna med Yoga jämfört med traditionella 

vårdalternativ i form av tabletter mm; ”Yogagruppen undervisades två timmar i veckan i fysiska yogaövningar, 

mindfullnessmeditation, andning och stresshantering”, samt ”efter kursen mådde kvinnorna i yoga gruppen 

betydligt bättre än de i kontrollgruppen”. Samma sak gäller bilden på löpsedeln och i artikeln. Vid en jämförelse 

av dem två så är bilden bidragande del av artikeln som tydligt anspelar på att det handlar om Yoga. Bilden i 

artikeln föreställer Ulrica sittandes i något som i sammanhanget enkelt går att tolka som en meditationsposition, i 

löst sittande kläder. På löpsedeln är istället bilden beskuren så att man enbart ser Ulricas leende ansikte, men 

ingen anspelning på yoga återfinns på löpsedeln. Så gäller också ordvalet som på löpsedeln beskrivs som en ny 

metod att slippa värk och stelhet på fem veckor, utan att med några ord beskriva vad den nya forskningen 

redogör för, eller vad det alls handlar om; en metod? En procedur? En kur? Träning? Operation? I artikeln 

används istället direkt Yoga som ett väldigt centralt begrepp i artikeln och kopplas ihop med hur det hjälpte 

Ulrica att bli av med smärta och stelhet ”Ulrica: Jag kom tillbaka till livet”. Ingen sådan koppling görs på 

löpsedeln. Avsaknaden av information om detta som löpsedeln bygger på i form av ordvalet och bilden, är det 

som hindrar läsaren från att förstå vad artikeln handlar om i detta fall. Genom att utelämna ord som Yoga, vilket 

artikeln är helt centrerad kring så är det inte möjligt för läsaren att tolka löpsedeln på samma sätt som artikeln. I 

detta fall introducerar löpsedeln en historia som helt förändras i artikeln. Både vad gäller vad artikeln fokuserar 

på och de ord som används för att beskriva det. 

 

2. Expressen 2010-11-18 ”Nu blir det vinterkyla” 
Skriven av Marie Hebelius Svabe 

 

Redogörelse för rapporteringens huvudsakliga innehåll 
Artikeln ”Nu blir det vinterkyla” behandlar en väderleksprognos som jämför de kommande dagarnas väder med 

tidigare år. Händelsen kombineras av samma bild på löpsedeln som i artikeln, dock är den beskuren på 

löpsedeln. Bilden föreställer två påpälsade människor där den ena leder sin cykel, i motljuset kan vi se att det 

snöar och att snön lagt sig på marken. I artikeln kompletteras texten av en faktaruta med en 13-dagars prognos i 

tabellform, samt en checklista på saker man ska tänka på; Dubbdäck, Snöskyffel, långkalsonger, mössa. 

 

Tematisk struktur - Makroorienterad analys 
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Huvudhändelsen är att ishavskylan är på väg mot Sverige. I artikeln återfinns två sekundära händelser; 1. Hur har 

vädret sett ut i november, tidigare år?  2. Hur kommer vädret se ut. Regn och snö. Fördjupning av händelsen är 

organiserad genom att; 1. De redogör för hur kallt det brukar vara 2. Hur kallt det kommer bli 3. Beskriver vädret 

som kommer.  

 

 

Schematisk struktur – Makroorienterad analys 
Vad förmedlas i rubrik och i ingress? På löpsedeln förmedlar att ishavskyla är på väg mot 

Sverige och att vi måste göra oss redo för det med hjälp av sådana saker som oftast 

behövs när snön faller tät; dubbdäck, snöskyffel, mössa. I artikelns rubrik används istället 

orden ”Nu blir det vinterkyla” utan underrubrik. I ingressen görs en fördjupning där vi får 

veta att det är dags för dubbdäck, varma kläder och att det kommer bli låga temperaturer 

(-4 i Skåne). Redan här kan vi se en skillnad i löpsedeln och artikelns beskrivning av 

samma händelse. 

 

Vilka aktörer förekommer i texten? Hur kommenteras och beskrivs aktörerna av den 

aktuelle journalisten? Vilken aktör tillåts sammanfatta och/eller dra de huvudsakliga 

slutsatserna kring den aktuella händelsen? Vem/vad riktas aktörernas kommentarer 

till/mot? Hur konstruerar nyheterna uppfattningar om konsekvenser och orsak/verkan-

förhållanden?   

På löpsedeln förekommer SMHI som aktör och anges som den institution som uttalar sig om ishavskylan och 

Sverige som aktör som representerar nationen och dess invånare. I artikeln hittar vi dock fler aktörer i form av 

framförallt den meteorologiska institutionen SMHI som representeras av meteorologen Sten Laurin. Som 

meteorolog tillåts Sten Laurin genom att kommentera vädret framöver att titulera sig den övergripande rösten i 

artikeln som sammanfattar hela händelsen. Laurin beskrivs som meteorolog från SMHI och kommenterar 

händelsen i ordval som ”Kylan kommer från norra ishavet”, ”vi brukar ha 2-5 plusgrader under perioden 17-21 

november”, ”snön orkar nog bara upp till Skåne, Blekinge och halva Halland, närmast kusten regnar det”. 

Utöver meteorologen så finner vi också en rad människor som journalisten frågat om de börjat använda 

långkalsonger än. Dessa personer kompletterar enbart texten för vad som skulle kunna tolkas som huruvida 

Sverige (och dess invånare) är redo för det kalla vädret. Dessa aktörer tillåts inte kommentera händelsen och den 

kommande kylan alls. Överlag är det journalisten som genom indirekt rapportering sammanfattar situationen 

med hjälp av meteorologens kommentarer. Artikeln ger alltså bara utrymme för meteorologen att uttala sig om 

vädret, och med hjälp av svaren på frågan om långkalsonger så ställs ishavskylan i relation till Sverige och 

skapar möjligheten till en tolkning av händelsen som en något luddig hotbild. Det som är intressant i artikeln är 

också den avslutande kommentaren ”Kylan kommer från norra ishavet, säger Sten Laurin”, samt hur 

journalisten fortsätter på hans kommentar med ”men det handlar inte om någon extrem kyla. Längst i norr kan 

det stanna på 10-15 minus tack vare vindar som vispar runt i luften”. I förhållande till rubriken på löpsedeln och 

artikeln så skapas en stor kontrast i de möjliga tolkningarna.  Enligt vilket mönster redogörs för den historiska 

bakgrunden? Den historiska bakgrunden utgörs hur vädret sett ut tidigare år i kontrast till i år; ”Vi brukar ha 2-5 

plusgrader under perioden…”.  
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Mikroorienterad analys 
Som en enhet målas en historia upp mellan löpsedeln och artikeln där löpsedeln i stora bokstäver proklamerar 

ishavskylan mot Sverige. I artikeln målas kylan upp som orsakad av norra ishavet och inte lika skrämmande, 

utan målas bara ut som orsak till det väder som kommer. För att styrka detta måste vi närma oss texten och se till 

ordvalet. 

 

Lokal koherens. Genom förhållandet mellan de olika delarna i texten så skapas en bild av ett orsak/verkan-

förhållande, där ishavskylan är orsaken till kommande väder och där Sveriges invånare är de som blir offer för 

det som norra ishavet har bidragit till. Dock skapar meteorologens kommentarer och journalistens beskrivande 

av händelsen som mildare i jämförelse med löpsedeln.  

Frånvarande information, närvarande implikationer och den lexikala stilen.  

Både på löpsedeln och i artikeln används SMHI som tyngd för rapporteringen om vädret. Det förväntas dock av 

läsaren att veta vad SMHI är, för att uttalandena/kommentarerna skall få den tyngd som journalisten söker 

genom att använda dem. Närvaron av SMHI och meteorologens kommentarer kan därför betraktas utifrån en viss 

grad av närvarande implikation eftersom det hade gått att skriva artikeln utan dessa kommentarer och utan att 

nämna SMHI, men då hade stor sannolikhet inte betraktats som lika trovärdig (i enlighet med Foucaults 

utsägelsemodaliteter). 

På löpsedeln utelämnas också information om regn och snö, och fokus ligger på kylan. I artikeln beskrivs vädret 

med ord som regn, snö, solchanser vilket är ett bredare spektrum av vädertyper som används i artikeln. 

Löpsedeln är fokuserad enbart på ishavskyla.  Inte heller nämns temperaturer på löpsedeln, vilket får stort fokus i 

artikeln. 

 

Det är framförallt i analysen av den lexikala stilen som denna artikel och dess löpsedel är riktigt intressant. Det 

beror på att ordvalet i respektive löpsedeln och artikeln hade kunnat alterneras, men med andra möjliga 

tolkningar som uppenbara följder. På löpsedeln använder de ord som Ishavskyla, ”mot” och Sverige. I artikeln 

används också ishavskyla som beskrivande orsak till kylan, men kylan beskrivs inte som extrem. Om vi jämför 

två kommentarer i artikeln så blir det tydligt; ”Kylan kommer från norra ishavet” med ”… det handlar inte om 

någon extrem kyla…”.  Att använda sammansättningen Ishavskylan mot Sverige på löpsedeln, istället för att 

formulera det som att ishavskylan är ”på väg” mot Sverige så skapas en möjlig tolkning där ordvalet Sverige 

representerar dess invånare, och där ishavshavet får representera ett kommande hot, (jfr med rubriken ”Nu blir 

det kallare”, eller ”nu blir det vinterkyla” som används i artikeln).  Artikeln beskriver utförligt det kommande 

vädret, med beskrivningar som ”kan bli ännu kallare”, ”Idag bjuder vädret på blandad molnighet och vissa 

solchanser…”, samt ”snön faller lätt” och ”snön orkar nog bara upp till…” vilket ger en annan bild av 

ishavskylan, än den möjliga tolkning som löpsedeln etablerar, av ishavskylan som ett hot mot oss oförberedda 

svenskar.  En annan intressant effekt blir följden av kombinationen av bilderna och prognosen. Bilderna 

föreställer som beskrevs ovan, två ordentligt påpälsade personer som stretar på i snön som yr och lägger sig på 

marken. I kombination med texten på löpsedeln så blir det möjligt att tolka bilden och texten med att vädret 

framöver kommer vara extremt kallt, att snön kommer falla tät och det är dags att pälsa på sig ordentligt. I 

artikeln kombineras bilden istället med meteorologens kommentarer om det kommande vädret, samt den 13-dags 

prognos som tar en stor del av artikeln. I detta sammanhang går det istället att tolka bilden som ”nu kommer 

(första) snön”, dags att öppna garderoben och hämta vinterjackan.  

 

Sammantaget går det att utifrån löpsedeln och artikeln skapa två olika tolkningar och den historia som löpsedeln 

initierar både breddas med fler händelser, men den förändras också stort. Löpsedeln överdriver den återgivna 
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händelsen stort och artikeln påminner mer om en väderleksrapport än en stormvarning (vilket löpsedeln 

påminner mer om). 

 

3. Aftonbladet 2010-11-18 ”Silvia bryter tystnaden” 
Skriven av Matthias Sandberg, Lotte Fernvall, Roger Lundsten, Markus Eriksson och Karin Ahlborg 

 

Redogörelse för rapporteringens huvudsakliga innehåll 
Artikeln ”Silvia bryter tystnaden” behandlar kungafamiljens beteende sedan skandalboken Den ofrivillige 

monarken om kungen som släpptes före aktuell artikel hösten 2010. Den redogör för olika tillställningar som 

drottning Silvia, kungen och kronprinsessan deltagit vid, samt drottning Silvias första uttalande sedan 

skandalboken publicerades. Händelsen kombineras med flera separata bilder på kungen, drottningen och 

kronprinsessan. På löpsedeln är det istället en annan bild som använts. I artikeln återfinns också en faktaruta där 

”experterna tycker till” och det dubbla uppslaget pryds med EXTRA EXTRA längst upp i ramen för artikeln. 

Bilderna kombineras med bildtexter. 

 

Tematisk struktur - Makroorienterad analys 
Huvudhändelsen återfinns i artikeln återfinns i brödtexten och handlar om kungafamiljens beteende sedan 

skandalboken släpptes. De sekundära händelserna är; 1. Drottningens uttalande. 2. De tillställningar som de 

deltagit vid. 3. Hur hon känner inför det gemensamma framtrådandet dagen därpå.  

 

Schematisk struktur – Makroorienterad analys 
Vad förmedlas i rubrik och i ingress? Löpsedeln redogör för hur drottningen exklusivt 

för Aftonbladet berättar hur hon mår efter skandalen och därmed bryter tystnaden. I 

artikeln används istället orden ”Silvia pratar, kungen skämtar” I en rubrik som 

sträcker sig över ett dubbelt uppslag. Rubrikerna har sedan varsin underrubrik: ”Nu 

bryter hon tystnaden efter skandalboken: Jag mår bra”, respektive; ”Duckar för ny 

bokfråga: ’Jag börjar bli lite döv’”. 

I ingressen fördjupas redogörelsen något med att placera texten i ett historiskt 

sammanhang. Hur drottningen ställt in ett framträdande med sin man och vägrat uttala 

sig om boken. I ingress på uppslag två så får vi veta att det ställdes frågor om 

skandalboken och att kungen då parerade dem.  

 

Vilka aktörer förekommer i texten? Hur kommenteras och beskrivs aktörerna av den 

aktuelle journalisten? Vilken aktör tillåts sammanfatta och/eller dra de huvudsakliga slutsatserna kring den 

aktuella händelsen? Vem/vad riktas aktörernas kommentarer till/mot? Hur konstruerar nyheterna uppfattningar 

om konsekvenser och orsak/verkan-förhållanden?   

På löpsedeln framställs rubriken som att Silvia är aktören i händelsen där hon representerar sig själv. Aftonbladet 

figurerar också genom deras redogörelse för hur de har en roll i händelsen med hjälp av rubriken ”Bara i 

aftonbladet”. Som kan tolkas som att de exklusivt har denna redogörelse tillgänglig. I artikeln hittar vi flera 

aktörer där de flesta representerar sig själva, såsom kronprinsessan Victoria, drottning Silvia och kungen. Det 

finns också aktörer som bidrar till händelsen genom expertkommentarer kring beteendet och skandalen i 

kungahuset, dessa presenteras av journalisten som ”flera hovexperter”, det finns sedan en faktaruta där fyra 
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experter tillåts kommentera händelserna och beteendet sedan skandalen. I den löpande texten poängterar ”flera 

hovexperter” hur drottningen mår och känner kring det som hänt. Den övergripande rösten i artikeln är dock 

journalisten själv som genom indirekt rapportering återger vad som hänt och tar hjälp av drottningens och 

kungens kommentarer för att föra historien vidare. Experterna används för att kommentera det som hänt och 

sagts av kungafamiljen. Drottningen kommenterar hur hon mår med tre ord; ”jag mår bra” och övriga 

kommentarer handlar istället om olika event och den tillställning som hon befinner sig på. Angående 

tillställningen; ”Det här är väldigt intressant”, att tillsammans med kungen agera värdar på slottet nästa dag; ”Vi 

hade ett möte och då kändes allt bra”, ” visst känns det pirrigt med alla praktiska detaljer som skall fixas”. 

Kungens kommentarer redogörs för som ett defensivt beteende när journalisterna ställt frågor om skandalboken; 

”Jag börjar bli lite döv”, ”jag har inga kommentarer”, ”Det var trevligt att ni kom till det här…”, ”… det 

andra är redan passé det är historia”. Kronprinsessans kommentar är bara ett svar på om hon har några 

kommentarer; ”Tack, det är bra”.  

Enligt vilket mönster redogörs för den historiska bakgrunden? Den historiska bakgrunden beskrivs både i 

ingressen och i den löpande brödtexten. Den redogör för hur drottningen vägrat uttala sig och inte framträtt 

tillsammans med kungen sedan skandalen, samt angående kungen så beskriver de det med ord som ”trots den 

senaste tidens uppståndelse kring boken…”  

 

Mikroorienterad analys 
I förhållandet mellan löpsedeln och artikeln finns det vissa skillnader. En hel del som dyker upp i artikeln är nytt 

och omnämns inte alls på löpsedeln. På löpsedeln annonseras drottningens uttalande som bryter tystnaden 

ackompanjerat med texten ”bara i aftonbladet” som möjligen kan tolkas som att det som hänt är viktigt eller 

speciellt, men också som något storslaget. I artikeln målas uttalandet inte upp som primärt då det enda 

drottningen faktiskt säger som handlar om hur hon mår med koppling till boken är ”jag mår bra”. Istället ligger 

fokus på hennes framträdande med kungen nästa dag och den tillställning hon befinner sig på och också 

kommenterar. Vi måste göra en närmare granskning av innehållet för att tydliggöra förhållandet mellan 

löpsedeln och artikeln. 

 

Lokal koherens. Frånvarande information, närvarande implikationer och den lexikala stilen.  

Genom de olika delarna i texten så skapas en bild av ett förhållande mellan offer och förövare. Där det på det 

första uppslaget presenteras den situation som försatt drottningen i tystnad. Vilket både på första och andra 

uppslaget förklaras genom kungens handlingar, där han sedan genom de egna kommentarerna skjuter problemet 

ifrån sig ”… det andra är redan passé det är historia”. Genom rubriken ”Drottningen pratar, kungen skämtar” 

som inleder hela artikeln och fördjupas med en historisk koppling till skandalboken, kan tolkas som att kungen 

är skurken i dramat. Kungen får i artikeln rollen som förövaren, och drottningen som offer. I artikeln beskrivs 

drottningen först genom sina handlingar ”hållit låg profil”, ”trivdes med att istället få fokusera på det hon 

brinner mest för…”, ett välkommet avbrott från hysterin i Sverige”. Detta kommenteras sedan av 

”hovexperterna” som uttalar sig om att drottningen är djupt sårad.  

 

En skillnad mellan löpsedeln och artikeln är de bilder som använts. På löpsedeln används en bild på drottningens 

ansikte rakt framifrån där hon ser stel och sammanbiten ut. Munnen och ögonen varken ler eller ser ledsna ut, de 

stirrar bara rakt fram. Tillsammans med rubriken ”Silvia bryter tystnaden” bidrar bilden till att skapa en allvarlig 

ton i artikeln och ökar spänningen kring vad den kommer handla om. I artikeln används istället en bild på 

drottningen där hon ler på en tillställning och bildtexten beskriver; ”För första gången sedan skandalboken om 

kungen släpptes uttalade hon sig. Drottning Silvia har varit i Bryssel för att medverka i en konferens…”  
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Löpsedeln framhäver händelsen som storartad genom sin layout och formulering. I artikeln tonas historien ner 

och byter riktning. Löpsedeln använder orden ”bryta tystnaden” medan artikeln formulerar samma sak med 

”pratar”, och det hela formuleras sedan i ”Jag mår bra”. På löpsedeln finns inga indikationer om att kungen 

eller kronprinsessan är en del av artikeln eller att den kommer redogöra för kungafamiljens beteende och humör; 

”Silvia är inte nervös inför evenemanget”, ”Kungen skämtar”, ”… och ska vara något alertare, säger han med 

ett skratt”, (Victoria) ”… var på strålande humör hela kvällen”.  

 

Sammantaget går det att utifrån löpsedeln och artikeln skapa två olika tolkningar och den historia som löpsedeln 

initierar breddas i så stor utsträckning att två olika tolkningar är möjliga. Löpsedeln överdriver händelsen stort 

och artikeln berättar en helt annan historia än den löpsedeln inledde. 

 

4 Expressen, 2010-11-22 ”Ensamma mammor” 
Skriven av: Tina Harr 

 

Redogörelse för rapporteringens huvudsakliga innehåll 
Artikeln ”Ensamma mammor” redogör för en omfattande lista över singlar som söker kärlek i olika län. Texten 

som hör till tabellen återger hur ett par fann kärleken online. Både på löpsedeln och i artikeln kompletteras det 

hela med diverse profilbilder föreställandes flera olika kvinnor och män, bilderna knyts till små faktarutor med 

information om personen ifråga.  Artikeln innehåller också en familjebild på paret som händelsen centreras kring 

och två faktarutor med dels tips på dejtingsajter och dels ”Experternas bästa tips” på hur du ska göra när du 

nätdejtar. 

 

Tematisk struktur - Makroorienterad analys 
Huvudhändelsen återfinns i underrubriken och är artikelns redogörelse för hur två 

individer träffades genom nätdejting och nu är ett par med barn och ett ståndande 

bröllop. Sekundär händelse i artikeln är hur det finns massor med singlar som precis 

som paret i artikeln, också vill träffa någon. Det hela redogörs för genom parets ögon 

som journalisten utgår ifrån när hon återger händelsen. 

 

Schematisk struktur – Makroorienterad analys 
Vad förmedlas i rubrik och i ingress? I rubriken på löpsedeln förmedlas Att det i hela 

Sverige finns mammor och pappor som är ensamstående och på jakt efter kärleken. I 

artikelns rubrik används orden ”Ensamma mammor (och pappor!) söker kärleken” 

med underrubriken ”Madeleine och Linus fann varandra på nätet: ’Vi älskar varandra 

oerhört”. Det hela fördjupas i ingressen med att det finns hopp för singelföräldrar, att 

Linus och Madeleine kunde göra det och att Expressen här erbjuder en ”lista” på 145 singelföräldrar (från E-

kontakt).  

 

Vilka aktörer förekommer i texten? Hur kommenteras och beskrivs aktörerna av den aktuelle journalisten? 

Vilken aktör tillåts sammanfatta och/eller dra de huvudsakliga slutsatserna kring den aktuella händelsen? 

Vem/vad riktas aktörernas kommentarer till/mot? Hur konstruerar nyheterna uppfattningar om konsekvenser 

och orsak/verkan-förhållanden?  
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På löpsedeln förekommer genom rubrik och bilder singelmammor och pappor som aktörer och beskrivs som att 

de letar efter kärleken. I artikeln hittar vi framförallt två aktörer. Linus och Madeleine som presenteras som ett 

förälskat par som träffades över nätet, det är med hjälp av deras kommentarer och indirekt rapportering som 

journalisten för händelsen framåt. Journalisten använder dem för att framställa nätdejting som ett alternativ till 

vanlig dejting och använder dem som ett lyckosamt exempel. Paret får kommentera hur de träffades, varför de 

tycker andra ska nätdejta, hur de ser på sitt förhållande. De får också betona hur lyckliga de är tillsammans och 

lämnar kommentarer som ”Du kanske hittar den rätta” vilket möjligen också kan tolkas som journalistens 

underliggande budskap. En annan aktör är en dejtingexperten Marie Hagberg som presenteras enbart med sin 

titel som expert och författare. Hagberg används för att kommentera varför nätdejting är ett bra alternativ för 

singelföräldrar.  Det är alltså framförallt paret som tillåts uttala sig om nätdejting och sitt eget förhållande, de 

talar utifrån en position av erfarenhet och representerar i sammanhanget ett lyckat exempel på nätdejting. 

Mycket av artikeln består av indirekt rapportering som återger hur paret kände ”Att hon skulle träffa sitt livs 

kärlek hade hon aldrig räknat med”, ”Linus som hade varit singel i två år kände på en gång att Madeleine var 

den rätta”. Den historiska bakgrunden redogörs för genom att artikeln dels anspelar på ett program på TV som 

kallas just ”Ensam mamma söker”, vilket är en dejtingshow för singelföräldrar. Journalisten beskriver sedan med 

hjälp av paret Linus och Madeleine hur det var innan de började nätdejta och att de fann varandra genom 

nätdejting. 

 

Mikroorienterad analys 
Global koherens och lokal koherens Den övergripande händelsen beskriver hur det går att träffa någon även om 

man redan är förälder och att nätdejting bör ses som ett alternativ. Artikeln handlar huvudsakligen om just 

nätdejting som ett passande sätt att träffa andra singelföräldrar och journalisten använder dejtingexperten och 

paret i artikeln för att belysa att nätdejting inte är någonting konstigt. Den omfattande listan på 145 

singelföräldrar får ingen direkt koppling till brödtexten, utan kopplas också den till nätdejting genom att namnge 

den dejtingsajt utifrån vilken listan är sammanställd.  

 

Frånvarande information, närvarande implikationer och den lexikala stilen Både i löpsedeln och i artikeln 

används ord som singelmammor, men rubrikerna skiljer sig åt genom att det på löpsedeln heter singelmammor 

och i artikeln kallas ”Ensamma mammor”. Ensamma mammor kan sättas i en yttre kontext av det TV program 

som vid tiden för artikeln fortfarande var aktuellt på TV och därmed kan vi se det dels som en närvarande 

implikation, såväl som en typ av intertextualitet. Dock utnyttjas inte den intertextuella kopplingen till 

programmet helt konkret i löpsedeln, men då artikeln publiceras samtidigt som programmet sänds, så kan 

löpsedeln möjligen ses som en anspelning på programnamnet ”Ensam mamma söker” och det som programmet 

handlar om. Detta kräver dock en viss förförståelse för programmets existens och innehåll för att möjliggöra den 

typen av tolkning av löpsedeln. Finns en sådan förförståelse så skapas möjligen en förväntning på innehållet i 

artikeln som att det handlar om hur också läsaren kan träffa den rätta. I artikeln inleds det hela med exemplet på 

hur i alla fall ett par har lyckats hitta den rätta – med hjälp av nätdejting. Nätdejting omnämns dock inte på 

löpsedeln, utan fastställer bara det faktum att singelföräldrar i Sverige söker kärleken. Transitivt kan vi i 

löpsedelsrubriken även se hur händelsen, att singelföräldrar söker kärlek, inte binds till någon föreliggande 

process. Det hela presenteras helt enkelt som ett faktum (men inte varför) samtidigt som graden av instämmande 

i satsen (affinitet) är hög och talaren instämmer helt i sitt påstående.  

Löpsedeln framställer det som ett faktum att singelföräldrar söker kärlek, vilket också fortsätter i artikelns 

formulering i artikeln, men i artikeln nyanseras och breddas historien stort och på ett oväntat sätt. Det tillkommer 

flera sätt att omnämna singelföräldrar som genom exemplet med paret nyanseras och personifieras. Paret får 

representera hur singelföräldraskap kan undvikas genom att hitta kärleken igen med hjälp av nätdejting. ”söker 



78 

 

kärlek” definieras något mer i artikeln med ”nätdejting” som är fokus i artikeln. Därmed kan vi säga att 

löpsedeln visserligen får en viss förlängning i artikeln, framförallt till listan på singlar. Dock tar artikeln en ny 

vändning där artikeln inte fokuserar på det faktum att singelföräldrar söker kärlek, utan tillvägagångssättet som 

läggs fram som mest lämpligt. Därmed kan detta tolkas som att händelsen som löpsedeln initierar fortsätter men 

altereras så totalt att en annan historia målas upp. Därmed stämmer inte löpsedel och artikel överens. 

 

5 Aftonbladet, 2010-11-23 ”TV4:s hån” 
Skriven av: Jessica Isaksson 

 

Redogörelse för rapporteringens huvudsakliga innehåll 
Artikeln ”TV4:s hån” handlar om efterfesten som ägde rum efter finalen i TV programmet Biggest Loser och 

hur TV4 bjöd på två tårtor. Händelsen kombineras med samma bild på löpsedeln som i artikeln föreställandes 

programledaren tillsammans med de två deltagarna som tog hem förstapriset respektive ”hemmapriset”. I 

artikeln har bilden en bildtext angående reaktionen på tårtorna. 

 

Tematisk struktur - Makroorienterad analys 
Huvudhändelsen återfinns i ingressen och handlar om hur TV4 bjöd på tårtor på efterfesten, efter deltagarnas 

hårda kamp mot övervikten i programmet. Fördjupningen av huvudhändelsen är organiserad enligt; 1. Hur 

deltagarna kämpat mot vikten i programmet 2. Reaktionerna på tårtorna 3. Tv4:s tanke med. De sekundära 

händelserna utöver ovanstående är att Laila Bagge Wahlgren blev förbannad, att TV4 ställde ett ultimatum och 

ett resonemang kring varför TV4 lät honom fortsätta. De sekundära händelserna är hur deltagarna reagerade på 

att TV4 valde att bjuda på tårtor och hur en av deltagarna bjöd på kalorisnåla kakor, samt om deltagarna valde att 

ta en bit tårta eller inte. 

 

Schematisk struktur – Makroorienterad analys 
Vad förmedlas i rubrik och i ingress? I rubriken på löpsedeln förmedlas det att ett TV4 

hånat deltagarna, men inte hur. I artikelns rubrik används istället orden ”Frestades 

med tårta” och underrubriken ”TV4 bjöd på bakverk på finalfesten: ’Det var jobbigt”. 

Det hela fördjupas sedan i ingressen med att deltagarna kämpat hårt för att gå ner i vikt 

under programmets gång och att TV4 på efterfesten bjöd på tårtor som enligt en 

deltagare var ”obekvämt”. 

 

Vilka aktörer förekommer i texten? Hur kommenteras och beskrivs aktörerna av den 

aktuelle journalisten? Vilken aktör tillåts sammanfatta och/eller dra de huvudsakliga 

slutsatserna kring den aktuella händelsen? Vem/vad riktas aktörernas kommentarer 

till/mot? Hur konstruerar nyheterna uppfattningar om konsekvenser och orsak/verkan-

förhållanden?  På löpsedeln förekommer både TV4 och deltagarna i Biggest Loser 

som aktörer. Där TV4 beskrivs ligga bakom ett hån mot deltagarna i programmet. I 

artikeln förekommer samma aktörer men ”deltagarna i Biggest Loser” blir mer nyanserat och de beskrivs som 

individer. Deltagarna beskrivs med för och efternamn samt ålder och utifrån hur de hanterade tårtorna på 

efterfesten. De tre deltagare som i artikeln tillåts kommentera det hela förmedlar ingen skuld över TV4. De 

kommenterar att ”Jag gillar inte tårta så det var inget problem för mig”, ”Man väljer ju själv om man vill ta 

eller inte…”, ”visst blev jag lite förvånad.”, ”Det kändes inte rätt för mig att ta något.” Journalisten återger 
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också hur ”Peter Blom, 30, undvek tårtbordet, men han lägger ingen skuld på TV4”. TV4 är en annan aktör i 

artikeln och presenteras inte mer än som kanalen som hånade deltagarna, de tillåts kommentera sitt val att bjuda 

på tårta. Deras version återger journalisten genom direkt rapportering som ”’Ingen baktanke’”, och låter kanalen 

kommentera ”Ingen av deltagarna har hört av sig och tyckt det var konstigt” och genom att låta Ebba Adielsson 

som är exekutiv producent representera TV4:s röst så kommenterar hon genom journalistens indirekta 

rapportering att ”… två tårtor. Anledningen: En av producenterna fyllde år”. Den historiska bakgrunden 

redogörs för genom att journalisten i början av artikeln gör en jämförelse med hur det var för deltagarna på 

slottet där de skulle hålla sig borta från fett och hur det sedan på efterfesten bjöds på tårta. 

 

Mikroorienterad analys 
Global koherens och lokal koherens Övergripande redogörs händelsen för som att TV4 bjöd på tårtor som 

deltagarna kunde välja att ta en bit av om de ville, tårtorna var inte enbart avsedda för deltagarna utan hela 

produktionsteamet och TV4 bjöd på tårtor eftersom det var en producents födelsedag.  

I den lokala koherensen målas händelsen upp lite annorlunda. I början av artikeln redogör journalisten för hur 

TV4 på efterfesten hade dukat upp ”ett bord fullt med tårtor och bakverk” och att deltagarna ”studsade till av 

synen”, men låter sedan både TV4 och deltagarna kommentera det hela med saker som ”… inget problem för 

mig”, ”väljer ju själv om man vill ta eller inte”, ”anledning: en av producenterna fyllde år”. I sammanhanget 

kan det hela möjligen tolkas som ett försök av journalisten att redogöra för det hela som ett hån, men det hela får 

en helt annan möjlig tolkning i och med att de tillåter kommentarerna från deltagarna och TV4. Genom 

kommenterandet av händelsen så blir istället en möjlig tolkning att det inte var ett hån, då ingen tog illa vid sig 

utan såg det som ett val, men inte riktat mot någon. 

Frånvarande information, närvarande implikationer och den Lexikala stilen.  

Genom att på löpsedeln använda ordet ”hån” för att beskriva TV4:s val att bjuda på tårta så blir den möjliga 

tolkningen att de haft intentionen att utmana deltagarna. I artikeln nyanseras istället hela händelsen desto mer 

artikeln framskrider. Ordet ”hån” återfinns inte alls i artikeln utan nyanseras med allt från ”ett bord fullt med 

tårtor och bakverk”, ”bjöd på tårta”, ”två tårtor”, ”en av producenterna fyllde år”. På löpsedeln används ordet 

”mot” för att beskriva förhållandet mellan TV4 och deltagarna som att de står på varsin sida av händelsen. I 

artikeln redogör de själva genom sina kommentarer som att de istället delar uppfattningen om tårtorna. På 

löpsedeln målas en möjlig bild upp av deltagarna i Biggest Loser som utsatta för något, medan TV4 målas ut 

som orsaken. I artikeln är det enbart journalistens indirekta rapportering som i början av sin artikel redogör för 

att TV4 och deltagarna skulle stå mot varandra eller att TV4 gjort fel genom att bjuda på tårta. Aktörerna själva 

kan möjligen tolkas som att de istället hävdar motsatsen och inte såg tårtorna som ett problem.  

 

I detta fall är det stora skillnader mellan hur löpsedeln tolkas och innehållet i artikeln. Det som på löpsedeln 

framstår som ett ”hån” framgår i artikeln istället vara två tårtor för att fira en av producenternas födelsedag, 

ingenstans i artikeln föreslår någon av aktörerna att det hela borde ses som ett hån. Kommentarerna slätar istället 

över det hela med något som möjligen kan tolkas som att det fanns tårtor där, man fick ta om man ville, ingen 

blev tvingad, alla noterade det, men ingen reagerade starkt på händelsen. Löpsedeln och artikeln berättar i detta 

fall två historier om samma händelse. I detta fall är löpsedeln rent ut sagt missvisande när det kommer till 

artikelns innehåll. 

 


