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Abstract

Författare:!Katarina Clendinning

Titel: Tabloid=Tabloidisering?

Kurs: Påbyggnadskursen (D) för medie- och kommunikationsvetenskap. Göteborgs Universitet

Termin: HT 2007

Syfte: Har morgontidningarnas framsida förändrats i och med övergången till tabloidformat?

! 1. Har strukturen förändrats på förstasidorna på morgontidningarna efter övergången till !

! tabloid?

! 2. Har utformningen av  det redaktionella materialet på förstasidan förändrats i och med !
! formatförändringen?

! 3. Har förstasidans redaktionella innehåll förändrats?

Metod: Kvantitativ innehållsanalys samt kvalitativ textanalys av huvudnyheterna på varje framsi-

da.

Material: Storstadsmorgontidningarnas framsidor före och efter tabloidiseringen av del 1,  vecka 
11 år 2003 och 2006, av Göteborgs Posten, Dagens Nyheter samt Sydsvenska Dagbladet.

Huvudresultat: Studien visade att alla tre tidningarna uppvisar tendenser mot det tabloidiserade 

hållet. Dessa tendenser visade sig bland annat i att strukturen förändrats i och med övergången. 

Antal redaktionella objekt på framsidan minskade, liksom antalet annonser. Kompositionen mel-

lan text och bild har förändrats och resultatet visar att komposition rubrik/bild har ökat. Tidning-
arna domineras av lokala och regionala nyheter, främst om nöje. Bilder med fokus på personer har 

ökat och användande av personnamn ökade liksom tilltal i rubrikerna. Textanalysen visade att ef-

ter formatförändringen strukturerade om huvudnyheten i en mall som oftast inte förekom vid full-

format. Mallen innebar en återkommande komposition av rubrik, text och bild. Dessutom använde 

man sig av layout-tekniker som färgval av ord i rubriken. Textanalysen och den kvantitativa inne-
hållsanalysen visade att huvudnyheterna oftast inte innehöll ett typiskt tabloidiseringsämne. Detta 

innebär att man inte försöker locka in läsaren med detta. Dock visar tendensen att förekomsten av 

flera tabloidiseringsämnen har ökat. Om de tendenserna fortsätter kommer morgontidningarna att 

leva upp till det man kallar för tabloidiserade tidningar inom en snar framtid. 
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Sammanfattning

Studien handlar om Göteborgs Posten, Dagens Nyheter och Sydsvenskan. Dessa tre morgontid-

ningar gick samtidigt över till ett tabloidformat år 2004. Det är ett format som historiskt sett ofta 

har förknippats med att man även använder sig av tabloidiserings-journalistik. Det vill säga sensa-
tionsjournalistik. I min undersökning har jag använt mig av de tre tidningarna och jämfört det re-

daktionella innehållet före och efter formatförändringen för att se om de har tabloidiserings- jour-

nalistiken. I studien ingår framsidorna som kodats för den kvantitativa innehållsanalysen. Dess-

utom har en textanalys genomförts på huvudnyheterna för att ge studien ett djup. Syftet med un-

dersökningen är att ta reda på om morgontidningarnas framsida har förändrats i och med över-
gången till tabloidformat. Studien visar att framsidan förändrats på flera olika sätt, man kan finna 

likartade tendenser i och med övergången. Frågorna nedan har används som stöd och visar de oli-

ka gemensamma tendenser som undersökningen har fått fram. 

Generellt sätt har alla de tre morgontidningarna drag av tabloidisering på olika sätt. Prioritering av 

ämne, användande av bilder och rubriker och ökningen av personnamn är indikationer på tabloi-
disering. Samtidigt har man oftast inte valt att använda sig av ett tabloidiserings ämnen som hu-

vudnyheter. Dock anser jag att morgontidningarna nu befinner sig på gränsen till vad som anses 

vara  tabloidisering. Min studie visar att efter formatbytet har sådana ämnen som är typiska för 

den journalistik som oftast förknippas med formatet ökat.   

Som stöd för syftet har jag att använt mig av olika frågeställningar. Dessa frågor är uppdelade i 
struktur, utformning och innehåll eftersom de faktorerna påverkar morgontidningens framsida. 

Fråga ett lyder: Har strukturen förändrats på förstasidorna på morgontidningarna efter övergången till 

tabloid? Svaret på denna fråga är att man kan se olika tendenser efter övergången till tabloid. Anta-

let redaktionella objekt har minskat och även antalet annonser har minskat. Vänsterkrysset, som 

oftast lockar till läsning, fanns till exempel innan övergången men studien visar att man oftast har 
bytt plats på dragarbilden och den redaktionella texten. Om bilden placerats på den högra sidan i 

fullformat bytte man oftast till vänster sida när tidningen övergick till tabloidformat. Strukturen 

har därmed ändrats för dem alla tre. Det finns dock ingen enhetlig mall, alla tre tidningarna har 

gjort olika.

Fråga nummer två lyder: Har utformningen av  det redaktionella materialet på förstasidan förändrats i 

och med formatförändringen? Svaret på frågan är att karaktären på det redaktionella materialet inte 

har förändrats så mycket, nyhetsartiklar dominerar både före och efter. Utformningen av det re-

daktionella materialet har inte heller förändrats så mycket. De flesta artiklarna är fortfarande av 

horisontell karaktär. Kompositionen mellan bild och text har dock förändrats och tendenser visar 

att kompositionen av rubrik/ bild har ökat. Det används även färre bilder och dessa är merparten 
foton, och illustrationer används mer efter övergången till tabloid. Detta innebär att utformningen 

av vissa bitar har förändrats i och med övergången. 

Den sista frågan i min studie lyder: Har förstasidans redaktionella innehåll förändrats? Svaret är att 

tidningarna oftast domineras av lokala och regionala nyheter. Främst handlar nyheterna om nöje. 
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Man kan även se att användningen av bilder på personer ökar. Dragarbilden innehåller oftast inte 

ämnen som kan förknippas med tabloidiseringsjournalistik. Rubrikkaraktären visar att efter över-

gången är den främst neutral men att användningen av personnamn har ökat. Tilltalet i rubrikerna 
har dessutom ökat.

I textanalysen av huvudnyheterna framkom det att politik är det ämne som oftast berörs oavsett 

format. Alla tidningarna låter bilderna, som alla var i färg, dominera huvudnyheten oavsett for-

mat. I rubriken till huvudnyheten användes oftast beskrivande ord främst. Den största förändring-

en av huvudnyheten vid övergången till tabloid var att man oftare använde sig av en tydlig åter-
kommande struktur som inte fanns vid fullformatet. Ofta innebar det en bättre kombination av 

rubrik, text och bild. Analysen visade att efter övergången till exempel oftast bara använde sig av 

max två storlekar för presentation av huvudnyheten, till exempel som rubrik och brödtext vid bil-

den. Det finns även en högre grad av personifiering efter formatbytet. 
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Inledning
Det första man ser av en tidning är dess framsida. Även om man har en prenumeration av en mor-

gontidning så är det första sidan man ser när man lägger ned tidningen på frukostbordet. Det har 

forskats förr om dagspressens framsidor och då har man liknat framsidorna vid; “fönster”, skylt-
fönster” och  “smörgåsbord”. Alla dessa tre liknelser har det gemensamt att man liksom får se en 

skymt av det man kan förvänta sig att finna innanför. I min studie har jag gjort en innehållsanalys 

av framsidan på Sveriges största morgontidningar för att se förändringar i och med att de bytte 

format från fullformat till tabloidformat. Jag kommer att genomföra en kvantitativ innehållsanalys 

med en kvalitativ textanalys av huvudnyheterna.

Oftast är att bidra till upplysning och opinionsbildning det primära inom pressen. Det sekundära 

är att tjäna pengar på sin medieverksamhet.1 Tidningar som vill tjäna pengar på sin medieverk-

samhet använder sig av nyhetsmaterial som är underhållande, dramatiskt eller spektakulärt  i 

kombination med en korthuggen stil. Dessa faktorer är det man syftar på när man talar om tabloi-

disering. I och med att de tre största och respekterade tidningarna i Sverige gick över till tabloid-
format är det intressant att se om man bara bytte format eller om man även tabloidiserade ny-

hetsartiklarna, det vill säga om man börjat använda sig av sensationsjournalistik. 

Morgontidningarna i min undersökning täcker de tre största städerna i  Sverige och läses av väl-

digt många (se bakgrund). Eftersom man betalar för sin prenumeration är det viktigt för tidning-

arna att läsarna är nöjda och att de vill fortsätta att betala för sin morgontidning. I storstäderna är 
konkurrensen om läsarna hård då det finns flera gratistidningar att välja mellan som t. ex Metro, 

Punkt SE och City. För att skilja sig ur mängden och vara attraktiv för sina läsare finns det flera 

olika metoder som tidningarna kan ta till. Att gå över till tabloidformat är ett. Att ändra sin ny-

hetsvärdering är ett annat. 

Man kan fråga sig varför det är viktigt att studera tidningarnas framsidor överhuvudtaget. Vad 
kan man få ut av en sådan undersökning? Ur ett samhällsperspektiv är det viktigt då människor 

vänder sig till massmedia för att ta del av information om vad som händer omkring oss. Massme-

dia kan erbjuda oss både underhållning och viktig samhällsinformation. Denna information an-

vänder man sedan för att fatta beslut om till exempel vilket parti vi vill rösta på eller om man ska 

köra en omväg på väg till jobbet då man läst om vägarbete.  Om den enskilda individen ska kunna 
fatta ett beslut  är det viktigt att man får tillgång till information av god kvalité så att man kan fatta 

beslut på bra grunder. 2 

Eftersom det inte har gjorts några undersökningar där man jämfört framsidan före och efter över-

gången till tabloidformatet är undersökningen vetenskapligt relevant då den kan bidra till ny och 

breddad kunskap på området. 

Många tidningar som byter format kombinerar oftast detta med att genomföra andra förändringar. 

Dagspressen är de tidningar som man mest vänder sig till om man vill ha information och kun-
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skap om omvärlden. Det är även med hjälp av dessa tidningar som bygger upp vår syn på olika 

saker den grundsyn utifrån vilken vi ofta diskuterar nyhetsartiklar med andra. Om dagspressen i 

och med sina formatförändringar skulle ändra sin journalistik att bli mer sensations artad påverkar 
detta vår grundsyn. En senstations-artat journalistik brukar oftast vinkla sina rubriker och artiklar 

för att väcka mer uppmärksamhet. Dessa rubriker och bilder är mest till för att fånga läsarnas in-

tresse för att sedan fortsätta läsa inne i tidningen. Vinklingen kan vara mycket drastisk och över-

driven för att bli intresse uppväckande. Problemet är då att vi får en missvisande bild av verklig-

heten och har fel grundinformation när vi ska fatta beslut i sakfrågor. Mitt generella syfte är att 
undersöka om morgontidningarnas framsida har förändrats i och med övergången till tabloidfor-

mat.

Min disposition ser ut enligt följande: Först en bakgrund där betydelsen av första sidan på en tid-

ning tas upp och även de tre specifika morgontidningarnas bakgrund. Därefter redogör jag för de 

teoretiska utgångspunkter som är viktiga för förståelsen av uppsatsens syfte och frågeställningar 
som tas upp därefter. Material och metodval går jag sedan igenom innan det är dags för själva ana-

lysen. 

Uppsatsens kvantitativa innehållsanalys är uppdelad i tre avsnitt som besvarar varsin av de tre 

frågor som utgår från arbetets syfte. Efter varje delanalys sammanfattar jag resultatet och besvarar 

den fråga som analysen baserats på. Därefter presenteras resultaten av textanalysen av huvudny-
hetern. Här efterföljs även analysen av en sammanfattning och en diskussion om resultaten. Sist i 

uppsatsen kommer slutdiskussionen. Bilagor som kodschema följer därefter. 
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Bakgrund

Bakgrunden handlar om vilken betydelse en tidnings förstasida har. Den ligger till grund för stu-

dien. Här tar jag upp morgonpressens förändring i Sverige samt hur tabloidformatet och dess 

journalistik historiskt sett binds ihop. Avslutningsvis redogör jag för de tre morgontidningarna 
som omfattas av min studie. I slutet sammanfattar jag bakgrunden.

Första sidans betydelse

I inledningen berättade jag om olika liknelser som används för att beskriva den betydelse som tid-

ningens förstasida har. I  boken “Trender och traditioner i svensk morgonpress 1987-1999” beskrivs  
framsidan utifrån fem begrepp. Dessa är tidningens profil och berör främst tidningens ideologiska 

inriktning och dess traditioner. Den andra handlar om annonser där framsidans annonser kan ses 

som en del av framsidans innehållsutbud eller som en konkurrent till den redaktionella profilen. 

Det tredje handlar om att man ser framsidan som en kontaktyta mot läsaren. Sista dimensionen är 

tidningens nyhetsvärdering. Det vill säga vilket urval har man gjort.3 Framsidan återspeglar slutre-
sultatet av nyhetsvärderings processen och visar den aktuella tidningen värderar nyheter. Om man 

använder förstasidan när man undersöker nyhetsvärdering innebär det att man analyserar när, 

var, hur, av vem och varför just de artiklar som publicerats har valts ut.4 När en dagstidning för-

ändrar sin form och innehållsprofil ser man detta tydligare om man undersöker förstasidorna.5

Förutom att man finner tidningens nyhetsvärdering på framsidan indikerar de även innehållet för 
resten av tidningen. Oftast fortsätter artiklarna inne i tidningen och framsidan är då även viktig för 

läsaren som en ingång för läsningen.6 

En tidnings framsida struktureras oftast med en huvudnyhet som historiskt sett har haft sin place-

ring i det så kallade vänsterkrysset.7 Ett vänsterkryss menas med att läsarna ofta söker sig till tid-

ningens övre vänstra sida som en ingång till läsning. Mer om detta under rubriken “markörer” i de 
teoretiska utgångspunkterna. Men det finns flera sätt att försöka fånga läsarens uppmärksamhet. 

Man kan med hjälp av bilder och rubriker locka in till läsning. Den största bilden på framsidan 

brukar man kalla för dragarbilden, just för att den drar till sig läsarens blick och intresse.8 Ett annat 

sätt är att använda så kallade “puffar”. Dessa består av så kallade korta meddelanden som hänvi-

sar till artiklar som man kan finna inne i tidningen.9 Ett annat sätt att förklara en puff är att artikeln 
består av enbart en rubrik (ibland i kombination med en bild) och givetvis en sidhänvisning.10 
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3 Nilsson, Åsa och Severinsson ,Ronny med Wadbring, Ingela och Weibull, Lennart 2001:31

4 Hvitfelt, Håkan 1985:23

5 Nilsson, Åsa och Severinsson ,Ronny med Wadbring, Ingela och Weibull, Lennart 2001:187

6 Nilsson, Åsa och Severinsson ,Ronny med Wadbring, Ingela och Weibull, Lennart 2001:42

7 Nilsson, Åsa och Severinsson ,Ronny med Wadbring, Ingela och Weibull, Lennart 2001:43

8 Nilsson, Åsa och Severinsson ,Ronny med Wadbring, Ingela och Weibull, Lennart 2001:57

9 Hvitfelt, Håkan 1985:125

10 Nilsson, Åsa och Severinsson ,Ronny med Wadbring, Ingela och Weibull, Lennart 2001:57



Tidningsförändring

I Sverige sprids det på ett år i dag omkring en halv miljard tidningsexemplar.11 Totalt läser 76% 
(ålder 15-79) morgontidningarna varje dag.12 Antalet exemplar per invånare i Sverige är så stort att 

vi är det fjärde största landet i världen i det här avseendet.13 Men först en historisk återblick över 

dagspressens historia allmänt och om formatet på tidningarna. 

Historiskt sett brukar man tala om att pressen i Sverige fick moderna drag runt mitten av 1800-ta-

let. Den tidens tidningar hade utländska förebilder och var oftast partipolitiskt bundna. Dock var 
en prenumeration på en morgontidning relativt dyr och bara en liten del av befolkningen tog del 

av dem. 14 Dock expanderade dagspressen i Sverige också många lokala tidningar ökande fram till 

1920-talet då konjunkturen försämrades.15 

På 1950 - 1960-talet var dagspressmarknaden stabil. På 1970-talet trodde man att dagstidningarna 

skulle försvinna och dö ut på grund av konkurrensen från tv, radio samt den ökande mängden sa-
tellit- TV.16  På 1970- talet gjordes de flesta av Sveriges morgontidningar i fullformat men tio år se-

nare gick nästan hälften över till tabloidformatet.17 På 1980-talet gick tidningsbranschen väldigt 

bra upplageutveckling var positiv och annonsintäkterna goda. Samtidigt minskade tidningarna sin 

partianknytning och dagspressen ändrade karaktär. 18 Gratistidningen Metro kom i mitten av 1990-

talet i tabloidformat.19 Därefter har utvecklingen för dagstidnings marknaden i Sverige visat att 
storstädernas morgontidningar har tappat i upplaga. Det samma gäller för kvällspressen. Den 

marknad inom dagspressen som fortfarande är någorlunda stabil är landsortspressen.20 Det var de 

mindre tidningarna som först hakade den tabloidtrend som först nådde morgonpressen. Lokaltid-

ningarna var även de som först började samarbeta med varandra för att hålla kostnaderna nere. 

Detta är något som 2000-talet har utmärkt sig för, att man samarbetar för att hålla nere kostnader-
na. Den ökande mediekonkurrensen är ett skäl för att för detta samarbete.21

11

11 Hadenius, Stig och Weibull, Lennart 2003:40

12 Dagspress.se (under rubriken; Svensk dagspress 2007) sid 8 (2007-06-05)

13 Dagspress.se (under rubriken; Svensk dagspress 2007) sid 26 (2007-06-05)

14 Hadenius, Stig och Weibull, Lennart 2003:49-5

15 Hadenius, Stig och Weibull, Lennart 2003:57

16 Hadenius, Stig och Weibull, Lennart 2003:83

17 Hadenius, Stig och Weibull, Lennart 2003:67

18 Hadenius, Stig och Weibull, Lennart 2003:83

19 Hadenius, Stig och Weibull, Lennart 2003:89

20 Hadenius, Stig och Weibull, Lennart 2003:92

21 Hadenius, Stig och Weibull, Lennart 2003:83



Tabloidformatet

Världens första tidning i tabloidformat var brittiska Daily Mirror 1903 som kombinerade formatet 
med korta historier, stora bilder och sensationella rubriker. Därefter blev formatet och den typen 

av journalistik hopkopplade.22 

Tabloid kommer av ordet tablett och betecknar ett tidningsformat som är hälften så stort som de 

traditionella morgontidningarna (ca 28 cm bred och 39 cm hög). Numera talar man om tabloidise-

ring av olika medier men då syftar man på typen av material och vinkling. Tabloidiserade medier 
ser sin publik som upplevelsekonsumenter.23 Det är därför man ofta talar om tabloidiserad media 

där även tv och radio kan inräknas, men då menar man inte storleken utan enbart innehållet.24 En 

del hävdar till och med att det finns en så kallad tabloidideologi, som går ut på att formatet tabloid 

inte kan tillämpas utan tabloidjournalistik.25 Journalistiken lyfter ofta upp snuttifieringen och man 

försöker få plats med mycket nyheter på sådan liten yta som möjligt. Detta koncept har blivit 
framgångsrikt och flera tidningar har anammat det.

I Sverige var det Expressen och Aftonbladet som först stod för tabloidformatet och journalistiken. 

Att de kallas för kvällspress beror på att utgivningstiden var senare på dagen. När dessa två tid-

ningar startade blev de väldigt framgångsrika. Expressen hade ett redaktionellt “recept” på sin 

framgång där de typiska tabloid-journalistiska dragen som artiklar baserade på identifikation, 
djärva bilder, uppseendeväckande typografisk och så vidare var tydliga.26 

Man skulle kunna tro att formatförändringen blev en trend men tidningarnas format har föränd-

rats till och från sen mitten av 1950-talet. Men inspirationen för det mindre formatet kom inte från 

utländska tidningar utan Sverige har tillsammans med Norge stått för utvecklingen. Från början 

var det dock de mindre tidningarna som stod för formatutvecklingen mot tabloid. Utvecklingen av 
tabloid verkar ha berott på att om en tidning i ett utgivningsområde valde att ändra till det mindre 

formatet så följde de andra efter. Om de var tvungna att göra det eller om de bara följde med 

strömmen har man ingen förklaring på.27Att de tre största morgontidningarna gick över till tablo-

idformat år 2004 är slutet av den våg som började på 1980-talet. En stor del av den svenska dags-

tidningarna trycks numera i tabloidformat.28 Även om formatet och innehållet ifrån början för-
knippades med en viss journalistik är detta inte fallet idag. Som tidigare nämndes så pratar man 

om tabloidiserad media och då har inte formen i sig en betydelse utan att mediet ser sin publik 

som upplevelsekonsumenter. 
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Morgontidningarnas tabloidutveckling främst Dagens Nyheters, Göteborgs Postens och Sydsvenskans.

Enligt Josefine Sternvik finns det tre olika tabloidiseringsfaser som morgontidningarna har gått 

igenom; fådagars och andrahandstidningar -, affärs och gratistidningar- och morgnontidningarnas 

- tabloidiseringsfaser.29 

Den första fasen handlar främst om de lokala morgontidningarna som jag tidigare nämnde. Dessa, 

som namnet indikerar, var andrahandstidningar som inte kom ut varje dag. De bytte format till 

tabloid för att försöka rädda sin tidning från att förlora läsare och annonser. Inte alla klarade av 

detta men det gav dem ändå en chans till att konkurrera på helt nya villkor.30 Tiden för denna fas 

var runt 1950/1960-talet.31

Den andra fasen som handlade om affärs- och gratistidningar  började i slutet av 1970-talet och  

sträckte sig  fram till 2000-talet. En av de första affärstidningarna som bytte till tabloid var Dagens 

Industri och detta kom i sin tur att bana vägen för morgontidningarna.32 Dagens Industri ansågs 

vara en fullt seriös tidning även om den var i tabloidformat, detta var viktigt för utvecklingen mot 

att använda sig av formatet utan att det förknippades med en sensationsjournalistik. En annan 
milstolpe för att separera journalistik med tidningsform var gratistidningen Metro som kom ut i 

mitten av 1990-talet. Detta ledde till att flera större landsortstidningar sakteligen gick över till tab-

loid. Flera tidningar gjorde formatbytet i flera steg, det vill säga att man bara gjorde en av flera de-

lar i tabloid till att börja med. Därefter förminskades en sektion i taget. De största morgontidning-

arna var fortfarande i fullformat men började ge ut bilagor i tabloidstorlek.33

Den sista fasen kan man säga inleddes med att morgontidningen Svenska Dagbladet gick över till 

tabloid helt år 2000. Därefter kom de tidningar som är med i min studie att överväga formatbyte, 

Dagens Nyheter, Göteborgs Posten och Sydsvenska Dagbladet. Dessa bytte format samtidigt den 

5:e oktober 2004.34

Sydsvenskan eller Sydsvenska Dagbladet eller Sydsvenska Dagbladet Snällposten grundades 1848. Från 
början hette tidningen Snäll-Posten från Malmö men efter flera namnbyten ändrade tidningen namn 

till Sydsvenskan i samband med att tidningen helt gick över till tabloid 2004. Det skedde i flera 

steg. Man hade en så kallad hybridtidning där vissa av sektionerna var tabloid och vissa var i full-

format. År 2003 gick B och C delen över till tabloid.35  Upplagesiffran är 193 500 per dag år 2007.

Dagens Nyheter har även den funnits väldigt länge ända sedan 1800-talet. År 1996 introducerades 
DN på Internet och år 2004 gick över till tabloidformat. Men redan 1980 började man undersökta 
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tabloidmöjligheterna.36 År 2002 beslöt man sig för att sakta gå över till tabloidformat genom att likt 

Sydsvenskan ha hybridupplaga ett tag. År 2003 valde man att B och C delarna skulle tryckas i tab-

loid. Upplagan per dag år 2007 är 347 100 exemplar.

Göteborgs Posten grundades år 1813. Dock lades den snart ned men startades igen år 1858. Den 

fanns år 1995 på Internet med egen hemsida och gick över till tabloid år 2004. Även GP använde 

sig av hybrid och först ut var tredje delen, därefter andra delen av tidningen och till slut gick även 

första delen och därmed hela tidningen över till tabloid.37 Upplagan ligger i år på 242 700 per dag.

Sammanfattning

Förstasidans betydelse för en tidning är stor då den visar tidningens profil, dess nyhetsvärdering, 

annonser samt utgör en kontaktyta gentemot läsaren. Framsidan återspeglar resten av tidningen 

och fungerar som en ingång. Ingången består främst av en huvudnyhet och en stor bild, dragarbil-

den. Övergången till tabloidformat är inte något nytt i sig, dock var det främst lokaltidningarna 
som först hoppade på formattrenden av olika skäl. Daily Mirror var 1903 den första tidningen i 

detta format. Den använde sig av stora bilder och sensationella rubriker. Det var starten för sam-

mankopplingen mellan formatet och journalistiken. Kombinationen är det man kallar för tabloidi-

sering. Dock används uttrycket även inom andra medier men då är det enbart journalistiken man 

syftar på. Enligt Josefine Sternvik har övergången till tabloidformat gått igenom flera faser. Den 
sista fasen började när Svenska Dagbladet gick över till tabloid år 2000. Dagens Nyheter, Göte-

borgs Posten och Sydsvenska Dagbladet bytte alla tre till tabloid år 2004 den 5:oktober. Dessförin-

nan var de hybridtidningar med vissa av sektionerna i tabloid och resten i fullformat. 
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Teoretiska utgångspunkter

I detta teoretiska kapitel tar jag upp faktorer som har betydelse för dagstidningarnas utformning. 

Samhälle marknad, företag och publiken ingår till exempel, men även nyhetsvärderingsprocessen, 
medielogiken, tabloidiseringen och dess journalistik samt tidningens markörer. Utgångspunkterna 

skall sedan hjälpa till att få oss att förstå analysen av det empiriska materialet som ingår i studien. I 

slutet av kapitlet summeras de teoretiska utgångspunkterna. 

Faktorer som har betydelse för dagstidningarnas utformning

På grund av att det idag finns en stor mängd media att välja mellan får publiken mindre tid att 

spendera på varje specifik media. Detta innebär att konkurrensen om läsarna blir större. Att ändra 
en tidnings format till tabloid är ett sätt att anpassa den till läsarnas nya medievanor. Publiken ef-

terfrågar ett mindre format och tidningen anpassar sig efter publiken t. ex genom att ändra forma-

tet på tidningen. Eftersom läsaren har mindre tid anpassar tidningen även sitt redaktionella mate-

rial efter detta. Nyheterna blir bland annat kortare för snabbare läsning. Denna strategi är till för 

att locka fler läsare, spara pengar, öka vinster och konkurrera bättre med andra. Även en storstads-
tidning måste lägga upp en en strategi. Ett företags strategi påverkas av marknadsförändringar. 

För att kunna förstå dessa måste man se vilka influenser som påverkar marknaden.38

(Piccard 2004)

Företagsstrategin är slutprodukten av all planering och de beslut man fattar för att möta de olika 

utmaningarna på marknaden.39 Mer om de olika marknaderna kommer jag att ta upp efter ge-

nomgången av de olika influenserna. 

Allmänna influenser syftar på utvecklingen av den globala finansiella marknaden samt den kom-

munikativa infrastrukturens förbättringar och utveckling.40 Som exempel kan nämnas Internet, 
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satelliter, mobiler och paranaboler. Dessa påverkar bland annat publiken som får en helt annan 

tillgång till medier betydligt större utbud än för tio år sedan. Samhällsekonomin påverkar medie-

företag precis som andra typer av företag.

Medie-specifika influenser kommer bland annat från statliga förändringar av mediapolicys. Förut-

om vissa länders nationella policys har även EU stöttat vissa förändringar med hjälp av olika po-

licys. Utvecklingen av allt större medieindustrier som ägs av få är ett ämne som diskuteras mycket 

när det gäller konkurrenslagstiftning.41 

Marknadens struktur och aktivitet är det som avses med de marknads-specifika influenserna.42 
Strukturerna förändras till exempel på grund av att gratistidningarna som blir fler. Annonsörerna 

upptäcker att läsarna använder sig av andra medier och väljer att dela upp sin annonsering på fle-

ra medier. Detta ökar konkurrensen och vinsten minskar för de mer etablerade medieindustrierna. 

Med ökad konkurrens och minskad vinst står många medieföretag inför en osäker framtid. 

De företags-specifika influenserna som ökade kostnader och minskad vinst gör att många me-
diechefer är osäkra på om de kommer överleva de kommande åren.43 Idag påverkar olika trender 

och nya konkurrenter den aktiemarknads-baserade marknaden vilket kan resultera i att sedan 

länge etablerade medieföretag kan försvinna.44 Det kan även innebära ett tryck på morgonpressen 

att även om en tidning bara har tänkt att ändra format,  måste man även ändra sitt traditionella 

innehåll för att sälja bättre.

Medieföretagens marknad

Ett medieföretag konkurrerar på olika marknader. Alla konkurrerar inte på samma marknad som 

till exempel ett public service företag som inte konkurrerar på annonsmarknaden.45 De marknader 

som ett medieföretag konkurrerar på är:46

• Kapital

• Arbetskraft

• Material

• Innehåll

• Publik

• Annonsörer
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De ekonomiska krafter som styr medierna är marknadskrafter (efterfrågan på medieinnehåll och 

reklam), stordriftsfördelar och ekonomiska hinder för andra att inträda på marknaden och sist re-

glerande krafter från offentliga institutioner, både internationella och inhemska. Dessa i sin tur styr 
och begränsar valmöjligheterna för hur många medier det får finnas, dess innehåll, hur de konkur-

rerar med varandra, hur stabila de är och vilket pris kunderna får betala.47 

Morgontidningarnas upplaga har sedan år 2000 sakta planats ut. Speciellt i storstäderna har upp-

lagan gått ned där många gratistidningar finns. Detta har lett till att tidningarna även dragit ned 

sin  hushållstäckning.48 Läsarna  har dessutom fått tillgång till ett större medieutbud än förr. Vilket 
inneburit en större konkurrens om annonsörerna för dagspressen.49 Ekonomiskt sett står annonser 

för en stor del av inkomsten för dagspressen, speciellt för morgonpressen.50 Den minskade mor-

gontidningsekonomin beror främst på minskad annonsering.51 Att höja priset på tidningen på 

grund av att man förlorar annonserings intäkter kan leda till färre prenumeranter. Med färre pre-

numeranter blir upplagan mindre och annonsintäkterna går ned.52 De intäkter som storstadstid-
ningarna får in i form av prenumeration motsvarar kostnaden för distribuering av tidningen.53 De 

prenumeranter som vill avsluta sin prenumeration, enligt undersökningar, gör det oftast av eko-

nomiska skäl.54

Ser man till de olika faktorerna ovan som annonsintäkter, prenumeranter och upplaga påverkar de 

alla morgontidningens överlevnad. Färre läsare leder till minskad upplaga som leder till färre an-
nonsörer som slutligen leder till dålig ekonomi.

Kommersiell produktionsmarknad

McManus teori om kommersiell journalistisk produktion rör fyra marknader; publik-, reklam-, 

käll- och kapitalmarknaden. Mediets ambitioner och krav präglar ett mediums innehåll. Markna-

dens betydelse har ökat under åren och detta har bidragit till att mediernas innehåll förändrats. 

Marknaden styr innehållet. Kommersiellt styrda medier använder en berättarteknik där faktainne-
håll blir fiktionaliserat och produktionen av innehållet blir billigare. 55 Konkurrensen skapar en 

marknadsanpassning inom media. Det bidrar även till en ökad kostnadsmedvetenhet. Ett steg mot 

att markandsanpassa och möta konkurrens är att ändra prioriteringen och istället för att prioritera 

det viktiga går det marknadsmässiga före.56 Marknadsstyrda medier skapar därmed marknads-

styrda bevakningsämnen.57 Svenska mediers ekonomi, strukturer och innehåll har förändrats. 
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Konkurrensen om publiken har blivit hårdare. (Medier får varukaraktär där förpackningen blir 

viktigare än innehållet)58 

Grundkravet för ett medieföretag är att det måste finnas konsumenter som nyttjar produkten eller 
tjänsten. För en morgontidning innebär detta att man måste producera ett innehåll och en form 

som tilltalar publiken samtidigt som priset är skäligt.59 

Enligt Hvitfelt känner morgontidningarna av den ökande konkurrensen från andra medieformer, 

till exempel gratistidningarna i storstäderna. Morgontidningarnas upplaga minskar sakta och detta 

medför att man drar ned personal och försöker kompensera med effektivare redaktionell teknik.60 
Framförallt är det konkurrensen om annonsörerna som är det största problemet för morgontid-

ningen. Effekterna av konkurrensen finns redan idag och det förutspås att annonsvolymen på sikt 

kommer att minska i morgontidningen.61 Dock gör människors vana av att läsa morgontidningen 

att den tryckta tidningen är ganska väletablerad. De artiklar som man får läsa i en storstadsmor-

gontidning går först igenom olika processer innan de hamnar i tidningen. Det gäller framförallt 
det som finns på första sidan.

Gatekeeperteorin

Denna teorin förklarar varför vissa nyheter väljs ut av till exempel en morgontidning. Men även 

varför en tidning utesluter vissa nyheter. Nyhetsförmedling är en process som sker i två steg. Det 

första steget är urvalet av vilka nyheter som skall förmedlas. Processen gäller främst nyhetskällor, 

nyhetsbyråer och nyhetsvärdering. Det andra steget är presentationen av hur materialet skall 
framföras och berör främst journalisterna.62 Det finns olika teorier om vad som blir en nyhet. Gate-

keeper- eller grindvaktsteorin handlar om makten över valet av nyheter. Många nyheter strömmar 

in till t. ex en morgontidning och alla kan inte komma med. Därför sållas flera bort och en del be-

hålls. Antingen i originalskick eller bearbetade. Antingen öppnas grinden för nyheten eller så hålls 

den stängd.63 Den amerikanske psykologen Kurl Lewin myntade bergreppet “gate-keepers” och 
syftade på gallringen men även på att en ansvarig person som bedömer nyheten är en 

gate-keeper.64 Dock har studier visat att enskilda individer inte har så stor betydelse i processen 

utan att de är fler som deltar och bearbetar nyheten.65
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En liknande teori är acess. Den handlar om att media och journalister har tillgång till nyckelperso-

ner med makt eller inflytande. Dessa kan vara viktiga för information men de vill även få tillgång 

till att få sin åsikt hörd i den social debatten.66 

Nyhetsutbudet bestäms främst av de nyhetsföretag som förmedlar dem, producenter som levere-

rar materialet, abonnenter som materialet förmedlas till och journalister som jobbar och deras re-

daktionella miljö.67 Varje samhälle har även olika ideologiska och ekonomiska nivåer samt normer 

för nyhetsproduktion. Detta innebär att en nyhet i ett land inte behöver vara en nyhet i ett annat 

land. Och inom ett land behöver inte en nyhet i en morgontidning vara en nyhet i ett annat medi-
um som tv.

Nyhetsvärdering och medielogik

En amerikansk journalist vid namn Walter Lippman var först med att definiera vad som blir en ny-

het (1922). Han framhöll att en journalist valde nyheter efter om de väckte känslor hos mottagaren 

eller kunde erbjuda läsaren en chans för identifikation.68 För att nyheten skulle kunna leva upp till 

detta borde händelsen inträffat närheten. Om händelsen utspelade sig nyss och om tidningen är 
den första som rapporterar den aktuella händelsen får nyheten även större plats.69 

Den amerikanske sociologen Richard Sennet ansåg att människors behov av närhet kommer utav 

att människan är intresserad av sitt eget inre psyke. Om man lär känna sig själv kan man förverk-

liga sig själv. Det  som är opersonligt är därför kallt och blir distanserat och därmed dåligt.70 Därför 

bedöms även artiklar efter dess karaktär av närhet. Framstår personerna som varma och nära an-
ser vi dem som verkliga och sanna. En persons motiv och känslor är viktigare än dess handlingar. 

Detta söker ofta media men utnyttjas media också av bland annat politiker som talar till folket i 

termer som får dem att framstå som varma och nära.71

Kommunikationsforskaren Henk Prakke utvecklade Lippmans lista till att handla om tre typer av 

avstånd; tid-, rum- och kulturellt avstånd (år 1969). Ju närmare dessa avstånd var ju större chans 
till att det blir en nyhet.72 Håkan Hvitfelt, medieforskare, sammanfattade därefter de båda till en lis-

ta om vad som blir en nyhet. Om nyheten skall komma på en förstasida samt bli huvudartikeln 

skall den främst behandla:

1. politik, ekonomi samt brott och olyckor och

2. om det är kort geografiskt eller kulturellt avstånd till
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3. händelser och förhållanden som 

4. är sensationella och överraskande, 

5. handlar om enskilda elitpersoner och 

6. beskrivs tillräckligt enkelt men

7. är viktiga och relevanta

8. utspelas under kort tid men som en del av ett tema

9. samt har negativa islag

10. och har elitpersoner som källor.73

En ytterligare analys av vilka grunddimensioner som finns med i begreppet “nyhet” gjordes 1987 

av Shoemaker, Chang och Bredingler. Dimensionerna handlar om olika former av avvikelser, socialt 

betydelsefulla händelser och till sist ska det hänt nyss och nära.74 Oavsett när studierna om vad 

som blir en nyhet genomförts så finner man att de har många gemensamma komponenter. År 1965 

gjorde Einar Österggards en studie och kom fram till att det avgörande för en nyhet är att den skall 
innehålla identifikationsmöjligheter och vara sensationell.75

Man kan även se nyhetsvärdering ur en annan vinkel som Gudmund Hernes gjorde 1978. Hernes 

menade att man  använde man olika tekniker för att spetsa till nyheten för att skapa uppmärk-

samhet. Alltså handlar det om hur journalisterna bearbetar händelsen för att nå detta syfte. Dessa 

bearbetningar kan man göra genom:76

• Personifiering, lyfta fram enskilda personer

• Konkretisering, att lyfta fram det konkreta eller göra det abstrakta konkret i syfte att fånga 

uppmärksamhet mot sin publik.

• Tillspetsning, lyfta fram en händelse eller ett uttalande som är tillspetsat.

• Förenkling, se till att det inte är för komplext utan förenkla.

• Polarisering, konflikter fångar uppmärksamhet och väcker känslor

• Intensifiering, skapa en levande berättelse genom att uppmärksamma häftiga utbrott, våld och 

annat dramatiskt. 

Nyhetsurvalet kan även utmärktes av två olika utgångspunkter. Den ena handlar om vad publiken 

vill ha för nyheter, det vill säga vad är de intresserade av. Ofta förmedlar medier det som de tror 
väcker uppmärksamhet och intresse. Detta kan även ses ur marknadssynpunkt. Den andra ut-
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gångspunkten handlar om vad publiken bör ta del av eller vad de inte bör ta del av.77 Journalisti-

kens ideal präglar journalistikens nyhetsurval och är olika vid olika tidpunkter. Historiskt sett har 

det alltid funnits en spänning mellan vilken av de två utgångspunkterna som skall gälla.78 Dock 
skulle journalister kunna vinkla en nyhet som anses vara mindre intressant men samtidigt vara 

något som publiken bör veta, på ett sådant sätt att nyheten väcker intresse hos publiken.79 Medier-

nas sätt att arbeta på dessa olika sätt med vad som blir en nyhet och kan kopplas till medielogik. 

Altheide och Snow var de som formulerade begreppet media logic. Medielogik beskriver det förhål-

lande media har mellan samhället och publiken. Masskommunikation är enligt dem något som 
både läsare och medieproducenter har kommit överens om. Det vill säga hur materialet är organi-

serat, på vilket sätt det har presenterats, i vilken form det presenteras och så vidare.80 Som exempel 

förväntar vi oss att morgontidningarna skall se ut och innehålla vissa nyheter. En tidning som Se 

och hör har ett annat sätt att presentera nyheter och även vad som är nyheter enligt dem. 

Tabloidisering och tabloidjournalistik

Enligt den tyska filosofen och sociologen Jörgen Habermas yttrar sig mediernas jakt på största möj-
liga inkomst genom att underhållningsmaterial prioriteras framför samhällsinformation och de-

batt. Dessutom anrättas seriöst material på ett underhållande sätt. Politiskt intressant material 

vinklas till att handla om personliga maktkamper, moral och mod. Tabloidiseringen av ett medium 

utmärktes förr av att debatter blir underhållning i form av paneldebatter likt dueller vars deltagare 

har klart markerande positioner. Förloppet kan liknas vid ett fotbollsreferat där pressen återger en 
valdebatt där deltagarna får poäng efter sin retoriska skicklighet. Medierna präglas inte av opini-

onsbildning utan används mer som PR likt reklam då man försöker vinna uppslutning kring fär-

diga förslag.81 I stället för sannfärdig och grundlig logisk argumentation blir det ett slags 

effektsökeri.82

Enligt Colin Sparks kan man se om ett medium dras åt tabloidisering. Sparks har visualiserat detta 
med en modell.83
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(The two Axes of Journalism, Spars Colin 2000)! ! ! ! !

Modellen visar att ju mer nyheterna handlar om sex, sport och kända människor desto mer tabloi-

diserad är tidningen. Det motsatta är då politik-, ekonomi- och samhällsämnen.84 Men att bara an-

vända sig av modellen för att mäta räcker inte. Hur layouten, puffar och bilder hanteras är ytterli-
gare ett sätt att mäta hur tabliodiserat materialet är.85 Enligt S. McLachlan och P. Golding kan man 

använda så kallade nyckelindikationer för att mäta om en tidning är tabloidiserad. Dessa är: färre 

internationella nyheter, mer bilder och mindre text, mer konsument-inriktad (human interest) och 

nöjesnyheter samt färre politiska nyheter.86

Jostein Gripsrud tar upp hur man kan kan ta reda på skillnaden mellan elit-, prestige-, populär- och 
tabloidiserings journalistik. För att kunna differentiera dessa använder han sig av David L. Paletz 

fyra parametrar:

1. Valet av ämne eller innehåll. Om en nyhet innehåller eller handlar om brott, olyckor, kändisny-

heter eller internationella nyheter, politik, ekonomi och samhällsnyheter. 

2. Prioritering samt proportionen av nyheten. Utrymmet och valet av nyheterna från ovanstående 
ämne.

3. Presentationsformatet, det vill säga längden, bilder, grafik, färg och så vidare.

4. “Journalistiska tekniker och etik”87

Gripsrud anser att tvåan och fyran är av avgörande värde då längden av en nyhet inte garanterar 

kvalité.88 Vidare diskuterar Gripsrud att Langers menar att nyheter som återspeglar händelser på 
ett så kallat tabloidiserat sätt och kan tyckas vara av lägre kvalité men de kan ändå ha en poäng. 

Dessa händelser och nyheter bildar en bro över till andra nyheter som handlar om ekonomi, poli-

tik och utrikesnyheter. 
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Detta kan tyckas vara ett retoriskt trick: genom att få publiken att läsa en huvudnyhet av sensa-

tionsjournalistik lockas den att fortsätta läsa artiklarna av annan karaktär. Men å andra sidan kan 

inte politik-, samhälls- och kulturnyheter presenteras utifrån ett typiskt sensationalististkt sätt. Att 
hårda nyheter får en viss portion av sensationalism är inte alltid dåligt. Kompetent journalistik an-

vänder sig ändå oftast av förenklingar och exempel för att en bred publik ska kunna ta del av den. 

Det finns alltså en viss balans som man måste ta hänsyn till och då behöver inte tabloidisering vara 

något dåligt utan ett måste för den breda massan.89 Förutom att man kan presentera en nyhet uti-

från ett sensationsjournalistiskt sätt kan man även via layout och design påverka de läsande.  

Layout och design

Tillfället att göra något åt en morgontidnings innehåll och se över annat är perfekt när man ändå 

ska överföra en tidning från ett format till ett annat. Att bara trycka in samma innehåll och samma 

layout går inte utan man måste se över också andra delar.90 Förutom att man har tillfälle att gå 

över det redaktionella innehållet och göra eventuella omfördelningar och prioriteringar finns det 

andra delar att ta ställning till. Eftersom formatet blir mindre vid övergången till tabloid påverkas 
även annonserna på framsidan. Men eftersom storleken är mindre har man även en chans att 

minska också på annonserna. Annonser i sig har en negativ effekt på läsarnas uppfattning av sin 

tidning. Därför rekommenderas de att lyftas bort helt från framsidan.91 I stället kan man göra som 

vid TV, låta en likadan annons dyka upp på olika ställen. Detta eftersom man oftast läser mer än 

bara framsidan och därför kan man fånga upp läsaren på andra ställen också.92 Exempelvis kan en 
annons riktad mot män vara bättre att ha i motorsektionen i tidningen istället/också. Annonser 

som fyller upp till 65% av sidan förstör för allt redaktionellt material då det är svårt att presentera 

det på ett bra sätt.93 Layouten och designen påverkar även hur vi väljer att läsa tidningen. 

Markörer

En tidnings bilder, rubriker och ingresser samt andra layouttekniker brukar man kalla för olika 

markörer. Användningen förstärker bland annat dramatiska och sensationella aspekter. De som 
arbetar med redigering och layout har ansvaret för dessa markörs utforming. Uppgiften går ut på 

att väcka uppmärksamhet. Till exempel rubriken skall innehålla en begränsad information och 

framträda tydligt.94 En rubrik kan man presentera på olika sätt. Att överdriva och förvränga den 

för att skapa uppmärksamhet är vanligt. Ett sätt är att sätta rubriken inom citattecken då det indi-

kerar att det är ett uttalande och inte något som redaktionen själva har hittat på.Citatet kan även 
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indikera att uppgifterna är osäkra. Dock brukar rubriken ha en bra täckning i artikeltexten.95 Efter 

rubriken kommer oftast en ingress eller en brödtext som vanligtvis summerar hela artikeln. Sum-

meringen innehåller oftast svaren på de fem W:na; who, what, when, where och why. Följdord-
ningen beror oftast på det man anser viktigast, den sista frågan är alltså det man anser minst vik-

tigt. Detta underlättar för redigeraren. Om denne behöver beskära artikeln gör han det bakifrån.96

När man byter till ett mindre tidningsformat är rubriksättning något som man måste tänka på ef-

tersom utrymmet är mindre. En redigerare ser över tidningens layout. De bestämmer var alla ar-

tiklarna och bilderna skall placeras och om artiklar skall förkortas eller bilder beskäras. Man kan 
säga att redigerarna har en central roll i nyhetsförmedlingen då de skapar det övergripande in-

tryck som man får av sidan och även styr hur sidan ska läsas.97

Att rubriker kan vara missvisande är något som är mer förekommande i kvällspress eftersom den 

typen av tidningar använder sig mer av sensationsjournalistik. Dagspressens uppgift är att vara 

saklig och att informera läsaren. Kombinationen med de rubriker och bilder som tidningarna väljer 
att locka med är mer betydelsefull för morgontidningarna då läsarna utvecklar en bild av verklig-

heten. Även om de flesta tidningarna väljer att sätta ihop sina artiklar och bilder kan man fråga sig 

vilken del av verkligheten som de förmedlar eller vilken de tillhandahåller. Även om artiklarna 

skrivs av journalister så är det redigerarna som står för rubriker, ingresser och layouten.98

Det finns forskning som går ut på att mäta ögonens rörelser och riktning när man läser tidningen, 
så kallad, eye-tracking. I Sverige är det främst Kenneth Holmqvist  och hans forskarteam i Lund som 

gör studier av detta. Många av dessa studier har utförts på uppdrag av Dagens Nyheter. Resulta-

ten visar att antingen börjar man vid vänsterkrysset eller också är det en viss bild eller rubrik som 

lockar som ingång för läsaren.99 Vänsterkrysset har sin bakrund i av att det var där man alltid fann 

den tyngsta nyheten för dagen. Detta är en inarbetad vana och de flesta tryckta medier läser man 
från vänster till höger.100 Om läsaren inte börjar i vänsterkrysset har påverkan av olika designknep 

som färg, bilder, storleken på artikeln och vidare tagit över ingången för läsningen.101

Sammanfattning

Utformningen av en tidning beror på flera faktorer som till exempel konkurrens och publikens 
medievanor. Tidningen utformar en strategi för att kunna överleva. Företagsstrategin är slutpro-

dukten efter att man sett över vilka influenser som påverkar mediet. Ett medium konkurrerar även 

på olika marknader vilket även påverkar innehållet. För en morgontidning innebär det att man 

måste producera en tidning där både formen och innehållet tilltalar läsaren till ett rimligt pris. 

Människors vanor av att läsa en tryckt morgontidning är dock stabila.
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Innehållet i tidningen går igenom olika moment= nyhetsvärederingsprocessen. En nyhet måste 

först passera den så kallade grindvakten. Här sållas utbudet av nyheter. Alla kan inte tas med. De 

nyheter som lyckas gå igenom detta steg innehåller oftast ett ämne som tidningen anser vara in-
tressant för sina läsare. Teorier om vad som blir en nyhet handlar oftast om att händelsen ska ha 

skett nyss, nära och att läsaren ska han en chans att kunna identifiera sig med de inblandade per-

sonerna. Man kan se nyhetsurvalet ur två olika utgångspunkter; marknadssynpunkt (de nyheter 

publiken vill ha) eller vad man anser att publiken bör att del av (eller inte ta del av). Gränsen kan 

vara svår att dra och därav uttrycket “media logic”. Media logic innebär att masskommunikation 
är något som både läsare och medieproducenter har kommit överens om .

Tabloidisering handlar om att vinkla seriöst material på ett underhållande sätt. Som när politiskt 

material blir en personlig maktkamp. Ett sätt att mäta om ett medit är på väg att bli tabloidiserat är 

att se enligt Sparks om materialet fokuserar sig på det privata och handlar om sensation, sport och 

underhållning. Ett tabloidiserat medie använder sig även av stora bilder, puffar och layouttekniker. 
Olika sådana tekniker brukar kallas för markörer. Redigeraren på en tidning är den som avgör hur 

det ska se ut på en framsida. Hur en tidning läses finns det forskning om och detta kan redigeraren 

använda sig utav. Ett viktigt resultat av forskningen visar att läsaren oftast börjar läsa tidningen 

vid det så kallade vänsterkrysset. 

När en tidning byter format påverkas bland annat nyhetsvärderingen, redigeringen och före-
tagsstrategin. Formatbytet i sig är en strategi men även hur tidningen väljer att försöka nå sina lä-

sare (eller behålla dem). Nyhetsvärderingen kan ändras om man väljer att satsa mer på vissa äm-

nen då man anser att de är mer intressanta eller efterfrågade. Även om man väljer att prioritera 

samma ämnen som förr behöver man se över hur stor del av sidan ämnet ska ta upp.  Personen 

som redigerar får i och med övergången från fullformat till tabloid en mindre yta att arbeta med. 
Detta i sig kan till exempel leda till kortare rubriker. Konkurrensen av andra tidningar kan bidra 

till hur man väljer att agera och strukturera tidningens innehåll och form. Resultatet av alla delar-

na är en tidning som läsarna vill betala för och läsa. 
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Syfte och frågeställning

Här följer det viktigaste i en studie; nämligen varför det är viktigt att genomföra den och vad man 

vill åstadkomma med resultaten. För detta beskriver jag först mitt problem, en så kallad problema-

tiserig, som följts av de syften och frågeställningar som jag strävar efter att besvara och som min 
studie är uppbyggd på. 

Problematisering

Frågan är om morgontidningarna i samband med övergången till tabloidformat passade på att 

även ändra sin journalistik mot ett mer tabloidiserat sätt. Morgonpressen har oftast en förväntning 
från sina läsare att ha ett visst innehåll.102 Kvällstidningar görs sedan länge i tabloidformat och har 

sedan starten även anammat tabloidiseringsjournalistiken. En formatförändring för de tre stora 

morgontidningarna, Göteborgs Posten, Sydsvenskan och Dagens Nyheter borde inte innebära någ-

ra större förändringar i dess journalistik. Men man vet sen tidigare i andra studier att när man 

ändrar formatet på en tidning passar man även på att samtidigt göra andra redaktionella föränd-
ringar. Om man har anammat tabloidiseringsjournalistiken på morgonpressen är detta en allvarlig 

företeelse då morgonpressen är där man kan inhämta information som inte är dramatiserade. I ett 

demokratiskt samhälle har man rätt till mångsidig och substantiell information och kunskap.103 

Dessutom påverkas människors tankar, handlingar och känslor av medierna. Detta eftersom 

massmedia tar upp ämnen är viktiga.104 Det är en del utav socialiseringsprocessen då massmedia 
överför en kultur från samhällsnivå till individnivå. Media kan därför på ett unikt sätt sätta agen-

dan inom ämnen som politik, ekonomi med mera.105 Därför är det viktigt att undersöka om våra 

största morgontidningar har blivit tabloidiserade eller bara bytt format. 

Mitt val att undersöka framsidor beror på att nyhetsartiklarna där har genomgått flera nyhetsvär-

deringsprocesser och bedömts noga innan man valt att använda dem på tidningens framsida. För-
utom att min studie omfattar formatförändringarna i stort har jag kombinerat den med en textana-

lys av huvudnyheten. Huvudnyheten på framsidan är den som skall locka in läsaren och är därför 

är den extra viktig och visar klart och tydligt om man har tabloidiserat materialet. Genom att an-

vända sig av nyhetsvärderingsteorier om vad som blir en nyhet och teorier om vad tabloidisering 

innebär, kan man jämföra de olika framsidorna före och efter formatförändringen. 

Uppsatsens syfte är att ta reda på om morgontidningarnas framsida har förändrats i och med 

övergången till tabloidformat.

Som stöd för syftet använder jag mig av som frågeställningar som är uppdelade i struktur, utform-

ning och innehåll eftersom dessa faktorer påverkar storstadstidningens framsida. 
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1. Har strukturen förändrats morgontidningarnas förstasida på efter övergången till tabloid?

Att strukturer förändrats i och med formatförändringarna är givet då tidningen blir mindre. Den-

na fråga kommer att hjälpa mig att få fram strukturella förändringar och berör främst artikelför-
delningen, utrymmesfördelningen samt hur man valt att placera artiklarna på framsidan. 

2. Har utformningen av  det redaktionella materialet på förstasidan förändrats i och med formatförändring-

en?

Denna fråga kommer att hjälpa mig att finna om man har ändrat utformningen av det redaktionel-

la materialet i fråga om komposition, typ av bilder, tilltal, liggande eller stående form på artiklarna 
och så vidare. 

3. Har förstasidans redaktionella innehåll förändrats?

När man har färre antal redaktionella objekt på framsidan har morgontidningen valt ut vilka som 

man anser ska finnas men och även vad som inte skall finnas med. Frågan kommer hjälpa mig att 

få fram vilka ämnen man har valt, bildfokus, namninnehåll, rubrikkaraktär med mera. 

Uppsatsens syfte och frågorna kommer jag att försöka svara på med hjälp av de teorier som finns 

inom nyhetsvärdering samt genom mina empiriska data som är baserade på en kvantitativ inne-

hållsanalys och en kvalitativ textanalys av huvudnyheten på framsidorna i de tre undersökta tid-

ningarna. 
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Material och metod 

Uppsatsens syfte att jämföra hur det redaktionella innehållet, dess struktur och och utformning på 

förstasidan har förändrats i och med övergången till tabloidformat, har fått styra valet av metod. 

Mer om metoden följer efter presentationen av materialet. 

Material 

Materialet består av tre morgontidningar, Sydsvenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Göteborgs 

Posten. Dessa tre är de största morgontidningarna i Sverige (se bakgrund). Det är det främsta skä-

let till valet av tidningar. De har alla genomgått formatförändringar till tabloid år 2004.  Detta gör 

tidningarna mer jämförbara och tidpunkterna valdes utefter detta. För studien innebär det att re-

sultaten bara handlar om våra största dagstidningar och de inte kan användas för att dra slutsatser 
om kvällspress eller liknande. 

Materialet i studien är mycket intressant och unikt eftersom liknande studier i detta sammanhang 

inte har gjorts. Av vardera tidning har en veckas framsida före och efter tabloid-förändringarna 

kodats. Den vecka som har valts ut är vecka 11, år 2003 och 2006. De exakta datumen för vecka 11 

år 2003 är: 20030310-20030316 och för vecka 11 år 2006: 20060313-20060319. 

Vecka 11 är i mars och detta anses vara en bra månad att undersöka då mars inte innehåller några 

högtider och på så sätt inte påverkar innehållet. Totalt kodades 42 framsidor. Varje annons, inne-

hållsförteckning, nyhetsartikel och så vidare är ett objekt.

Alla de tre morgontidningarna hade vid 2003 inte gått över till det mindre formatet utan det var ett 

tag kvar innan detta skedde (se bakgrund om tidningarna). Jämförsåret 2006 innebar att de tre tid-
ningarna hade haft sitt tabloidformat ett tag och därför ansåg jag att de var stabila i sina val av 

ämne, struktur och innehåll. Framsidorna har e-postats till mig från vardera morgontidnings arki-

vavdelning. De har alla varit i pdf-format vilket underlättat min kodning och då framförallt mät-

ningen över objektens storlek.

Innan valet av tidning valde jag att provkoda min egen morgontidning i pappersformat för att se 
vilka eventuella hinder som kunde uppstå. Efter denna kodning uträttade jag ett första försök till 

kodschema. Vid denna provkodning insåg jag på grund av mätsvårigheter som dök upp att det 

skulle underlätta om framsidan var tillgänglig i pdf-format. När jag fått tillgång till pdf-filena 

gjorde jag ytterligare en provkodning över en hel veckas material. Detta tog tid men jag fick med 

en hel del variabler som jag hittills hade missat. Givetvis hämtades en hel del variabler från böcker, 
rekommendationer och andras undersökningar. 

Efter denna provkodning ansåg jag att allt som kunde förutses var med i mina variabler. Då koda-

de jag Göteborgs Postens, Dagens Nyheters och Sydsvenskans material. Till min kodning använde 
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jag mig av programmet SPSS 11 för Mac OSX som Göteborgs Universitet har till utlåning. Totalt 

ingår 26 olika variabler med varierande antal variabelvärden.106 Varje objekt på framsidan registre-

rades men bara det redaktionella materialet genomgick alla variabler. Detta eftersom annonser, 
rubrik och innehållsförteckning inte ingår i nyhetsvärderingen. Dock har de registrerats för att 

man ska få veta hur mycket av sidan de upptar samt dess placering för att kunna jämföra struktu-

ren före och efter formatförändringarna. Totalt kodades 972 objekt. (972 objekt x 26 variabler=25 

272 celler)

För att ytterligare belysa mina resultat har jag även gjort en kvalitativ innehållsanalys av hu-
vudnyheterna på varje framsida (totalt 42 stycken). Mer om de olika metoderna följer nedan.

Kvantitativ innehållsanalys

Metodvalet är baserat på att ett stort antal artiklar skulle genomgå både kvantitativa och kvalitati-

va analyser. Kvantitativ innehållsanalys handlar om att lyfta upp det enskilda för att sedan kunna 

generalisera.107 Kvantitativ betyder att man kan jämföra uppgifterna med likvärdiga uppgifter. 

Men det skall vara så pass många att man sedan kan kunna uttrycka sin analys med siffror.   Me-
toden har ofta sitt fokus på frekvenser och utrymme som hur många? Hur ofta? Hur stort? 

Andra metoder som skulle kunna användas är till exempel en kvalitativ intervjustudie för att un-

dersöka på vilket sätt personer uppfattat formatförändringarna. Detta skulle man kunna göra med 

enskilda intervjuer eller fokus-grupper. För att försöka komma närmare mitt syfte skulle jag kunna 

ha använt mig av strukturerade frågor för att kunna fånga upp de olika delar som mitt syfte tar 
upp. En annan metod är att via enkätundersökningar med strukturerade frågor få fram hur tid-

ningens framsida uppfattas utifrån mitt syfte. Denna metod skulle dock inte kunna ge några exak-

ta siffror på de förändringar som första sidan genomgått, utan mer visa hur de har uppfattats. Vid 

användning av ovanstående alternativa metoder är det människors subjektiva bedömningar av 

hur stor en artikel, bild eller liknande är som resultatet i så fall skulle grunda sig på. Eftersom man 
via en kvantitativ innehållsanalys kan koda exakta siffror får materialet ett bättre grundat resultat. 

Ett citat av Berelson beskriver metoden enligt följande:

innehållsanalysen är ett forskningsredskap för det objektiva, systematiska och kvantitativa beskrivandet av ma-

nifest kommunikationsinnehåll.108

Det objektiva momentet betyder att analysen av ett innehåll skall vara oberoende av den forskare 
som har gjort undersökningen. Detta innebär att man genom observationer kan erhålla menings-

full kunskap om den objektiva verkligheten. Om en annan forskare vill göra om undersökningen 

skall denna med hjälp av den tidigare forskarens kodschema kunna få fram liknande resultat. Det 

är därför alltid viktigt för forskaren att ha ett klart och tydligt kodschema med variabel-förklaring-
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ar. För att underlätta arbetet skall det även framgå hur man gått tillväga när man genomförde 

kodningen.

Ordet “systematiska” i citatet betyder att analysens tillvägagångssätt skall vara klart definierat vil-
ket även är utmärkande för metoden. “Kvantitativa”innebär som Berelson nämner att man kan 

beskriva variablerna kvantitativt. Det vill säga, att man på grund av dess omfång skall kunna visa 

statistiska samband. Detta för att sedan kunna dra generella slutsatser.

Till sist betyder “manifest innehåll” att analysen skall ha begränsningar och det skall framgå vilka 

dessa begränsningar är, så att subjektiv tolkning minimernas.109

Användningsområdena för kvantitativ innehållsanalys är främst där man vill ha fram systematisk 

kunskap. Inom den politiska kommunikationsforskningen har man redan en etablerad typlogi vil-

ken består av att man använder en inledning bestående av tre frågeställningar. Dessa frågeställ-

ningar är: beskrivande, om normer och förklarande.110De beskrivande frågeställningar handlar om 

likheter och skillnader till exempel om det finns skillnader i hur mycket plats ett visst ämne får i 
TV, radio eller en morgontidning. De innehållsanalytiska frågeställningarna handlar om normer. 

Med normer avses hur innehållet bör se ut. Om man tar ett nyhetsmaterial som exempel kan man 

se om detta materialet är sant, relevant, neutralt presenterat och så vidare.

Förklarande frågeställningar handlar om att man genom skillnader i innehållet förklarar något an-

nat. Men även motsatsen, att man använder någonting annat för att förklara skillnaderna i ett viss 
material som att en nyhet presenteras olika i olika länder. Detta kan förklaras med olika nyhets-

värderings principer eller att det pågår en maktkamp i ett  land som påverkar innehållet i 

nyheten.111

Kvalitativ textanalys

En kvalitativ textanalys som jag har valt att göra på huvudnyheterna varje framsida, är till för att 

fånga in helheten i texten. Detta kan man göra när man vill finna vissa saker i texten som är viktiga 
och som man tror kan ligga dolda under ytan.112 Ofta använder man sig av kritisk diskursanalys 

som analysmetod, vilket oftast används inom nyhetspress. Utifrån detta ser man texten  ur ett ide-

ologi-teoretiskt perspektiv.113 Detta eftersom man försöker se om texten kan tänkas representera en 

särskild ideologi. Utifrån texten kan man se om man hittar uttryck för en specifik värdering eller 

maktförhållande. Frågan man ställer sig då är “varför ser nyhetstextens innehåll ut som den 
gör”? 114 I denna typ av analys distanserar man sig till den talande/skrivna texten och försöker för-
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stå orsakerna till varför texten blivit som den är.115 Därför brukar man dela upp analysen i två de-

lar, macro- och micronivå för att sedan utifrån dessa perspektiv bygga sina resultat. 

Analyserar man en text utifrån macronivå ser man om verkligheten anpassar sig till nyhetsdiskur-
sens karaktär, det vill säga scheman. Macronivå ingår den tematiska strukturen, den schematiska 

strukturen, den historiska bakgrunden, källorna och frågor om orsak/verkan. Man kan analysera 

dessa med hjälp av olika frågor, som kan användas som stöd i analysen. Till exempel: vad en ru-

brik eller ingress förmedlar, vilka aktörer som förekommer i texten, hur texten är konstruerad och 

om det finns någon historisk bakgrund.116 När dessa frågor har besvarats kan man ge sig in på 
micronivån och den sammanbindande analysen.

När man studerar en text ur ett microstrukturellt perspektiv går man in på detaljnivå, man stude-

rar koherens, implikationer och den lexikala stilen.117 Koherens baserar sig på läsarens förståelse 

av den närvarande  och den icke närvarande informationen. Meningen, betydelsen och koherensen 

finns enbart i relationen mellan texten och dess tolkare.  Studerar man en texts implikationer söker 
man efter irrelevant eller överflödig information och vad den kan indikera och ha för betydelse för 

texten i helhet. En text kan uppfattas på ett visst sätt, den har en viss stil och när man studerar den 

lexikala stilen går man igenom ordvalet och studerar ord och uttryck som förmedlas i texten. 

Min frågeställning är om huvudnyheterna skiljer sig åt i tidningens fullformat och tabloidformat. 

Avgränsningen är så klart att jag bara analyserar huvudnyheten på varje framsida. Dessa har ge-
nomgått hela nyhetsvärderings processen och noga valts ut för att placeras på framsidan och för 

att fånga in läsarna just den dagen. Därför är huvudnyheten viktig när man vill undersöka om tid-

ningen har tabloidiserat sitt innehåll. Faktorer som bidrar till tabloidisering är de som teorikapitlet 

tar upp och som ligger till grund för min textanalys. Dessa faktorer är vilket innehåll/ämne hu-

vudnyheten har, hur huvudnyheten framställs t. ex  bilden (färg eller svart/vit), vad föreställer bil-
den, finns det en rubrik, citat, en puff, ingress, brödtext, ingen text och så vidare. Men även hur 

man har fokuserat sin rubrik. Det vill säga vad har man först i rubriken? Som exempel är om rubri-

ken börjar med (känt) personnamn visar detta på att namnet var viktigast för dem att använda 

först i rubriken. Varje huvudnyhet går sedan igenom dessa faktorer likt ett kodschema för att lätta-

re kunna jämföras med.  Sedan jämförs de olika åren med varandra för att finna förändringar som 
gjorts när man gått över till tabloid. 

Validitets diskussion

En studies validitet handlar om två saker: begreppsvaliditet (överensstämmelse mellan teoretisk de-

finition och operationell indikator och/eller  frånvaro av systematiska fel) samt resultatvaliditet (att 

man undersöker det som man påstår att man undersöker).118 
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Dessa begrepp beskriver även forskningsprocessen. Att man först bestämmer sina teoretiska be-

grepp och därefter utformar ett mätverktyg. Resultatvaliditeten vet vi ingenting om förrän arbetet 

är genomfört. Tillsammans bildar de båda en så kallad intern validitet.119 

I min uppsats har jag samlat in de data som var relevanta att mäta i förhållandet till mitt syfte. Ge-

nom att upprätta ett kodschema och att provkoda materialet flera gånger och uppdatera mitt 

kodschema efter de problem som uppstod anser jag att min studie har en hög intern validitet. 

Åter till resultatvaliditeten, hur vet men att man undersöker det som man avser att undersöka? 

Här finns det två krav att uppfylla. Det första handlar om att den teoretiska definitionen skall 
stämma överens med den operationella indikation. Det andra är att reliabiliteten ska vara hög. 

Sammanfattningsvis handlar det om att undersökningen inte får ha några systematiska  eller 

slumpmässiga fel.

I och med att varje objekt fick ett unikt namn kunde jag återgå till mitt material om jag efteråt upp-

täckte ett eventuellt fel. Materialet har alltid funnits tillgängligt under och efter min undersökning 
sparat i min hemdator.  Under min analysering fann jag några småfel som jag kunde gå tillbaka till 

och se över till exempel när en enstaka siffra hade missats eller uppfattades som “lurig”.

Jag har ensam kodat mitt material och i processen har jag försökt att så utförligt som möjligt för-

klara hur just jag har tänkt när jag kodat varje variabel. Dessa återfinns i bilagan under variabel-

förklaringar. Eftersom jag har följt de regler och förklaringar jag satt upp har materialet behandlats 
så objektivt som möjligt. Detta har även hjälpt mig att inte påverkas av mina egna personliga vär-

deringar  för att kunna uppnå så hög intersjubjektivitet som möjligt. I min textanalys har jag till 

antalet ett materialurval som kan tyckas snävt.120 Dock anses det i forskarvärlden vara ett säkrare. 

Mitt valda material visar exakt det som min studie handlar om.

Validitet och reliablilitet i min undersökning

Min studie har ett genomarbetat kodschema samt utförlig redovisning av använda variabler. 
Dessutom har variablerna byggts upp med hjälp av mitt syfte. Det jag avsåg att mäta har tydligt 

uppgivits och bearbetas flera gånger vid provkodningar. Min undersökningen kan göras om obe-

roende av vem som gör det och resultaten skulle visa samma utslag. I och med att detta anser jag 

att min studie har god reablilitet och validitet.
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Analys och resultatredovisning

Mina kommande figurer och analyser är baserade på de empiriska data som jag har tagit fram men 
även de textanalyser som genomförts. Resultaten kommer att presenteras i den ordningsföljd som 

mina frågeställningar är presenterade. Den första delen handlar om hur morgontidningarnas 

struktur är uppbyggd. Denna del tar upp de skillnader som uppmätts vid formatbytet, såsom antal 

objekt, strukturen och placeringen. Därefter kommer jag att besvara fråga två som handlar om för-

ändringen av utformning av det redaktionella materialet på första sidan. Utformning handlar om 
kompositionen av materialet, val av bilder och så vidare. Sist i min resultatredovisning kommer 

sista frågan om hur det redaktionella innehållet har förändrats i och med formatförändringen. 

Denna del är fokuserad på ämnen, karaktär på rubriker, bildfokusen med mera. Avslutningsvis 

kommer resultaten från textanalysen att presenteras. 

Morgontidningarnas struktur

Figur 1: Antal redaktionella objekt före och efter formatförändringen 

Kommentar: Figuren är baserad på mätningar av objekt på första sidan mätt mars 2003 i tabloidformat 
och mars 2006 i fullformat. Siffrorna visar antal procent av det redaktionella materialet 
för vardera tidning. Det totala antalet objekt av vardera tidning, vardera år represente-
rar 100%. N-värde fullformat/tabloid i DN 213/85 GP 144/72 SYD 144/85

Alla objekt på framsidan har registrerats. De har även kodats in om de är redaktionella objekt, an-

nonser eller övrigt. Det är främst de redaktionella objekten som är intressanta men även hur man 

har omfördelat framsidan efter formatförändringen. Här ser vi en figur av antalet redaktionella 
objekt som fanns på framsidan före och efter övergången till tabloid. Annonserna och de övriga 

objekten är borttagna ur figuren. 

Morgontidningarnas framsida före och efter övergången visar att de alla tre har sett över de olika 

delarna och omfördelat dessa. Två av de tre har minskat sitt redaktionella objektantal . Här har 

Sydsvenskan gått sin egen väg och ökat antalet redaktionella objekt istället för att minska dem. 
Detta visar att storleken har en viss betydelse för antal objekt på framsidan. Samtidigt visar det att 

det inte alltid är ett måste att dra ned på antalet. Sydsvenskan har här, som sagt, gått sin egen väg. 

Fullformat Tabloid
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Figur 2: Antal annonser före och efter formatförändringen

Kommentar: Figuren är baserad på mätningar av objekt på första sidan mätt mars 2003 i tabloidformat 
och mars 2006 i fullformat. 100 procent är det totala antalet objekt på framsidan.  Figu-
ren avser de objekten som är annonser. N-värde i fullformat/tabloid för DN 7/7 GP 
31/10 SYD 7/2

I nedanstående figur ser man antal annonser som fanns på framsidan före och efter formatföränd-

ringarna. Detta ger oss en uppfattning om hur mycket plats de tar på en framsida. 

Göteborgs Posten och Sydsvenska förstasida har båda minskat antal annonser på sin förstasida. 
Dagens Nyheter däremot har ökat antalet annonser. Om man ser till teorierna om att layout och 

design även påverkas av hur man väljer att fördela sina objekt, rekommenderas det att minska an-

talet annonser vid övergången till tabloid då dessa har en generell negativ effekt för läsarens upp-

fattning av tidningen. Helst rekommenderas det att lyfta bort dem helt, vilket ingen av de under-

sökta tidningarna gjort vid övergången, fast Sydsvenskan är den som har minst antal annonser på 
framsidan.  Samtidigt tar inte annonsobjekten alltför stor plats, då ur layout- och designsynpunkt 

annonser inte får överstiga 65 procent av sidan. Då förstör annonserna för allt redaktionellt materi-

al. De tidningar som minskat på antalet annonser kan ha valt att lägga dem inne i tidningen. Teori-

erna säger att de flesta morgontidningsläsarna även läser andra sidor i tidningen. Därför rekom-

menderas det att annonserna läggs i på andra ställen i tidningen. 

Figur 3: Antal övriga objekt på framsidan

Kommentar: Figuren är baserad på mätningar av objekt på första sidan mätt mars 2003 i tabloidformat 
och mars 2006 i fullformat. Siffrorna visar antal procent där en framsida för vardera 
tidning är 100%. N-värde för fullformat/tabloid för DN 21/9 GP 29/42 SYD 43/21
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De övriga objekten är innehållsförteckningar, streckkoder, luft bland annat. Här är en figur över 

hur stor procentuell andel de övriga objekten tog på framsidan innan och efter formatförändring-

en. 

De övriga objekten är helt oförändrade för Dagens Nyheters del  då tidningen använder sig av lika 

många procent som förr av framsidan åt övriga objekt. Exempel på övriga objekt är rubrik, inne-

hållsförteckningar och så vidare. Här har Göteborgs Posten efter övergången ökat drastiskt medan 

Sydsvenskan gör det motsatta och minskar.

Om man ser på tidningarna var för sig och hur de har valt att “möblera om” utrymmet för redak-
tionellt material, annonser och övrigt ser man att de tre har valt olika vägar. Dagens Nyheter har 

minskat antalet redaktionella objekt på  framsidan och ökat sitt annonsutbud, medan övrigt mate-

rial är oförändrat under mätperioden. DN har valt att låta annonserna ta mer plats än de gjorde i 

fullformat. Göteborgs Posten har minskat antalet redaktionellt material och antalet annonser men 

ökat sitt övriga material. GP har prioriterat det övriga materialet. Sydsvenskan har ökat antalet re-
daktionella material och minskat annonserna och det övriga materialet. Tidningen har valt att läg-

ga sitt fokus på det redaktionella materialet. Summan av det hela är att de tre tidningarna har valt 

olika fokuseringar och prioriteringar när det kommer till antalet olika objekt på framsidan. Tid-

ningarna har inte valt samma mall, kan man konstatera. 

Att bara trycka in samma innehåll och samma layout går oftast inte när en tidning byter format,  
utan man måste se över många olika faktorer. Formatförändringarna ger tidningarna ett tillfälle att 

se över de olika delarna. När storleken blir mindre rekommenderas det att man helt tar bort an-

nonserna på framsidan eftersom de påverkar läsarna negativt.121 Detta är något som både Syd-

svenskan och Göteborgs Posten har gjort. Alla morgontidningarna har dock på olika sätt ändrat sin 

struktur vid övergången.
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Figur 4: Placering på sidan

Dagens Nyheter Fullformat! ! !

Rubrik Rubrik Rubrik

Redaktio-
nellt mate-
rial 

Dragarbild Dragarbild

Redaktio-
nellt mate-
rial

Dragarbild Dragarbild

Redaktio-
nellt mate-
rial/Övrigt 
material

Dragarbild Dragarbild

Annons Annons Annons

Kommentar: Antalet objekt är först uppdelade efter 
om tidningen var i full- eller tabloidformat. Däref-
ter hur ofta förekommande de olika objekten var i 
vardera ruta. N:värdet för Dagens Nyheter i full-
format är 241 och n:värdet för tabloid är 101.

Dagens Nyheter Tabloid

Rubrik Rubrik Rubrik

Dragarbild Dragarbild Redaktio-
nellt ma-
terial/D-
ragarbild

Dragarbild Dragarbild Dragarbild

Dragarbild Dragarbild Redaktio-
nellt ma-
terial/D-
ragarbild

Annons Annons Annons

Ovanstående figurer visar hur placeringen av de olika typerna av objekt; annons, dragarbild, re-

daktionellt material och övrigt, var fördelade. Även om rubriken föll under “övrigt material” har 

jag valt att skriva ordet rubrik överst då varje tidning hade en rubrik. Varje tidnings framsida är 
uppdelat i 15 rutor. I varje ruta står de mest förekomma typen av objekt, ibland måste dessa rutor 

dela plats med ett annat objekt eftersom det förekommer minst lika mycket. 

Här  ser man hur man har tänkt på vänsterkrysset både före och efter formatförändringarna. Dock 

har man valt att använda sig av dragarbilderna innan övergången till tabloid på höger sida och 

texten på vänster sida. Efter förändringen har man istället vänt på det och satt dragarbilden i väns-
terkrysset och texten till höger. Men om man räknar antal rutor som dragarbilden finns med på får 

bilden större plats efter tidningens övergång till tabloid. Detta för att dragarbilden och redaktio-

nellt material delar på platsen till höger vid tabloidformatat. Annonserna har man valt att behålla 

på samma plats oavsett format. Övrigt material, förutom rubriken, fick vid fullformatet mer plats 

på vänstra nedre sidan. 

36



Göteborgs Posten Tabloid

Rubrik Rubrik Rubrik

Redaktio-
nellt ma-
terial

 (Dragar-
bild)

 (Dragar-
bild)

Redaktio-
nellt ma-
terial/ 
Dragarbild

Dragarbild Dragarbild

Redaktio-
nellt ma-
terial/D-
ragarbild

Dragarbild Dragarbild

Annonser Annonser Annonser

Göteborgs Posten hade innan övergången sin dragarbild vid vänsterkrysset och texten på den hög-

ra sidan. Vid tabloidformat har man valt att lägga den redaktionella texten vid den vänstra sidan 

och bilden till höger om den. Skälet till att ordet dragarbild är inom parantes är att det inte är en 
vanlig förekomst av dragarbild där, annars är det luft. Bilderna har lika stor plats som innan bytet 

men med ett annat upplägg.

Annonserna är fortfarande placerade längs ned på sidan men får mindre utrymme på tabloidfor-

matet. Vid fullformat fyllde annonser ofta även utrymmet. Detta kan bero på layouten då man in-

nan övergången kunde se att annonserna på framsidan oftast var vertikala medan de efter över-
gången gick över till att bli horisontella. 

Göteborgs Posten Fullformat

Rubrik Rubrik Rubrik

Dragarbild Dragarbild Redaktio-
nellt ma-
terial/D-
ragarbild

Dragarbild Dragarbild Redaktio-
nellt ma-
terial/D-
ragarbild

Dragar-
bild/An-
nonser

Dragar-
bild/An-
nonser

Annonser/
Dragarbild

Annonser Annonser Annonser

Kommentar: Antalet objekt är först uppdelade efter 
om tidningen var i full- eller tabloidformat. Däref-
ter hur ofta förekommande de olika objekten var i 
vardera ruta. N värde för Göteborgs Posten i full-
format är; 204 och för tabloid: 124.
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Sammanfattning redaktionellt material och dragarbild.

Det redaktionella materialets och dess dragarbilds placering i morgontidningen vid fullformat vi-

sar att de tre tidningarna valt helt olika uppsättningar, men troligtvis med samma syfte. Alla tre 

morgontidningarna har valt att placera antingen bild eller annat redaktionellt material vid det så 

kallade vänsterkrysset vid fullformat. Göteborgs Posten och Sydsvenskan har båda flest dragarbil-
der placerade i vänsterkrysset där Dagens Nyheter har mest redaktionellt material. Tidningarnas 

val av placering stämmer överens med studierna om eye-tracking. Studien visade att läsarna oftast 

Kommentarer: Kommentar: Antalet objekt är först uppdelade efter om tidningen var i full- eller tablo-
idformat. Därefter hur ofta förekommande de olika objekten var i vardera ruta. Det to-
tala antalet objekt för Sydsvenskan i fullformat är; 194 och för tabloid är n-värdet 108.

För Sydsvenskans del kan den liknas vid Göteborgs Posten då båda tidningarna har vänt dragar-

bilden och den redaktionella texten efter formatförändringen. Främst hade Sydsvenskan använt 

platsen under rubriken för sina dragarbilder när de var i fullformat. Strax under dem hade de den 
redaktionella texten. Efter övergången till det mindre formatet har man istället valt att låta den re-

daktionella texten ligga strax under rubriken och dragarbilden därefter under denna. Annonserna 

har man precis som de andra tidningarna placerat längs ned på sidan. Vid fullformat får dock an-

nonserna vid det höra hörnet konkurrera med övrigt material. När tidningen fått en mindre ko-

stym har man istället valt att ibland använda samma hörn för redaktionellt material.!

Sydsvenskan Fullformat

Rubrik Rubrik Rubrik

Dragarbild Dragarbild Dragarbild

Dragarbild Dragarbild Dragar-
bild/övrigt 
material 

Redaktio-
nellt mate-
rial/D-
ragarbild

Redaktio-
nellt mate-
rial/D-
ragarbild

Redaktio-
nellt mate-
rial/D-
ragarbild/ 
övrigt ma-
terial

Annonser Annonser Annonser/
Övrigt ma-
terial

Sydsvenskan Tabloid

Rubrik Rubrik Rubrik

Redaktio-
nellt ma-
terial

(redaktio-
nellt ma-
terial, 
Dragar-
bild)

Redaktio-
nellt ma-
terial/ 
Dragarbild

Redaktio-
nellt ma-
terial/D-
ragarbild

Dragarbild Dragarbild

Dragarbild Dragarbild Dragarbild

Annonser Annonser Redaktio-
nellt ma-
terial/An-
nonser
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hade vänsterkrysset som ingång i sin läsning.122 Även om inte Dagens Nyheter hade sina flesta 

dragarbilder i vänsterkrysset hade tidningen ändå mest redaktionellt material placerat där med 

flest antal dragarbilder placerat till höger om detta. 

Efter formatförändringarna kan man nästan säga att alla de tre tidningarna har placerat det mesta 

redaktionella materialen och de flesta dragarbilden på det motsatta sättet. Samtidigt har de behållit 

stora delar i det så kallade vänsterkrysset. Göteborgs Posten och Sydsvenskan har fler dragarbilder 

placerade till höger än till vänster jämfört med hur de hade det förr. Men mest redaktionellt mate-

rial hamnar fortfarande runt vänsterkrysset. Dagens Nyheter har istället placerat flest antal redak-
tionella objekt på höger sidan och flest antal dragarbilder är placerade likt ett bälte i mitten som 

sträcker sig från de båda långsidorna (som Sydsvenskan hade i fullformat) 

Sammanfattningsvis har formatförändringen inneburit en omplacering av det mesta redaktionella 

materialet och likaså av placeringen av de flesta dragarbilder. Dessutom tar de flesta dragarbilder-

na en större plats av framsidan vid tabloid än när tidningen var i fullformat. 

Enligt Gripsrud är det två av Paletz fyra parametrar som är viktiga för att kunna särskilja om ett 

medie använder sig av tabloidiseringsjournalistik. Det är förutom valet av nyhet även utrymmet 

som är avgörande,  men även de journalistiska tekniker som använts.123 Det vi kan se i föregående 

figurer är bara att antalet dragarbilder har blivit större under den aktuella mätperioden.  

Antalet placerade annonser visar att platsen är given både vid fullformat och vid tabloidformat. 
Flest antal annonser hamnar längs ned i ett bälte från ena långsidan till den andra. Göteborgs Pos-

ten hade vid fullformat ett bredare fält längs ned på sidan där flest antal annonser var placerade. 

Efter tabloidiseringen kan man dock se att fältet har halverats men fortfarande återfinns det längs 

ned på sidan. 

Av layout och designteorier framkommer det att framsidan på en tidning störs av annonser och att 
man helst inte bör ha några annonser alls på framsidan. Morgontidningarna i min studie har i det-

ta fall placerat annonserna så långt ned som möjligt för att undvika störning, men ändå har tid-

ningarna med annonser på framsidan.124 Eftersom morgontidningarna är annonsberoende är just 

denna kombinationen troligtvis att föredra. Kombinationen ger morgontidningen en balans på de 

marknader den är med och konkurrerar på; kapital, publik, material och annonsörer.125 

Placeringen av övrigt material visar både före och efter formatförändringen, att förutom rubriken, 

har de platsen längs långsidornas nedre del, ibland där annonserna finns placerade men oftast di-

rekt ovanför dessa. 
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Sammanfattning

När de tre morgontidningarna har gått över till tabloidformat har de alla i stora drag förändrat sin 

struktur på framsidan. Även om de tre morgontidningarna inte ändrat sin struktur på samma sätt 

kan man ändå se tendenser. Dessa tendenser är att antalet redaktionella objekt har minskat efter 
övergången till tabloid. Även antalet annonser har gått ned. Vänsterkrysset och dess ingång för 

läsning fanns redan vid fullformatet, men alla tre tidningarna har strukturerat om upplägget. Ofta 

har man bytt bilden och textens plats med varandra, i och med det nya formatet. Svaret på frågan 

om strukturen har förändrats i och med övergången till tabloid är “ja”. Det finns likartade tendenser 

men ingen given mall som kan beskriva alla tre tidningars struktur. 
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Figur 5: Antal puffar i snitt per dag

Kommentar: ! Diagrammet visar antalet puffar på förstasidan före och efter format förändringarna. 
Siffrorna visar snittförekomsten på framsidan per dag. N-värdet för DN fullformat är 4 
och för tabloid 39. GPs n-värde för fullformat är 2 och för tabloid 24. För Sydsvenskan 
är n-värdet för fullformat 6 och för tabloid 22.

Puffar korta meddelanden som hänvisar till artiklar som man kan finna inne i tidningen.126 Ett an-

nat sätt att förklara en puff är att artikeln består av enbart en rubrik.127 I figuren visas antal puffar 
på framsidan i snitt per dag innan och efter format övergången. 

Det antal puffar som förekommer på morgontidningens framsida vid fullformat var ganska litet. I 

Göteborgs Postens fall fanns inga puffar alls. När man ser till antalet puffar efter övergången till 

tabloid har det ökat. Puffar är ett sätt att mäta om ett medie dras åt tabloidisering. Vid fullformat 

hade morgontidningarna alltså väldigt få puffar. Detta skulle kunna bero på att tidningen hade 
mer plats för att kunna använda sig av ingress och brödtext. I och med formatförändringarna öka-

de antal puffar. Detta kan även betyda att man på grund av platsbrits väljer bort ingress och bröd-

text. Att säga att ett medie dras till tabloidisering bara på grund av puffarna går  dock inte efter-

som vi inte vet vilket ämne dessa puffar handlar om. Användande kan även bero på anpassning 

till läsaren. Kortare nyheter bidrar till snabbare läsning. Dagens publik har fått ett större utbud av 
nyhetsmedier att välja mellan samtidigt som de får mindre tid åt att läsa. Att inte bara anpassa 

formatet utan även det redaktionella materialet är ett sätt att anpassa sig till sin publik.128
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Med karaktär menas om objektet är en nyhetsartikel, krönika, reportage, debatt och så vidare. 

Nedanför visar figuren hur många procent av varje karaktär som fanns på tidningarnas framsida. 

Staplarna visar tidningarnas karaktärer i fullformat och i tabloidformat. 

Vid fullformat dominerade nyhetsartiklarna för Dagens Nyheter och Sydsvenskan. För Göteborgs 
Posten var feature (repotage) en knapp procent mer förekommande än nyhetsartiklarna. Efter 

övergången hade dock alla tre morgontidningarna nyhetsartiklar som tydligast framträdande 

kännetecken för sitt redaktionella material. Den näst mest förekommande materialtypen för full-

format är feature för morgontidningarna (förutom då Göteborgs Posten). Efter tabloidiseringen har 

de tre morgontidningarna även då feature som näst mest förekommande. 

Vilken typ av karaktär morgontidningarna har varierar både för fullformatet och tabloid. Men med 

ovanstående figur kan vi dock se att den vanligaste typen av redaktionella objekt i undersökning-

en är nyhetsartiklar och feature. Detta visar att även om man bytt format har man inte ändrat så 

mycket på av karaktären av de flest förekommande materialet. Man har därmed hittat en balans 

som man även tagit med sig när man bytte format. 

Figur 6: Karaktär

Kommentar: ! Förstasidan i fullformat är mätt i mars 2003, förstasidan i tabloidformat 
är mätt 2006.   Siffrorna visar de mest förekommande karaktären av de redaktionella ma-
terialet. 100 procent är alla karaktärerna ihop.  N-värde för tidningarna fullformat/tab-
loid är för DN 213/85 GP 144/72 och Syd. 149/85 748
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Figur 7: Kompositionen

Kommentar: Förstasidan i fullformat är mätt i mars 2003, förstasidan i tabloidformat är mätt 2006. 
Ovanstående figurer visar i procent kompositionen av hur det redaktionella materialet 
var innan och efter formatförändringarna. Antal redaktionella objekt var för fullfor-
mat/tabloid 213/ 85 st

De olika redaktionella objekten är oftast konstruerade på olika sätt. En del kan ha en rubrik följt av 

en ingress och sist brödtext. Andra kan ha bara en rubrik med en bild. Hur denna komposition ser 

ut före och efter formatförändringen kan man se på figuren nedanför. 

Den största förändringen som Dagen Nyheter har gjort vid kompositionen av sin redaktionella text 

var att minska antalet objekt med rubrik och brödtext. I stället kan man se att DN har ökat använ-

dande av rubrik, bild och rubrik, brödtext, bild men minskat på rubrik, brödtext-kompositionen. 

Dock ser det mer balanserat ut i sin komposition vid tabloidformat. 

Kommentar: Förstasidan i fullformat är mätt i mars 2003, förstasidan i tabloidformat är mätt 2006. 
Ovanstående figurer visar i procent kompositionen av hur det redaktionella materialet 
var innan och efter formatförändringarna. Antal redaktionella objekt var för fullfor-
mat/tabloid 144/72 st.

Göteborgs Posten har även den ändrat sin komposition inför formatförändringarna. Likt Dagens 

Nyheter har GP fått en mer jämn komposition där bild tillsammans med rubrik eller brödtext, ru-

brik fått mer plats på förstasidan på tabloidformatet. 
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Kommentar: Förstasidan i fullformat är mätt i mars 2003, förstasidan i tabloidformat är mätt 2006. 
Ovanstående figurer visar i procent kompositionen av hur det redaktionella materialet 
var innan och efter formatförändringarna. Antal redaktionella objekt var för fullfor-
mat/tabloid 144/85  st.

Sydsvenskan har inte samma jämna fördelning efter sin formatförändring. Tidningen har dock 

minskat på kompositionen rubrik, brödtext. Sydsvenskan har satsat mer på rubrik, brödtext och 
bild. Att bara ha rubrik, bild är inte något som man satsar lika stort på som de andra tidningarna 

har gjort. 

 Efter övergången har den kompositionen minskat markant för alla tre tidningar. I stället har man 

använt sig av flera varianter av kompositioner på framsidan. Bland annat har man valt att ha fler 

rubriker och gärna i samband med en bild. Enligt McLachlan och P. Golding är mer bilder och 
mindre texter en indikation på att en tidning är tabloidiserad.129
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Figur 8: Utformning
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Kommentar: ! Förstasidan i fullformat är mätt i mars 2003, förstasidan i tabloidformat är mätt 2006. 
100 procent är det samma som alla objekt på första sidan. N-värde för tidningen i full-
format/tabloid är DN 241/101, GP 203/124 och Syd. 193/108.

En artikel kan oftast vara utformad på två olika sätt, vertikal eller horisontell. Ibland brukar man 

kalla de för liggande eller stående artiklar. Figuren visar hur utformningen har förändrats i och 

med övergången till tabloidformatet. 

Utformningen av det redaktionella materialet har genomgått förändringar. Om man ser till hur 

morgontidningarnas utformning när de fortfarande är i fullformat finner man att man väljer att 

presentera sitt redaktionella material horisontellt, eller liggande som man även kan kalla det.
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Den horisontella utformning dominerar även efter övergången till tabloidformatet, samtidigt som 

antalet vertikala utformningar sjönk.  Att observera är att endast små förändringar har skett i Gö-

teborgs Posten, där den vertikala utformningen i tabloid har ökat en procent och tagit över procen-
ten som vid fullformat fanns under övrigt. 

Figur 9: Antal redaktionella bilder

Kommentar:. Stapeldiagrammet visar antal bilder i snitt på framsidan per dag. N-värde i fullformat/
tabloid är för DN 31/40, GP 36/33 och Syd. 42/38. N-värdet har sedan används för att 
få fram antal redaktionella bilder per dag. Siffrorna har alltså delats med sju.  

Om de redaktionella objekten hade en bild så registrerades detta. Men den informationen kan man 

se hur antalet före och efter formatförändringarna såg ut. Bilder kan vara allt från ett fotografi till 

en illustration. I figur 10 och 11 visar de hur många av de redaktionella bilderna som är specifikt 
fotografier eller illustrationer. Figuren visar förändringen av antal redaktionella bilder. 

Antalet bilder på framsidan har ändrats när tidningen gått över till tabloid. Två av morgontid-

ningarna har minskat på antalet bilder efter att de hade gått över till tabloid jämfört med när de 

var i fullformat.  Den tredje morgontidningen, Dagens Nyheter, går emot de andra då de efter 

övergången använder sig av fler bilder. Att lägga märke till är att figuren återger antalet använda 
bilder i snitt per dag och inte deras storlek.  Att öka eller minska antalet bilder är även en strategi 

man kan använda sig av. En tidning kan välja att dra ned på personal och istället kompensera detta 

med effektivare redaktionell teknik, som till exempel att använda sig av fler eller färre bilder.130 

Även om antalet bilder ökar är detta i sig inte något som direkt tyder på att en tidning är tabloidi-

serad. 
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Figuren nedan visar hur många av de redaktionella bilderna på framsidorna som bestod av foto-

grafier. De visar även om de har förändrats efter övergången. 

Kommentarer: Figuren visar antal foton på framsidan, N-värde fullformat/tabloid för DN 27/31, GP 
30/23 och Syd. 34/35

Antalet fotografier på framsidan har ökat hos Dagens Nyheter och Sydsvenskan. Göteborgs Posten 

har däremot dragit ned på antalet. Att öka antalet fotografier på en tidnings framsida när den bytt 

till ett mindre format kan tyckas konstigt. Dock får man tänka på att figuren inte visar storleken på 
fotografierna utan bara antalet. 

Figur 11: Antal illustrationer

Kommentar: Figuren visar antal illustrationer, N-värdet för fullformat/tabloid är DN 4/9 GP 6/10 och 
Syd. 7/3
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nas en bild som är tecknad som en person eller cykel. 

Morgontidningarna använde sig vid fullformat främst av foton på framsidan. Dagens Nyheter har 

ökat både antalet fotografier och illustrationer på tidningens framsida. Göteborgs Posten har dragit 
ned på antalet fotografier och ökat antalet illustrationer. Sydsvenskan har även den ökat sitt an-

vändande av fotografier men dragit ned på illustrationer. 

Eftersom figuren inte tar upp vad bilderna ingår i för ämnesområden kan man inte sätta dem i 

samband med tabloidiseringen. Tendensen är att användande av bilder som fotografier och illust-

rationer ökat, trots den minskade yta som finns tillgänglig. Enligt Colin Sparks är fler bilder en in-
dikation på att tidningen går mot ett tabloidiserat innehåll.131

Sammanfattning

Om man ser till det redaktionella materialets utformning och karaktär på förstasidan efter format-

förändringen kan man urskilja vissa tendenser. Dessa är att det redaktionella materialets karaktär 

inte har förändrats så mycket, nyhetsartiklar dominerar fortfarande och därefter följer feature/re-

portage. Tendensen efter övergången till tabloid är att kompositionen av rubrik och bild har ökat. 
Det redaktionella materialet domineras fortfarande av en horisontell utformning. Antalet bilder på 

framsidan tenderar att sjunka. Foton används i större utsträckning och även illustrationer används 

mer efter övergången. Dessa tendenser är svar på min fråga om hur utformningen av det redak-

tionella materialet på förstasidan har förändrats i och med formatförändringen.  
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Morgontidningarnas redaktionella innehåll

Figur 12: Redaktionell avdelning

Kommentar: Figuren är baserad på de flest förekommande redaktionella avdelningarna 
före och efter formatförändringen. 100 procent är alla avdelningarna medräknat. Av-
delningarna nöje, kultur och familj är hopslagna. N-värde för fullformat/tabloid för GP 
är 144/72, DN 213/85 och Syd. 149/85

Här visas den redaktionella avdelningen, med detta menas med vart tidningen själva har valt att 

placera ämnet under. Det vill säga vilken vinjett de använt som: lokalt, sport, nöje och så vidare. 
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Ibland fanns dock avdelningar som var enstaka företeelser som mässor, då hamnade dessa under 

övrigt. Fattades det en vinjett eller var oklart hamnade även dessa under avdelningen övrigt. 

Den redaktionella avdelningen är den avdelning som morgontidningen sid hänvisar till inne i tid-
ningen.  Sydsvenskan och Göteborgs Posten har både vid fullformat och tabloid främst lokala och 

regionala nyheter presenterade på framsidan.  Dagens Nyheter hänvisar främst till nöjesavdel-

ningen. Lokala nyheter är något som återkommer bland de olika teorierna om vad som blir en  ny-

het. En lokalnyhet är något som händer precis i närheten. Just detta återkommer på olika sätt i teo-

rierna om nyhetsvärdering, Prakke kallade det för rumsligt avstånd, Hvitfelt för kort geografisk av-
stånd medan Shoemaker, Chang och Bredingeler till sist uttryckte att nyheten skulle ha hänt nära. 

Människor är enligt Sennet i behov av närhet eftersom de är intresserade av sitt eget inre psyke. 

Närheten ger läsaren en chans till identifikation och enligt Österggards studie är det avgörande för 

en nyhet.132 

Dagens Nyheter har väldigt få lokala/regionala redaktionella avdelningar presenterade på framsi-
dan oavsett formatstorlek. I fullformat är det kultur, ekonomi och sport som ligger på topp. Efter 

bytet är det (efter kultur) inrikes, sport och ekonomi som har flest redaktionella avdelningar pre-

senterade på framsidan.  

Figur 13: Ämnesområde
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Sydsvenskan fullformat Sydsvenskan tabloid
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Kommentar:  Figuren visar de flest förekommande ämnesområde för de olika redaktionella objekten. 
Siffrorna är i procent där hela framsidan representerar 100 procent.  Ämnesområdena 
musik, kultur och ämne har slagit ihop och tillsammans går de under ämnet nöje i figu-
ren. N-värde för fullformat/tabloid DN 213/85 GP 144/72 och Syd. 149/85

Figuren visar vilket ämne artiklarna berör i de olika formaten. De flest berörda ämnena är de som 

visas, det finns fler ämnen än figuren visar. Som till exempel övrigt och otydligt. 

För två av storstadstidningarna var nöje det ämne som de redaktionella objekten främst handlade 

om vid fullformat. För de två tidningarna fortsatte nöje att vara det mest omskrivna ämnesområ-
det även efter formatförändringarna. Det ämne som därefter förekom flest gånger var olika bero-

ende på tidning. Den avvikande storstadstidningen, Dagens Nyheter,  hade politiska ämnen 

främst, följt av nöje och sport, menen efter formatförändringarna  har ämnet nöje tagit över också 

på DN och hamnat överst, följt av politik, sport, ekonomi och konsument. De tre sista ämnesområ-

dena hade exakt samma procentuella del.

För Göteborgs Postens del kom ämnet konsument och sport på tredje och fjärde plats efter nöje när 

tidningen bytt till tabloid. Om man ser till tidningen vid fullformat hade den exakt samma priori-

tering av ämnen. För Sydsvenskans del följdes ämnet nöje av ekonomi och politik när tidningen 

var i fullformat. Efter formatförändringarna följdes ämne nöje av konsument, brott och samhälle.

Sammanfattningsvis kan man se att morgontidningarna vid fullformat hade nöje som ett ämne 
bland de tre mest återkommande på framsidorna. Efter övergången till tabloid hade de tre mor-

gontidningarna fortfarande ämnet nöje gemensamt  men även ämnet konsument. Två utav dem 

hade även sport gemensamt. Det utmärkande är enligt figuren att ämnet konsument har kommit 

in på listan för Dagens Nyheter och Sydsvenskan utan att ha funnits där vid fullformatet. Ämnet 

politik har fallit som ämne och för Sydsvenskans del föll ämnet bort helt från toppen av ämnen 
efter övergången till tabloid. 

Enligt Colin Sparks modell om vad som utmärker en tidning skall ämnesområdena främst handla 

om sensation, sport och underhållning med kända människor. En icke tabloidiserad tidning skall 

innehålla mycket av ämnena politik, ekonomi och samhälle. Om man använder sig av McLachlan 

och P. Goldings indikationer om att en tidning är tabloidiserad ska man mäta om det finns färre 
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internationella nyheter, mer konsument inriktade nyheter och nöjesnyheter och färre politiska 

nyheter.133

Detta innebär för morgontidningarna att de inte bara har tabloidformen utan även lever upp till de 
tabloidiseringskriterier som finns uppsatta. 

Om man skulle rangordna de tre morgontidningarna efter hur tabloidiserade de är så skulle Göte-

borgs Posten komma först då dess främst prioriterade ämnen uppfyllde tabloidiseringskriterierna. 

Så var det även före övergången till tabloid. Dagens Nyheter skulle komma tvåa även om tidning-

en innan formatbytet hade politik som sitt främst representerade ämnesområde. Efter övergången 
till tabloid bytte ämnet nöje plats med politik och kom först. Eftersom ämnet politik återfinns i 

toppen av ämnen efter tabloidiseringen, dock som ett enda icke tabloidiserat ämne, uppfylld kra-

ven för att DN ska kallas för tabloidiserad. 

På tredje plats kommer Sydsvenskan som vid fullformat hade ämnet nöje högt placerat men med 

icke tablodiserade ämnen som ekonomi och politik därefter.  Efter formatövergången återfinns ba-
ra ett icke tabloidiserat och tre prioriterade och ämnet samhälle hamnade sist.

Resultaten visar, för alla tre morgontidningarna en dragning mot fler tabloidiserade ämnen i sam-

band med bytet till tabloid. 

Figur 14: Bildfokus

Kommentar: Figuren visar vilket det främsta fokusen på bilden för framsidan hade för mätperioden. 
Siffrorna visas i procent där n-värdet för DN fullformat/tabloid är 32/42
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Kommentar: Figuren visar vilket det främsta fokusen på bilden för framsidan hade för mätperioden. 
Siffrorna visas i procent där n-värdet för fullformat/tabloid är 36/33.

Kommentar: Figuren visar vilket det främsta fokusen på bilden för framsidan hade för mätperioden. 
Siffrorna visas i procent där n-värdet är för fullformat/tabloid 44/39 .
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Figuren visar de främst förekommande bildfokusen bland de redaktionella objekten vid de olika 

formaten. Det redaktionella material som innehåller bilder har även undersökts när det gäller hur 

man valt att fokusera bilden. Dagens Nyheter och Sydsvenskan har efter övergången till tabloid 

använt sig av liknande strategier när det kommer till val av bildfokus. De använder sig mer av 
personfokus än innan, båda har valt att dra ned bildfokus på händelser samt landskap/platsfokus. 

Göteborgs Posten går tvärt emot och ökar antalet bilder med fokus på landskap eller plats, samti-

digt som tidningen minskar på bilder med person fokusering.

Att använda sig av personfokusering i bilderna är ett sätt att lyfta fram enskilda personer och på 

ett bättre sätt göra dem identifier-bara. Detta är ett journalistiskt knep då man genom denna teknik 
försöker skapa uppmärksamhet.134
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Figur 15: Dragarbilden

Kommentar: Figuren visar antal procent de olika ämnen som förekommer hos dragarbilden. N-värde 
fullformat/tabloid 7/7.

Kommentar: Figuren visar antal procent av ämnet som förekommer mest på dragarbilden. N-värde fullfor-

mat/tabloid 7/7.

Kommentar: Figuren visar antal procent av de ämnet som förekommer mest på dragarbilden. N-värde full-

format/tabloid 7/7.

Dragarbilden är den största bilden på framsidan. Denna bild är den som syns mest och ska skapa 

uppmärksamhet. Bilden ska fungera som en ingång för läsaren och skapa uppmärksamhet för att 

synas. Denna bild är viktig för undersökningen då den har en sådan betydelse. Här ser vi figuren 

över vilka ämnen som bilden handlade om före och efter övergången till tabloid. 
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Dragarbilden på morgontidningarnas framsidor visar väldigt intressanta resultat. De ämnen som 

dragarbilden har på förstasidan vid fullformat är sådana som inte förknippas med tabloidisering. 

Detsamma gäller även för tidningarna efter övergången. Hälften av de ämnen som GP belyser har 
tabloidiseringskaraktär. Detta innebär att morgontidningarnas största bild på framsidan inte för-

söker locka sina läsare med ämnen som bättre passar en kvällstidning. 

Två av Paletz fyra parametrar handlar om prioritering samt om proportionen av nyheterna i det 

utvalda ämnet. De ämnen som presenteras som sådana som utmärker elit- och prestigejournalistik 

är politik, ekonomi, samhälle och internationella nyheter.135 När vi ser resultaten i förhållande till 
detta kan vi upptäcka att tidningarna i studien inte hamnar under populär eller tabloidisering-

spress. Även Gripsrud anser att utrymmet och valet av nyhet i ovanstående ämne är ett viktigt och 

avgörande värde när man skall försöka få fram vilken journalistisk inriktning tidningen har. 

Figur 16: Rubrikens värdeladdning
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Kommentar: ! Figuren visar  i procent vilken värdeladdning rubriken har. 100 Procent är det totala 
antalet rubriker för vardera format. N-värde för fullformat/tabloid för DN 211/84 GP 
144/72 och Syd. 150/85. 

Värdeladdningen på rubriken kan vara positiv, negativ eller neutral. När rubriken utrycker glädje 

genom ord som “äntligen” har den fått värdet positiv. Ord som “död” eller “förlorade” är negati-

va. När det har varit svårt att bedöma värdeladdningen och när rubriken är intetsägande har det 

fått värdet neutralt. Figuren visar värdeladdningarna innan och efter format övergången för  var-
dera tidning. 

Av morgontidningarnas rubriker på framsidan kan man se att Dagens Nyheter och Göteborgs Pos-

ten har likvärdiga resultat då de båda två efter formatförändringarna har fler neutrala rubriker. 

Dessutom har de färre negativa rubriker samt färre positiva rubriker. Jag vill även upprepa det 

som även står i variabel-förklaringen nämligen att det är svårt att koda värdeladdning då uppfatt-
ningen av negativ, positiv och neutral kan tolkas olika. I min kodning har jag försökt att vara så 

strikt som möjligt och om det inte är uppenbart för mig att rubriken är positiv eller negativ har den 

fått värdet neutralt. Sydsvenskan går tvärs emot de andra två morgontidningarna i alla de tre de-

larna efter formatbytet. Dock har tidningen en mycket jämn fördelning av de tre olika värdeladd-

ningarna i sina rubriker. 

 Figur 17: Namninnehåll (personnamn)
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Kommentar: ! Figuren visar i procent i vilken omfattning det finns namninnehåll i rubriken på första-
sidan inom mätperioden, N-värde för fullformat/tabloid för DN 213/85, GP 144/72 
och Syd. 150/85.

Med namninnehåll menas med att förnamnet eller efternamnet förekommer i rubriken. Även 

smeknamn ingår. När det står ord som “Frölunda” är detta alltså inte registrerat som namn. Detta 

är för att se hur vanligt det är att man använder sig av personnamn i rubriken. Oftast används 

namn för att skapa igenkännande. Figurerna visar hur ofta detta förekommer innan och efter for-
matförändringarna. 

Att lyfta fram enskilda personer redan i rubriken är ett sätt att personifiera nyheten och skapa 

uppmärksamhet. Detta konstateras i flera teorier om nyhetsvärdering. Av figuren framgår det klart 

och tydligt att alla de tre morgontidningarna i och med övergången till tabloid har ökat antalet 

personnamn i sina rubriker. Ökningen gör att man lättare kan identifiera sig med personen och att 
om personerna framstår som varma, anser vi dem sanna, och om de framstår som opersonliga an-

ser vi dem vara kalla. Förutom nyhetsvärderingsteorier finns det även en teori som handlar om 

tillgång till media för vissa personer, den så kallade acces-teorin. Den innebär att det finns nyckel-

personer med makt och inflytande som vill framträda personligen och på så sätt föra fram sin åsikt 

och skapa mycket uppmärksamhet. De kan då genom att presenteras med namn  och rätt vinkling 
få sin röst hörd på ett helt annat sätt.136
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Figur 18: Tilltal i rubrik

Kommentar: ! Figuren visar tilltal i rubriken och visar procenten av tilltalen uppdelade på vardera 
morgontidning. N-värde för fullformat/tabloid 213/85, GP 144/72 och Syd. 150/85

Denna figuren handlar om man i rubriken försöker uppmana allmänheten till något. Detta kan till 
exempel vara “se över din sylt för cancerframkallande ämnen”. Indirekt försöker man då uppma-

na allmänheten till att vara uppmärksamma över sin sylt. Figuren visar hur ofta man försöker in-

direkt tilltala sina läsare till något men även när det inte förekommer. 

Ovanstående resultat visar att morgontidningarna efter formatförändringarna har liknande strate-

gier då alla har minskat antalet rubriker utan tilltal. I stället visar resultaten att morgontidningarna 
på ett mer indirekt sätt, försöker uppmana sina läsare till något. Att uppmana sina läsare till något 

indirekt kan vara ett journalistiskt drag. Draget skulle kunna vara att man genom konkretisering 

försöker lyfta fram det konkreta i syfte att fånga sina läsare.137 Ett annat sätt är att man via tilltal i 

rubriken fånga upp uppmärksamheten. 

Sammanfattning

Tidningens redaktionella innehåll på förstasidan visar på en del gemensamma tendenser. Dessa är 
bland annat att lokala och regionala nyheter dominerar. Ämnet nöje är även det som tidningarna 

främst behandlar. Bildfokus visar en tendens mot att bilder med personer ökar, dock ej på dragar-

bilderna. Dragarbilden innehåller främst ämnen som inte förknippas med sensationsjournalistik. 

Rubrikkaraktären är främst neutral, men användande av personnamn har ökat. Även tilltalet i ru-

briken har ökat. Dessa tendenser besvarar den sista frågan om det är så att förstasidans redaktio-
nella innehåll har förändrats och i så fall hur.
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Textanalys 

Följande avsnitt kommer att behandla de resultat som kom fram genom min textanalys av hu-

vudnyheterna. Huvudnyheten är den nyhet som genomgått flest antal nyhetsvärderings-processer. 

Det är denna nyhet som skall locka läsaren att läsa just den tidningen. Nyheten skall fånga in läsa-
ren och läsarens intresse. Huvudnyheten har oftast även en bild, den så kallade dragarbilden. I 

textanalysen ingår det totalt 42 stycken huvudnyheter. Först kommer jag att beskriva vad jag ska 

leta efter i min textanalys. Främst är det en kort summering av uppsatsens teoridel om nyhetsvär-

dering och om vad tabloidisering innebär. 

Först kort om vad som blir en nyhet. Om man utgår från teorier om vad som blir en nyhet är det 
flera saker som nyheten skall innehålla; närhet eller rumsligt nära, känsloväckande och en chans 

för identifikation och kulturellt avstånd. Förutom avstånden och chansen att kunna känna igen sig 

i nyhetsartikeln är ämnet viktigt. Ämnen som berör politik, ekonomi, brott och olyckor har störst 

chans att komma med. Förutom avstånd, identifikation och ämne finns det även olika tekniker 

som man kan ta till för att skapa uppmärksamhet. Här ingår att man försöker personifiera, konkre-
tisera, spetsa till uttalanden, förenkla, polarisera samt intensifiera. En tidning kan utgå från att 

man kan leverera nyheter som man tror att publiken vill ha, eller vad publiken bör eller inte bör ta 

del av. Detta är något som sedan leder till det man kallar för media logic som beskrevs i teorikapit-

let. 

Min textanalys skall försöka upptäcka om innehållet har blivit mer tabloidiserat. För att kunna sål-
la ut det som anses vara underhållande material från seriöst måste jag veta var jag skall dra skilje-

linjen. Tabloidisering utmärks av att politik och annat framställs på ett underhållande sätt, som 

dueller. Nyheterna skall främst beröra sex, sport och kända människor. Artikeln skall framställas 

med färgbild och lite text. Ämnet skall främst vara konsument inriktad eller behandla nöjesnyhe-

ter. 

Teorierna om markörer tog även upp att nyhetsartikelns rubrik är viktig, då den skall täcka in hela 

nyheten. Att sätta citattecken runt en rubrik är ett sätt att visa att uppgifterna är osäkra. Även om 

inget säger att detta är tecken på tabloidisering kommer jag även att se om rubriken innehåller ci-

tattecken. Texten till huvudnyheten skall besvara de så kallade fem w:na; who, what, when, where 

och why. Det som anses vara viktigast kommer att komma först och tvärtom. 

Med dessa bakgrundsfakta anser jag att en tabloidiserad nyhet skall 

• främst beröra ämnen som; sex, sport, konsumetinriktad eller om  kända människor. 

• Den skall framställas med; färgbild och lite text i samband med bilden. 

• En tabloidiserad rubrik använder gärna citattecken då en tabloidiserad tidning visar att detta är 

osäkra uppgifter men använder det i rubriken för att skapa uppmärksamhet. 
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• Prioritering av fokusering med hjälp av fem w:na borde who komma bland det första i rubriken för 

att skapa uppmärksamhet och då helt med personnamn.

Resultat av textanalysen

Denna textanalys kommer jag att dela upp i tre delar, en för varje tidning. Därefter kommer jag att 
summera samtliga resultat och diskutera vad de kan innebära. Först ut är Dagens Nyheter, därefter 

Göteborgs Posten och sist kommer Sydsvenskan. Innan jag redovisar textanalysens resultat skall 

jag först beskriva de allmänna stora huvudhändelserna för vardera undersökt vecka och år. 

År 2003 vecka 11 höll president Geroge W Busch som mest på med sina krigsplaner. Överallt i 

världen fanns det olika protester mot Irakkriget. Samma vecka mördades Serbiens premiärminister 
Zoran Dijindjic. I Sverige var det melodifestivals inal och Karolina Kluft blev världsmästare i fem-

kamp.

År 2006 vecka 11 dog Serbiens ex-president Slobodan Milosevic av en hjärtinfart. Vitryssland för-

beredde val och ett fängelse i Jeriko blev stormat av den israeliska armén. I Sverige var det väldigt 

kallt väder, fågelinfluensan spreds och två döda viggar hittades vid Oskarshamn. Och finalen för 
melodifestivalen gick på söndagen precis som den hade gjort år 2003. 

Dagens Nyheter

År 2003 handlade huvudnyheterna för Dagens Nyheter, vecka 11, övervägande om politik fast 

med olika inriktningar. En nyhet handlar om vreden i världen över USA:s krigsplaner, på onsda-

gen har DN ett reportage om Gaza som är huvudnyheten och den tredje politiska huvudnyheten 

från utlandet handlade om Zoran Djindjics mord. Den enda inrikespolitiska huvudnyheten hand-
lar om Sverigedemokraterna i Orsa. De andra två huvudnyheterna handlade om svensken som 

satt fast i Guantánamobasen på Kuba.  Karolina Klufts vinst i femkamp var lördagens stora nyhet 

och på söndagen var det om en polisjakt mitt i Stockholm. Dessa förstasidor visas nedan. 
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Fame får representera Sverige
i Melodifestivalen i Riga
Insamlingen gav 29 074 000 kronor 
till världens barn. KULTUR 1, 4

FOTO: HENRIK MONTGOMERY

8.00 Omval i kommunvalet i
Orsa
20.00 Vallokalerna stänger i
Orsa
21.00 Sluträkning i omvalet i
Orsa

• dn.se
Följ dagens nyheter på nätet

NYHETER I KORTHET

SVERIGES STÖRSTA MORGONTIDNING • I DAG MED RESOR, BOSTAD OCH JOBB

FÖRSTA DELEN
22-åring misshandlad till
döds. Polisen vet inte vad
som ligger bakom dådet i
Sala. Fyra jämnåriga har an-
hållits. NYHETER 5

Smittsam lungflammation
har krävt tre liv. Svenskar
avråds inte från att resa till
området kring Hongkong
och Vietnam. NYHETER 5 

Kvinna hittad död i skog. 
Fyndet av en kvinnokropp
söder om Linköping kan ge
lösningen på ett mystiskt
försvinnande. Polisen har
sedan i november sökt efter
en 18-årig kvinna som för-
svann i området. NYHETER 5

Nationaldemokrater möts
med tystnad. De fyra Natio-
naldemokrater och den Sve-
rigedemokrat som valdes in
i olika fullmäktige i länet har
inte gjort mycket väsen av
sig. STOCKHOLM 7

Torn delar Östermalmsbor. 
Det 16 våningar höga bo-
stadstorn som planeras att
byggas på Gärdet väcker
dubbla känslor. STOCKHOLM 7

Hundratusentals människor
kantade Belgrads gator.
Serbien stod stilla när den
mördade serbiske premiär-
ministern Zoran Djindjic för-
des till den sista vilan, rap-
porterar DN:s utsände Hans-
Henrik Rönnow. UTRIKES 11

Orsa väljer igen. Söndagens
omval kan avgöra om Sveri-
gedemokraterna förlorar sitt
mandat.

POLITIK 12

Mulnande. Större
delen av landet
får soligt väder
med en del tunna
moln. Mulnande i Norrland.

VÄDRET 16

KULTUR
Gitarrhjälte med nytt band.
På 80-talet var Johnny Marr
gitarrhjälte i The Smiths. Nu
har han bildat ett nytt band,
”The Healers”, och är aktu-
ell med debutalbumet
”Boomslang”. KULTUR 8

SPORT
Lotto, Joker och V 75
Lotto 1: 2–4–15–17–22–26–31
Tillägg: 7–10–30–33
Lotto 2: 2–5–10–18–19–27–34
Tillägg: 7–21–28–29
Joker: 3 430 615
V 75: 12–9–2–2–11–12–12

AIK:s damer utklassnings-
vann. Svenska mästare i
bandy efter 10–0 mot Sand-
viken. SPORT 2

Kajsa Bergqvist till final
med darr på ribban. Hade
problem i kvalet i inne-VM i
Birmingham. SPORT 5

Oskar Svärd vann sitt andra
Vasalopp. Skidåkaren segra-
de i långlopp i Kina. SPORT 8

Anja Pärson kom sexa.
Missnöjd efter slalomavslut-
ningen i Lillehammer.

SPORT 8

Fredrik Ljungbergs Arsenal
förlorade. Blackburn vann
överraskande med 2–0.

SPORT 9

RESOR
Golf utan trängsel. För den
som vill spela vårgolf utan
att känna sig jagad av tider
och andra golfare är Frank-
rike ett fynd. Här finns 560
banor, priserna är relativt
låga och stämningen mycket
avspänd. RESOR, 8

BOSTAD
Ikea går hem i Moskva. Ele-
na och Andrej och dottern
Sofia tillhör en växande ska-
ra medelklass i Moskva som
har råd med bättre standard
och kan ställa krav på sitt
boende. De bor i en nybyggd
och ljus tvåa, inredd med
Ikeamöbler. BOSTAD 3

MILJÖMÄRKT

TRYCKSAK

! Ledare 2
Debatt 4
Nyheter 5
Stockholm 6
Utrikes 11
Politik 12
Läsarnas DN 13
NoN 15
Vädret 16

! Kultur 1–10
Familj 20–21
Radio/TV 28–31

! Sport 1–11

INSIDOR
! Familj 22

Kyrkor 24
Köp & Sälj 18
Meddelanden 17
Nöjen 11

! Bostad Bilaga
Båtar 15
Företags.markn. 12
Företagsöverl. 12
Köp & Sälj 16
Lokaler 12
Motor 12
Platsannonser Bilaga
Resor Bilaga
Yrkes- & Hantv.hjälp 12

ANNONSER

Heta bad
ett sätt att
umgås
I UNGERNS ångande termal-
vatten pågår umgänge, botas
krämpor, spelas schack. Badan-
det är kultur och livsstil. I Haj-
dúszoboszlós heta hälsobad
vänds ansikten mot solen redan
vårvintertid, i utomhusbadet
Széchenyi i Budapests stads-
park flockas män för att utkäm-
pa kamper på det rutiga brädet,
i dimmiga badhus under turkis-
ka 1500-talskupoler tillåts nak-
na svällande kvinnokroppar fly-
ta ut i det 38-gradiga vattnet
och i Géllertbadets pampiga in-
omhuspool förvandlas simning
till en fest. Ungern har ingen
kust men vilar på ett hav av ter-
malvatten. 

RESOR 1

70-talet åter
på tapeten

”Sverige hör till de
minst korrupta län-
derna i världen, vår
offentlighetsregel
bidrar säkert till
det.”

Fördelarna med den svenska öppenhe-
ten väger tyngre än nackdelarna.

LEDARE 2

Konstnärligt
underbarn
PAUL THOMAS ANDERSON liknar
Anderssonskans Kalle – rufsigt
hår, Pippifräknar och ett spju-
veraktigt pojkleende. Just nu är
han aktuell med ”Punch drunk
love”, en egensinnig variant av
den sortens film som brukar
klassas som romantisk komedi.
DN:s Nicholas Wennö har sam-
talat med ett konstnärligt un-
derbarn. KULTUR 6–7

MER LÄSNING I DN

LEDARE

Känn historiens vingslag och kulturen i detta lockande
resmål som en gång var Sveriges största stad.Ströva
och njut av Rigas vackra kvarter eller vidga vyerna
med en guidad bussrundtur.Två sköna sommarkvällar
tillbringas ombord på Rosella där dansvänlig musik,
god mat och trivsam stämning väntar.

Prisexempel 1  394 kr/person inklusive måltider när två vuxna
delar en B-hytt. De härliga kryssningarna till Riga avgår den
18 och 25 maj samt 1, 8, 15, 17 och 20 juni. Boka nu på telefon
08-452 40 00 så är ni säkra på att få plats. Glöm inte passet! www.vikingline.se

Möt sommaren 
med en Riga-
kryssning
Härliga resor i maj och juni. Boka nu!

Våldsamt slut på polisjakt mitt i Stockholm
FOTO: MAGNUS HALLGREN

Polisjakten mitt inne i lördagsrusningen i centrala
Stockholm slutade med att polisen prejade motor-
cyklisten som slungades in bland bänkar med solba-
dande människor. Polisen uppgav först att polisbilen
stötte till motorcykeln när den saktade in vid Sergels

torgs-rondellen. Senare ändrade polisen sig och
hävdade att motorcykeln körde in i polisbilen bak-
ifrån. Ett ögonvittne säger emellertid bestämt att
poliserna körde på motorcykeln. ”Att han kom in
bakom polisbilen stämmer inte.” NYHETER 5

Senast anlända flyktingar kommer lättast in på arbetsmarknaden, visar rapport.
DET ÄR FRAMFÖR ALLT senast an-
lända invandrare som lyckats ta
sig in på den svenska arbets-
marknaden under de senaste
åren. Av de flyktingar som kom
till Sverige 1995 var det endast

13 procent som hade arbete efter
tre år.

För de flyktingar som kom
1997 hade motsvarande andel
ökat till en tredjedel.

Det visar Integrationsverkets

nya årsrapport, som läggs fram i
morgon och presenteras på DN
Debatt.

Sett till alla invandrare som år
2002 bott i Sverige i upp till fyra
år var sysselsättningsgraden 51

procent för män och 41 procent
för kvinnor.

Efter ett trendbrott under slu-
tet av 90-talet nådde allt fler in-
vandrare arbetsmarknaden. Ar-
betslösheten minskade från 23

procent 1997 till 11 procent
2001. Den utvecklingen bröts
dock genom den allmänna för-
svagningen på arbets-
marknaden.

DEBATT 4

Nya invandrare lyckas bäst
USA VILL BARA ÅT Iraks olja, sägs
det ibland, men stämmer det?
Sannolikt inte helt. President
Bush har även andra motiv för
att vilja inleda ett krig.

Men utan tvivel är oljan ett
viktigt krigsskäl för ett USA som
ser sina egna oljereserver för-
svinna och sin egen oljekonsum-
tion stiga. Och Irakkrisen är inte
unik.

Många, många av de blodiga
konflikter som rasat i modern
tid har byggt på konkurrensen
om världens oljeresurser.

Toppmötet på Azorerna fram-
står närmast som ett krigsråd
mellan USA, Storbritannien och
Spanien. FOKUS 8–9, UTRIKES 11

Oljan
viktigt skäl
för Irakkrig

MED BEGRÄNSAD ansträngning
går det att få ner priset på we-
ekendresan med flera tusenlap-
par. DN Resor har kartlagt de bil-
ligaste resorna som finns kvar till
tolv av Europas storstäder under
april och maj. Tolv researrangö-
rer ingår i jämförelsen som visa-
de på förvånansvärt stora pris-
skillnader. Så är till exempel den
billigaste resan till Venedig hos
en arrangör 3 000 kronor dyrare
än det billigaste alternativet hos
en annan. RESOR 2

Spara flera
tusenlappar
på helgresor

ETT DYGN EFTER Carolina Klüfts
triumf i friidrotts-VM var det
dags för ett nytt svenskt guld.
Stefan Holm försvarade sin
världsmästartitel inomhus ge-
nom att klara 2,35. Det var sven-
skens tionde raka tävling som
slutade med seger.

Tids nog kommer Stefan
Holm att klara drömhöjden
2,40, skriver DN:s Torbjörn Pe-
tersson. SPORT 1, 4

Stefan Holm
försvarade
VM-titeln

BROKIGT, BLOMMIGT, färgstarkt –
1970-talet är tillbaka igen, nu
även på väggarna. En ny genera-
tion upptäcker charmen med
sjögrästapeter och medaljong-
mönster. Dan Johansson i Mal-
mö kom över ett stort lager av
äldre tapeter och öppnade ett
antikvariat med originalrullarna
från 1950–70-talet. BOSTAD 1–2

Människan ett
skrivet blad
GENERNA VISKAR INTE, de vrålar
oss rätt in i öronen. Det säger
kognitionsforskaren Steven
Pinker som väckt stor uppmärk-
samhet med sin senaste bok
”The Blank Slate”. Människan
är inte ett oskrivet blad vars
personlighet formas av miljön,
över 90 procent av vår läggning
bestäms av ärftliga faktorer.
Lasse Berg har både läst boken
och träffat Pinker. KULTUR 2

Skarpaste
bilderna i ögat
SVENSKA ASTRONOMER hyllades
förra året för sitt nya soltele-
skop på La Palma. Det ger re-
kordskarpa bilder med så kal-
lad adaptiv optik – en liten spe-
gel som ändrar form tusen
gånger i sekunden. Tekniken
kan också användas för att titta
in i människors ögon. JOBB 1Stärkande bad i Budapest. Åter inne.

Bridge är något mer
än ett vanligt kort-

spel. Det konstaterar Swanberg
som lägger alla korten på bor-
det i denna känsliga fråga. 

NAMN & NYTT 15 

Rullstolsburna Maria Johansson
spelar i teatergruppen ”Teater
med stol”. FOKUS 10

! ! ! ! ! !
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Följ dagens nyheter på nätet

181 gripna efter mordet 
på Serbiens premiärminister
Gangsterledares hus i Belgradförort
revs, rapporterar DN:s utsände. UTRIKES 16

FOTO: DARKO VOJINOVIC/AP

NYHETER I KORTHET

SVERIGES STÖRSTA MORGONTIDNING • I DAG MED LÖRDAG SÖNDAG OCH MOTOR

FÖRSTA DELEN
”Svenskar dör i onödan.”
Njure och lever kan doneras
från levande människor,
men det tycks vara tabu.
Rädslan finns att organ skall
bli till salu. Men det är svårt
att hitta bra argument för att
det är fel att tjäna pengar på
sina organ, skriver professor
Torbjörn Tännsjö. DEBATT 4

Advokat misstänks för 
bedrägeri. Kerstin Koorti
åtalas för att ha försökt lura
till sig 143 000 kronor ge-
nom att kräva betalt för fler
timmar än hon arbetat med
ett mål. NYHETER 8

Strid om ny skollag. Kom-
munförbundet anser att
makten tas ifrån kommuner-
na och kräver förlängd re-
misstid för att få möjlighet
att skrota förslaget.

NYHETER 13

S svänger i Irakfrågan.
Partiet uppmanar nu sina
medlemmar att demonstre-
ra mot ett krig i Irak. I de
stora demonstrationerna för
en månad sedan deltog inte
partiet. POLITIK 14

Solen skiner. Över-
vägande klart till
halvklart i hela
landet. Plusgrader
på de flesta håll. VÄDRET 20

KULTUR
Från Kungliga Dramaten till
Kungliga Operan. Staffan
Valdemar Holm blir den som
regisserar Operans nya
”Ring” av Richard Wagner.
Neeme Järvi dirigerar.

KULTUR 4

Tom teater i höst. Efter flera
års nedskärningar har nu
Norrbottensteatern beslutat
att inte producera eller spela
några föreställningar under
hösten. KULTUR 4

Ny novell från 1800-talet.
Charlotte Brontë publicera-
de i fredags en hittills okänd
kortroman. Manuskriptet
köptes efter författarens död
1847 av en samlare. Fler al-
ster lär finnas för publice-
ring. KULTUR 4

EKONOMI
Strid i fastighetsbolag. Stor-
ägaren i Mandamus Roger
Akelius och en annan av in-
tressenterna – LRF – har
hamnat på kollisionskurs
om utdelningar. EKONOMI 3

Bengt Braun blir ny styrel-
seordförande i Skandia.
Tänker stanna som chef för
Bonnier AB. EKONOMI 4–5

Pengar hos skattmasen. Tu-
sentals svenskar har pengar
att kvittera ut hos skatte-
myndigheterna. DN tipsar
hur du gör. EKONOMI 6–7

Festyra på börsen. Stock-
holmsbörsen steg med över
6 procent på två dagar och
Europabörserna har skjutit i
höjden. Men analytikerna
har svårt att se orsaken till
vändningen. EKONOMI 9

SPORT
Stefan Holm och Staffan
Strand vidare. Klara för
höjdfinal i inne-VM i
Birmingham. SPORT 2

Jan-Ove Waldner spelbero-
ende. Pingisstjärnan har
spelat bort fem miljoner kro-
nor. SPORT 3

AIK klart för ishockeyns
kvalserie. Besegrade Björk-
löven med 3–2. SPORT 3

MOTOR
Eldig spanjor ska lyfta Seat.
Med en ny upplaga av mo-
dellen Cordoba hoppas
spanska Seat på en nytänd-
ning. Bilen är trång, bullrig,
påvert utrustad, men har
hyggliga köregenskaper.

MOTOR

Dyrt och tungt för förmög-
na. Porsche Cayenne i billi-
gaste utförande är en tuff
terrängbil. Dyraste Volvo
XC90 är en snäll familjebil
som övertygar med skönhet
och charm.  MOTOR

BÖRSEN 
+2,9%

MILJÖMÄRKT
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Naken hud ska
sälja kläderna
MED VÅREN följer Lördag Sön-
dags extra modebilaga: 24 si-
dor där vi för-
djupar oss i en
värld som vi
alla påverkas
av på ett eller
annat sätt,
men som ofta
är märkligt
osynlig. Läs
om hur krop-
pen nästan blivit till ett varu-
märke i sig, och blivit föremål i
de stora modehusens fram-
stötar.

Möt Filippa Knutsson, Ny-
gårds Anna och Anna Holtblad
som gjorde 90-talet till sitt och
gjorde kollektioner som gått in
i den svenska basgarderoben.
Följ med till modefotografernas
värld, som slits mellan konst
och kommers.  DN. MODE

Fel låt
kan inte
vinna
GLITTRIG GAYDISCO, stompig
countrypop eller durkdriven la-
tinoschlager. I kväll avgörs vil-
ken musikstil och vilka artister
som blir Sveriges bidrag till
EM-schlagerfinalen i Riga.

Nils Hansson guidar bland lå-
tarna inför kvällens omröst-
ning.

Martin Nyström  skriver att
rubriken ”Fel låt vann” har mist
sin udd – den gamla motsätt-
ningen folket/juryn har försva-
gats. Numera råder folket. 

Och ska man tro speloddsen
så är Fame och radarparet Jo-
hansen/Wahlgren folkets favo-
riter. KULTUR 1, 4–5, 32

”Kampanjen för ett
svenskt medlem-
skap i EMU har den
senaste veckan
skadats allvarligt.”
LO:s förslag om buffertfonder skapar
splittring och befogad oro på jasidan.

LEDARE 2

MER LÄSNING I DN

LEDARE

Carolina Klüft har tagit plats bland stjärnorna
FOTO: JESSICA GOW

Carolina Klüft är ny världsmästare i femkamp in-
omhus. Detta efter en strålande serie i inne-VM i
Birmingham. Den populära Växjöbon satte person-
ligt rekord inomhus i fyra av fem grenar: 60 meter
häck, höjdhopp, kulstötning och längdhopp. I det

avslutande 800-metersloppet kom hon tvåa på ti-
den 2.15,58 – fyra sekunder från världsrekordet.
”Det är svårt att inte tro på Carolina Klüfts framtid
som världsstjärna. Hon är född till en”, skriver DN:s
Torbjörn Petersson. SPORT 1–2

Hyresgästföreningen i Stockholm befarar att attraktivt läge ska höja hyran.
OM MARKNADEN fick bestämma
skulle en vanlig trea på 70 kvad-
ratmeter med ett riktigt attrak-
tivt läge i innerstan kunna kosta
uppåt 14 000 kronor i månaden.

Hyresgästföreningen i Stock-

holm revolterar nu mot moder-
förbundets beslut om att göra
upp med fastighetsägarna om
en ny hyreslag.

Uppgörelsen innebär att
bruksvärdessystemet ska vara

kvar – det vill säga att hyran ska
spegla hyresgästernas värde-
ringar. En sådan värdering skul-
le kunna vara att attraktivt läge
ska ge högre hyra. 

– Det ska vara lika hyra för

lika lägenhet oavsett om den lig-
ger i innerstan eller inte. Det här
beslutet är inte förankrat, säger
Beatrice Eriksson på Hyresgäst-
föreningen Norrmalm.

Styrelsen för Hyresgästföre-

ningen på Södermalm kräver i
en motion till stämman i maj att
förbundet ska bryta uppgörel-
sen med allmännyttan och de
privata fastighetsägarna.

STOCKHOLM 5

Revolt mot ny hyreslag
POTATIS, RÖTT KÖTT och smör ska
ätas sparsamt medan fet fisk och
andra matvaror med omättade
fetter hör till basmaten.

Två ledande amerikanska nä-
ringsforskare har konstruerat
en ny kostpyramid som följer de
nya rönen om matens hälso-
effekter. Harvarduniversitetets
stora befolkningsundersök-
ningar visar att de nya råden
framför allt sänker risken för
hjärt- och kärlsjukdomar. 

För kvinnor minskar risken
med upp till 30 procent. För
männen är vinsten ännu större,
närmare 40 procent 

LÖRDAG SÖNDAG 10

Nya matråd
för ett
sundare liv

Livet utanför
DET FINNS ett andra Sverige:
Där lever ryske Nikolaj som ar-
betar svart och sparar pengar-
na genom att hitta tomburkar
på gatorna, och mat i livsme-
delsaffärernas soprum. Där le-
ver svenska Eva som tjänar sex-
tio tusen kronor svart i måna-
den på att förmedla jobb och
hyra ut rum i den svarta ekono-
min. LÖRDAG SÖNDAG 4 Hår och hud är vårens modematerial. ILLUSTRATION: STINA WIRSÉN

Konsten flimrar. De senaste,
lättillgängliga teknikerna har
fått den nya generationens
konstnärer att närma sig film-
skaparens roll. Den svårflirtade
konsthandeln har också börjat
intressera sig för videokonsten
– som ibland kan betinga mil-
jonbelopp om upplagan är be-
gränsad. KULTUR 8–11 

Hälsosamt i Alfta. För fyrtio år
sedan köpte läkaren Jern Ham-
berg och hans hustru Ruth det
nedslitna ålderdomshemmet i
Alfta i Hälsingland. I dag är Alf-
ta Rehab Center med sina fem-
tiofem vårdplatser och nära åt-
tio anställda ett av landets stör-
sta privata rehabiliteringshem. 

LÖRDAG SÖNDAG 14

I ETT SISTA FÖRSÖK att få till en
diplomatisk lösning på Irakkri-
sen utlyste USA:s president Ge-
orge W Bush ett toppmöte på
den portugisiska ögruppen Azo-
rerna på söndagen. 

Bush ska träffa sina närmaste
allierade i FN:s säkerhetsråd,
Stobritanniens premiärminister
Tony Blair och dennes spanske
kollega José Maria Aznar. Mötet
betraktas som en amerikansk ef-
tergift till Storbritannien, efter-
som Blair är pressad av hemma-
opinionen att ge diplomatin yt-
terligare chanser. 

UTRIKES A 15

Bush 
kallar till
krismöte

NÄR EN SLOVAKISK kvinna av
romskt ursprung ska till att föda
sker det nästan alltid med kej-
sarsnitt. Strax innan hon som-
nar in får hon ett papper att skri-
va på. När hon vaknar efter ope-
rationen visar det sig att hon
inte kommer att föda flera barn. 

Två människorättsorganisa-
tioner slår larm om tvångssteri-
liseringar av romer i Slovakien. 

KULTUR 2

Romer
steriliseras
i Slovakien

Kinesiska kvinnor berättar.
Två timmar om dagen mellan
1989 och 1997 kunde de prata-
om sina liv i radio. Resultatet
blev en smärtsam dokumenta-
tion av förtryck, våldtäkt och
incest. KULTUR 7 

Upplev mer 
på sidan 3.

60



Gemensamt för de flesta av dessa huvudnyheter var att de hade en rubrik och sedan ingress (bara 

en hade brödtext och bildtext och det var reportaget mitt i veckan). Dock är inte rubrikerna för hu-

vudnyheterna stora i storleken utan det är bilden som dominerar. På framsidan varje dag finns ted 
större rubriker som inte är huvudnyheten. 

 Det finns flera större rubriker Alla dragarbilder är i färg och de flesta bilder föreställer människor i 

rörelse. Nyheten om Sverigedemokraterna har dock en bild på en gata med en nedriven affisch för 

partiet. Tidningen använder sig främst av bilden som ingång och det finns rubriker till andra artik-

lar som har större rubrikstorlekar. Som kompensation används en mer ingressliknande text under 
rubriken för att kort beskriva händelsen. De andra artiklarna på framsidorna under denna vecka 

har inte den kombinationen.

När man ser till rubriken och vilket av de frågeorden på w man har prioriterat finns det en majori-

tet för “what” det vill säga rubriker som börjar med ord som beskriver det inträffade  som “mötet”,  

“vreden mot”, “bland ruinerna”, “våldsamt slut” och “djup kris”. Detta beskriver nyheten och hur 
man skall uppfatta situationen. Två av rubrikerna sätter fokus på “who”, en av dem är givetvis att 

Karolina Kluft vann och den andra handlar om “partiledaren” i Orsa. 

Dagens Nyheter år 2006  vecka 11, har fortfarande övervägande politiska huvudnyheter. Dessa 

omfattar Slobodan Milosecivs död, fängelset som stormades i Jeriko samt valet i Ryssland. De and-

ra huvudnyheterna som man valt att fokusera på är kylan i Stockholm, fågelinfluensan, Anitra Ste-
ens pensionsvillkor och Carolas seger i melodifestivalen.
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Gunilla Röör i Ibsens
”Frun från havet”. s 8–9

Dan Brown försvarade
sig i rätten. s 2

PER AHLIN: De internationella tribunalerna har 
tagit plats i världspolitiken. Ledare 4

JOHAN CRONEMAN: Pinsam tystnad om rättegången 
om reklamavbrott i långfi lm. Kultur 4

Var tjugonde
svensk
antisemit
Fem procent av svenskarna 
har en systematiskt negativ 
inställning till judar. !" procent 
av svenskarna instämmer i 
vissa antisemitiska påståenden, 
samtidigt som de tar avstånd 
från andra. 

Det visar en ny stor under-
sökning om antisemitismen i 
Sverige från Forum för levande 
historia och Brå, som presente-
ras på DN Debatt. DEBATT 6

Kylan behåller greppet om Stockholm
STOCKHOLMARNA  låter nog cykeln 
stå ett tag till. Kylan under mars må-
nad ser ut att hamna i rekordböck-
erna. På måndagen sjönk kvicksilv-

ret under #$ minusgrader på en rad 
mätstationer runt om i länet och 
enligt SMHI:s meteorologer blir det 
mer kyla framåt helgen. 

– Men det är en bit till vintern 
%&'#, påpekar meteorologen Sten 
Laurin.

Snötäcket har nu legat i () dagar. 

Under vintern %&"&–($ låg ett sam-
manhängande snötäcke kvar i %'& 
dagar.

STOCKHOLM 14

ETT MYCKET STORT ANTAL  medicins-
ka forskningsprojekt vid Karolinska 
Institutet i Solna riskerar att bli av 
med sina amerikanska anslag. 

Ett par projekt vid Göteborgs uni-

versitet har redan fått sina anslag 
spärrade, och nu ber man rege-
ringen om hjälp för att lösa tvisten 
med USA. 

Enligt de amerikanska reglerna 

måste en etisk granskning göras 
varje år vid forskning på människor. 
I Sverige behöver ett etiskt godkän-
nande bara göras en gång för att 
gälla under hela projekttiden. 

För ett par forskargrupper i Gö-
teborg handlar de spärrade ansla-
gen om att fl era års forskning lagts 
på is.

SVERIGE 8

USA fryser anslag
till svensk forskning

FOTO: LARS EPSTEIN

Färjestad ångar 
på mot Modo. s 4

Begravning kan
vålla regeringskris

VÄRLDEN 16–17

Modeföretaget Gant
in på börsen. s 5

44 %

Fortsatt lågt
förtroende
Stockholms fi nans-
borgarråd Annika 
Billström ligger 
kvar på förra vå-
rens låga nivå när 
det gäller stockhol-
marnas förtroende, 
enligt DN/Temos 
mätning. Modera-
ten Kristina Axén 
Olins popularitet 
står sig däremot.

STOCKHOLM 12

23 %

Skärpta straff
för dödskörningar
Justitieminister Thomas Bod-
ström lovar hårdare straff för 
rattfyllerister som orsakar svåra 
olyckor. Grovt vållande till 
annans död vid fordonstrafi k 
blir en av två nya brottsrubri-
ceringar. Minimistraffet blir ett 
års fängelse, i dag är det sex 
månader. SVERIGE 8

Tjänstemän festade
med prostituerade
Tjänstemän från Migrationsver-
ket festade med prostituerade 
vid en avvisningsresa till Mong-
oliet. ”Extremt omdömeslöst”, 
säger migrationsminister Barbro 
Holmberg.  SVERIGE 10

Heleneborgsgatan på Söder, måndag eftermiddag.

395 kr
400 kr

adranomaniago

Din optiker har säkert lika snygga glasögon. Men helt andra prislappar!
Hos oss får du ett par kompletta glasögon, bågar och glas slipade i dina styrkor för 395 kr. Direkt hem i brevlådan. Titta in på www.favoptic.com och syna vårt sortiment. 
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Carola vann Melodifestivalen
NÅGON PROMENADSEGER  blev det 
inte för Carola . Det blev tevetittar-
na som avgjorde att hon med låten  

”Evighet” får kvala till Eurovision 
Song Contest i Aten senare i vår. 

Tätstriden var hård mellan Ca-

rola, tvåan BWO och trean Andreas 
Johnson, som ledde tävlingen innan 
tittarna sagt sitt.  KULTUR 1

SKATTER OCH AVGIFTER  knäcker allt 
fl er villaägare. Nästan !"# ### fa-
miljer som bor i småhus lever under 
socialbidragsnormen. Det betyder 
att man har ungefär $ ### kronor 

eller mindre kvar att leva på varje 
månad när boendet är betalt.

Det visar en undersökning från 
Villaägarnas riksförbund. Rap-
porten visar att det kommer att bli 

ännu hårdare för småhusfamiljerna 
de närmaste åren, när höjningar av 
räntor, fastighetsskatt och elskatt 
slår igenom.

Bo Bergman fi ck en chock i höstas 

när taxeringsvärdet på hans hus höj-
des från !,% miljoner till $,& miljoner 
kronor. Han har klagat till Skattever-
ket men inte fått någon respons.

EKONOMI 4–5

SÖNDAG
MED DN

Nya
golf_
strömmen
Golfresor är en storindustri. Varje 
år gör en kvarts miljon svenska 
golfspelare en resa till någon fjär-
ran tee. En del håller sig inom lan-
det, men allt fl er åker utomlands. 
Över '# ### väljer arrangerade 
paketresor till Danmark, Spanien, 
Portugal och and ra lockande mål. 
Betydligt fl er åker på egen hand. 
Hela DN Resor handlar i dag om 
golfresor till utlandet. Vi berät-
tar om gnistrande greener och 
fagra fairways i Turkiet, Florida, 
Provence, Costa Brava, Irland och 
Aruba.  RESOR

Middagshimlen 
mörknar i 14 länder
Nästa onsdag är det dags för 
årets händelse för amatörastro-
nomer. En total solförmörkelse 
rullar över jorden från Brasilien 
till Mongoliet. För den som står 
mitt i månskuggan känns det 
som om någon drar ur kontak-
ten och samtidigt tänder 
planeter och stjärnor.

VETENSKAP 26–27

Svängom
ger hälsa
Fulltecknat 
på dans-
kurserna
Söndag 14

Anna Carin Olofsson 
tog ny VC-seger. s 3

Kaupthing avvisar tal 
om bankbubbla. s 3

NINA BJÖRK: Lockes idéer om uppfostran är som en 
bruksanvisning till beskärning av buskar. Kultur 5

150 000 klarar inte 
kostnaden för huset

NIKLAS EKDAL: I vårt land satsas på idrottsgymna-
sier. Läshuvudena lämnas vind för våg. Ledare 4

Kapuscinskis nya bok är en berättelse 
om historieskrivningens fader. s 8–9

José Gonzales sänker
volymen i Austin. s 12

Lingonsylt
kan innehålla
cancerämne
Bröd och lingonsylt kan innehålla 
det mycket cancerframkallande 
ämnet bensen. Livsmedelsverket 
ska nu börja testa livsmedlen.

– Vi tycker inte att någon behö-
ver oroa sig. Men vi vill kontrollera 
om det fi nns bensen i varor vi äter 
mycket av och i så fall i hur stora 
doser, säger giftexperten Liliane 
Abramsson-Zetterberg. SVERIGE 8

Poker större än 
porr på internet
Unga svenskar spelar 
om 100 000 dollar 
i en enda giv.
Fokus 21–23

FOTO: JONAS LINDKVIST

Många tycker att bilservice är en smutsig bransch. 
Inte vi. Vi tvättar ju din bil innan du får tillbaka den.

Teckna Serviceavtal på www.toyotacenter.nu eller ring 585 620 00

RISSNE Madenvägen 5   VÄLLINGBY Jämtlandsgatan 135   ARLANDASTAD Thulins Plats 1   TÄBY Enhagsvägen 4   ÖSTERMALM Lidingövägen 75

Precis som Dagens Nyheter år 2003 i vecka 11, har man inte år 2006 lika stor rubrik som övriga ny-

heter kan ha i förhållandet till storleken, utan man låter fortfarande bilden dominera. Skillnaden är 

att man använder sig av brödtext under huvudrubriken i stället för ingress. Alla bilder är fortfa-

rande i färg och fortfarande på människor i rörelse, om en bild, den på cykeln som visar Stock-

holms kyla. I motsats till år 2003 har man denna vecka två personnamn i början på rubriken, 
Anitra Steen och Carola. De flesta rubrikerna prioterade med att beskriva “what” (fyra av sju). 

Som att “hjärtinfarkt blev slutet”, “kylan behåller”, “oppositionen” och “fängelse stormades”. Den 

sista handlar om “where” som “djurparker”.
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Göteborgs Posten

Göteborgs Posten i fullfomat (2003) är den tidningen som har flest sport-huvudnyheter. Förutom 

nyheten om att Karolina Kluft vann femkampen finns även en huvudnyhet om hockey (Frölunda) 

och om Landvetters teamåkare. Två av veckans huvudnyheter handlade om melodifestivalen, en 
om ett lokalt band som var med och den andra om att Fame vann den Svenska finalen. Endast en 

huvudnyhet under veckan berörde utlandet och det var om Serbiens mördade premiärminister 

Zoran Dijindjic. Den sjunde nyheten denna vecka handlade om BB i Göteborg. Nedanför är bilden 

av Karolina Kluft och Fame.

Uppvuxen i en teaterfamilj vet
jag hur nervöst det är vänta på
recensionerna dagen efter pre-

miären. Precis den nervspänningen
kände jag i går morse – vad skulle ni
600 000 recensenter tycka?

Men jag hade inte behövt vara
spänd. Det blev en bra dag på jobbet –
minst sagt. Inte vid någon tidigare
omgörning har vi fått så mycket be-
röm från er läsare; för det mindre for-
matet på del 2, den nya större bröd-
texten, ordningen i tidningen och för
många detaljer.

Men några kritiska synpunkter åter-
kom, bland annat om börsmaterialet.
Några tycker stilen är liten och svår-
läst, andra har svårt att hitta just sin
fond. Vi tar självfallet till oss dessa
synpunkter och funderar över eventu-
ella förändringar.

Nu under helgen kommer ni att
upptäcka att GP är ännu mer fullma-
tad än tidigare. Två dagar kommer på
lördagar precis som vanligt och på
söndagarna utökar vi utrymmet rejält
för reportage, granskande journalis-
tik, analyser och annan merläsning
både i del 1 och del 3.

I morgon startar vi också en renod-
lad motorsida i del 2 och på tordag är
det dags för ytterligare en nyhet: en
sida mat i del 2 med
spännande recept och
nyttiga tips.

Trevlig läsning!

Jonathan Falck,
chefredaktör

!

G O D  M O R G O N !

FRIA ORD 2, 4
ALLMÄNT, GÖTEBORG 
och VÄSTSVERIGE 6
LOKALT 14
UTLAND 16
NAMN 30

AKTUELLTFLÄTAN 31

Annonsmarknader:
Bostad 19
Motor 22
Båtar 28
Familj 28

Växel 031- 62 40 00 •  Prenumeration 031- 80 47 00
Privatannonser 031- 80 06 00 
För mer information se sidan 2 och under meddelanden.

MILJÖMÄRKT

TRY CKS AK

341 069

Ledare: Göteborgs nya vallgravar
SDN-reformen har skapat nya klyftor. Och bristen på hel-
hetssyn har medfört att förskolor och äldreboende har
byggts i en stadsdel, och lagts ned i en annan. Det är bra att
partiöverläggningarna återupptagits så att bristerna kan åt-
gärdas, även om det bästa förstås vore om SDN helt avskaffa-
des.                                                                                             SIDAN 2, DEL 1

P R I S  1 5  K R O N O R  

! Fler medaljer? Följ friidrotts-VM på www.gp.se/sport
! Kör rally och spela pingis på attityd.nu
! Lägg upp din aktieportfölj på www.gp.se/minapengar

www.gp.se

Månadens fyr: HOLMÖGADD

Katten Silver i Barne-Åsaka utanför Lid-
köping är en helt vanlig katt. Med ett un-
dantag. Silver är vegetarian. Han smyger
på tomater, inte på småfåglar och möss.
På gården finns ytterligare fem katter.
Ingen av dem tänder på tomater. Silver
däremot tuggar och trivs. (TT)

Hårdare tag mot svarttaxi utreds
Ulrica Messing ska undersöka om norska tag mot svarttaxi-
åkarna kan fungera i Sverige. I Norge straffas de första gång-
en med 10 000 i böter, andra gången ryker bilen och händer
det en gång till mister föraren körkortet.       SIDAN 34, DEL 2 

Här får du mest för dina gamla plattor
Tråkig skivsamling? Sälj de skivor du
inte vill ha. Vi testade att sälja fem ski-
vor. Skillnaden mellan de olika affärer-

na var stor.Vi fick allt från 100 kronor i kontanter till  ett till-
godokvitto på 380 kronor.                                         SIDAN 75, DEL 3

Så känner du igen en lögnare
Lögnare är sämre på att samarbeta och pratar mindre, men
gnäller mer. De brister i logik och använder färre gester. Fler
kännetecken presenteras på                                       SIDAN 6, DEL 1

Billigt schampo bäst i test
Priset säger ingenting om hur bra ett hårschampo är. Ett
schampo för 16:90 kronor kan vara mycket bättre än ett för 169
kronor.                                                                      SIDAN 40, DEL 2

Ett 20-tal jobb
på Semcon hotas
Industrikonsulten Semcon plane-
rar fler uppsägningar. Göteborgs-
företaget har i dag 1 600 anställ-
da, varav 650 arbetar i Västsverige.
Förmodligen kommer ett 20–tal
anställda i Göteborg att få gå.

SIDAN 35, DEL 2

www.gp.se
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Mycket ros
– och lite ris

HOMECENTER

12 dagar kvar...

VÄLKOMMEN TILL 
FEM SPÄNNANDE MÖBEL-
AKTIVITETER VÅREN 2003

MÖBELSKAPANDE 
OCH KONSTEN 
ATT VARA MÄNNISKA

Magasinsgatan 22, Göteborg. Tel. 031-13 05 22.
Vardagar 11–18. Lördag 10–15. Söndag 12–16.

www.norrgavel.se

Möbler och människor. Två saker som
definitivt hänger ihop men som är svåra
att förena. Norrgavels grundare och
formgivare Nirvan Richter berättar om
sitt möbelskapande och konsten att
vara människa. 

Tor. 20/3 kl. 19.00 (Buffé serveras från
kl. 18.00) Plats: Teliaborgen 11A

Anmälningsavgift 195:-. Anmälan göres
i butiken eller per telefon 031-13 05 22.

Välkommen!

PS. Den 1:a april kommer vi att höja våra priser. Det handlar inte om några drama-
tiska höjningar men det kan ändå löna sig att passa på att handla innan höjningen.

Källbäcksrydsgatan 1 Brämhult Borås utmed R40
Öppet: vard 8 – 18   lörd 9 – 15   sönd 11 – 15

Tel 033 -15 72 75 

Elsvets
Serva 140,
230 volt 399:-

Vedklyv
5 ton,

37 cm, 230 volt

2.295:-

Elverk
PaCe, 230 volt, 
2800 watt, 6,5 hk

230 volt,
400 volt,
5500 watt, 13 hk

4.495:-

7980:-
Alla priser inkl moms

3000 m2 BUTIK HUS & HEM

Mäktig
medieledare
Christina Jutterström
antog utmaningen

Två dagar i Wien
med besök hemma hos Freud

Iransk
nyårsfest
med småkakor 
och bröd 

Opererades för
handsvett – dog
Carlanderska ställer in fortsatta ingrepp 
Åtta timmar efter handsvettsoperationen på Carlanderska
sjukhuset hittades den unga kvinnan död i sängen. 

Ännu vet ingen varför – själva ingreppet ska ha gått bra.
– Vi är oerhört skakade, säger kärlkirurgen Christer

Drott.
Carlanderska i Göteborg är ett av de få svenska sjukhus

som fortfarande utför handsvettsoperationer. Sjukhuset

stoppar nu operationerna tills dödsfallet utretts. Både Karo-
linska i Stockholm och Sahlgrenska i Göteborg har tidigare
lagt ner ingreppen, efter dödsfall och svåra biverkningar.

Teija Kuusinen, Skepplanda, är en av de patienter som
fått medicin i stället för kirurgi. I dag är hennes liv ett helt
annat än tidigare.

SIDAN 6, DEL 1

20 år –
och bäst
i världen

Aidssjuks
kontakter
spåras
Den unga kvinnan jobbade som
strippa och hade haft sex med ett
stort antal personer. 

Först när hon dog upptäcktes att
hon också hade aids. 

Smittskyddsläkarna spårar nu
hennes sexbekanta för att hiv-testa
dem. 

Kvinnan, som saknade perma-
nent adress, hittades död av lung-
inflammation i en lägenhet i Göte-
borg före jul. Sedan 1997 har mel-
lan två och fem personer i Göte-
borgsområdet årligen avlidit av
aids.                                SIDAN 7, DEL 1

Bubblor känns i
magen när man
är glad, finns i

läsk när den är kolsyrad och svä-
var över badvattnet om  det är skum i.
Graffiti har babblat bubblor med  Bub-
bles.

SIDAN 73, DEL 3

Efter en månad med kvaltävlingar är
det i kväll dags att avgöra vilket av Me-
lodifestivalens bidrag som ska tävla i
Schlager-EM i Riga i slutet av maj. En-
ligt GP:s utsända är det Give me your
love med Fame som ligger bäst till,
enda låten som når maxbetyget fem fy-
rar.

Två Dagar har följt med bakom ku-
lisserna inför den stora finalen.

SIDORNA 62–65, DEL 3
OCH TVÅ DAGAR

Möte på Azorerna ska lösa krisen
I morgon möter USA:s president George W Bush Storbritan-
niens och Spaniens premiärministrar på den portugisiska
ögruppen Azorerna.                                       SIDAN 16, DEL 1

Bättre säkerhet i farlederna
Planerade säkerhetsåtgärder i farlederna in mot Göteborg
ska tidigareläggas, uppger Sjöfartsverket. Mer lotsning,
bättre fyrar och utmärkning i farleder och mer trafikledning
kan bli följden.                                                                   SIDAN 7, DEL 1

Fler reaktio-
ner på 
SIDAN 5, 
DEL 1

Allt om
schlagerfesten

Bild: PETER CLAESSON

Carolina Klüft blev överlägsen världsmäs-
tare – kan det bli bättre? Säkert. Efter att
ha presterat tidernas näst bästa fem-
kampsresultat har hon inga planer på att
lämna världsrekordet i fred.

– Jag är ju bara 20 år och får väl några
chanser till, säger hon med ett illmarigt le-
ende.

SIDORNA 46–47, DEL 2

GULDTJEJ. Carolina Klüft
överst på pallen – igen.

Elever kan
tvingas
byta skola
Hundratals gymnasieelever i Göte-
borg tvingas byta skola, mitt un-
der utbildningen. Och minst 150
niondeklassare får göra om sina
val.

Det blir följden när de kommu-
nala gymnasieskolor ska få en tyd-
ligare profil. Bland annat får ele-
verna i teknikklasserna på Ange-
redsgymnasiet flytta till Frölunda-
gymnasiet, i andra ändan av stan.

På onsdag fattar politikerna i ut-
bildningsnämnden beslut i frå-
gan.

SIDAN  9, DEL 1

                                                     

Stefan Holm gjorde det igen. Tog guld i
höjdhopp i inomhus-VM i friidrott. Se-
nast var i Lissabon 2001. Nu är han i
klass med kubanen Javier Sotomayor
som dubblade 1993 och 1995. Stefan
vann på 2,35 i andra hoppet. Och pappa
Johnny blev en mustach fattigare.

– Pappa lovade att raka sig om jag
vann, säger Stefan, så nu ska det ske.
Det blir intressant. Han har haft den
sedan 1977, när jag var ett år så jag har
aldrig sett honom utan den vad jag
kan minnas.                   

SIDAN 46, DEL 2

I Taiwans huvudstad Taipeh blev en hund
så till sig när en tik passerade utanför att

den hoppade från balkongen – på
femte våningen. Men Amor själv måste

ha vakat över hunden som både föll ige-
nom ett garagetak och landade på ett bil-
tak – utan att skada sig.  (TT-DPA)

G O D  M O R G O N !

!

S Ö N D A G

FRIA ORD 2, 3
ALLMÄNT, GÖTEBORG 
och VÄSTSVERIGE 4
LOKALT 9
UTLAND 14
NAMN 28

TÄVLINGAR 16 och 31

Annonsmarknader:
Bostad 18
Motor 20
Båtar 24
Familj 27

Växel 031- 62 40 00 •  Prenumeration 031- 80 47 00
Privatannonser 031- 80 06 00 
För mer information se sidan 2 och under meddelanden.

MILJÖMÄRKT

TRY CKS AK

341 069

Ledare: Bekymmer för de små
Med en kärvare svensk ekonomi ökar samarbetspartiernas be-
hov av att visa självständighet, hävdar GP. Vänsterpartiets och
miljöpartiets opinionssiffror blir sämre, när de uppfattas som
en del av en åtstramande regeringsapparat.        SIDAN 2, DEL 1

P R I S  1 5  K R O N O R  

! Göteborg i din mobil. Ringsignalerna du är ensam om.
! Vilken låt var bäst? Rösta på www.gp.se/noje
! Första semifinalen för Frölunda. Följ matchen på 

www.gp.se/sport

www.gp.se

Månadens fyr: HOLMÖGADD

Lust att älska
Alla minns förälskelsens ögon-
blick. Mikaela och Stefan möt-
te kärleken på bussen.

LEVA, SIDAN 64, DEL 3

Vinnande byggidé
förverkligas inte
Det vinnande förslaget till 100 nya
lägenheter i Fjällbo Park kommer
aldrig att förverkligas. Lägenheter-
na får för billig hyra. Ingen är villig
att förvalta de nya lägenheterna.

SIDAN 9, DEL 1

Mer än hockey med Alexander Steen
Alexander Steen i Frölunda Indians
gillar inte tidiga morgnar och låter
tjejen bestämma film när han går på

dejt. Vi har snackat  annat än hockey med den tuf-
fe anfallaren.                                                        SIDAN 76, DEL 3

Ännu ett varv för Annika Petersson
Tre gånger i veckan joggar Annika Petersson, 44, längs Slät-
tadamms strand.  Följ hennes uppladdning mot Göteborgs-
varvet på GP:s nya avdelning Hälsa.                  SIDAN 68, DEL 3

Fjorton dog av misstag i vården
Fjorton personer har dött på grund av misstag i vården. Det
visar GP:s granskning av besluten i Hälso- och sjukvårdens
ansvarsnämnd de senaste tolv månaderna. 316 vårdanställda
fälldes. SIDAN 4, DEL 1

Nej-sidan vinner folkomröstningen
Folkomröstningen om euron avgörs i mitten och till
höger på den politiska spelplanen, skriver statsveta-
ren Mikael Gilljam på Debatt. SIDAN 4, DEL 1

www.gp.se
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Vårflirt

Solnedgång i horisonten. En middag på tu man hand. Nya
bekantskaper och gamla vänner. Livet ombord är ljuvt som en
vårflirt. Här finns restauranger, en mysig pub, nattclub, diskotek,
biografer och personal som ger dig omtanke hela vägen. Missa
inte heller vår Taxfree-butik med specialerbjudanden varje vecka.

Min ålder 20 år. Exp. avg. 35:- tillk. vid pers. service. Tidsperiod: t om 18/6.

• G Ö T E B O R G – K R I S T I A N S A N D •
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minikryss
kristiansand 295:-/pers

Nu startar vi upp vår stora satsning med underhållning på nya Stena
Danica. Allt för att du ska ha det riktigt gott ombord. 

Musik & dansbåten måndagar: TSO-kryss första måndagen varje månad.
Musik och tävlingar övriga måndagar. Spelbåten tisdagar: Spel, idrott,
fotboll. Kulturbåten onsdagar: Resefilmer, intervjuer och föredrag. Må bra-
båten tors- och fredagar: Mat & hälsa. Familjebåten lör- och söndagar:
Familjeunderhållning och tävlingar.

Dagskryss med bil från 395:-
Dagskryss Fyrklöver från 395:- vid minst 4 personer i bilen. Bokas senast
48 timmar före avresa. Biljetten är ej ombokningsbar eller återbetal-
ningsbar. Begränsat antal platser.

Göteborg – Frederikshavn

På gång under gång.

Boka på 031-704 00 00, 0340-69 09 00
eller via din resebyrå. www.stenaline.se

Vard.10-19
lörd. 10-16
sönd.11-16Göfab

Gamlestadsvägen  Tel. 430050 www.gofab.com
Göteborg Halmstad Brastad Vänersborg Skövde Borås Lerum

Åmål Gislaved Skene  Ulricehamn  Varberg  Malmö  Kristianstad

Vi fortsätter tömma lagren
under vår ombyggnad!

50%
Mängder av varor

säljes i ”kupolen”, huvudingången.

Gäller endast Götebor g (ingången flyttad 40 m)

Avdrages i kassan på utvalda varor.

Elhandverktyg
Planslip 135 w

Vard: 10-18, lö: 10-16, sö: 11-16

198:-
Borrmaskin/skruvdragare 12 v595:-
Göfab Ej 50%

Plantjord 50 l.

100:-
6 säckar

50%
avdrages i kassan

Så blir du VIP
Är du trött på långa krogköer? Bli
VIP – Attityd har tagit reda på vad
som krävs.

ATTITYD, SIDAN 74, DEL 3

Många kommuner
ratar flyktingar
Dålig ersättning används ofta som argument
GP har granskat de svenska kommunernas flyktingmot-
tagning. Elva västsvenska kommuner tog inte emot en
enda flykting med uppehållstillstånd 2001. I hela landet
rörde det sig om 84 kommuner. Detta trots att trycket på
kommunerna att ta emot flyktingar ökade kraftigt. Ofta
använder kommunerna ekonomiska argument för att
säga nej.

– Jag ska vara ärlig och säga att ersättningsreglerna spe-

lar roll, säger Christer Aronsson, centerpartistiskt kom-
munalråd i Essunga.

Insatta personer på Integrationsverket anser att dessa
argument ofta är täckmantel för något annat. Att flykting-
mottagandet prioriteras ned. Eller ibland rent främlings-
fientliga åsikter.

På www.gp.se har vi samlat hela materialet. Där kan du
se hur din kommun ligger till.                            SIDAN 6, DEL 1

”Dödligt virus globalt hot”
Världshälsorganisationen (WHO) varnar nu för att den död-
liga lunginflammation som härjar i Asien utgör ett globalt
hot. Tre personer har hittills avlidit.

SIDAN 13, DEL 1

Givande samtal med Barakat
Salim Barakat är en av de mest framstående författarna inom
den arabiskspråkiga litteraturen. GP har träffat honom. Det
blev ett samtal om snö, utanförskap, fåglar och frihet.

SIDAN 62, DEL 3

VM-guld till Holm

Unga män ringer mest på mobilen
Det är stora skillnader i hur vi använder mobiltelefonen.
Unga män ringer nästan jämnt. Äldre kvinnor nästan aldrig.
Det visar en färsk GP/Sifo-undersökning.         SIDAN 8, DEL 1

Grön el ger
krångligare
räkning
Om drygt en månad införs systemet
med gröna elcertifikat i Sverige. Hus-
hållen måste då köpa en viss mängd
grön el. Räkningarna väntas bli både
dyrare och krångligare vilket oroar
energi- och konsumentrådgivare.
Också kraft- och elhandelsbolagen
fruktar vad som ska komma. På Kon-
sumenternas Elrådgivningsbyrå har
man anställt extra personal för att kla-
ra den förväntade anstormningen av
arga konsumenter.      SIDAN 36, DEL 1

Familjebil
för 80 000
I dag är det premiär för nya motorsidan
i GP. Vi börjar med en genomgång av fa-
miljebilar under 80 000 kronor. Några
viktiga krav på familjebilen är att den är
rymlig med praktiskt bagageutrymme
och plats för barnvagn men inte alltför
dyr att äga. Den ska också vara säker.
Det senare innebär att valet främst blir
en större mellanklassare från andra hal-
van av 90-talet.                 SIDAN 39, DEL 2

Riga nästa för Fame efter segern
Bild: ADAM IHSE

I FOKUS. Gruppen Fame, med Jessica Andersson och Magnus Bäcklund, vann i går kväll.

Bild: PETER CLAESSON

– Det här känns helt otroligt stort, nästan overk-
ligt...

Bland kramar, blommor och glädjetårar jublade
Magnus Bäcklund och Jessica Andersson i duon Fame
efter segern i Melodifestivalen i går kväll. Nu är det
Riga och finalen i Schlager-EM den 24 maj som gäller.

Segertippade Fame vann över tvåan, Pernilla
Wahlgren och Jan Johansen, med 62 poäng. Men ef-
ter juryrösterna ledde Fame endast med åtta poäng
– över Jill Johnsson. TV-tittarna petade sedan ner
Johnson till fjärde plats, medan Alcazar klämde sig
in på tredje plats. Största floppen svarade Barbados

för som bara skrapade ihop sju poäng.
Telefonomröstningen slog rekord – över 1,2 mil-

joner registrerade samtal vilket innebar drygt tio
miljoner kronor till Världens barn, en insamling
som totalt fått in 29 miljoner kronor under Melodi-
festivalens sändningar.                        SIDAN 70, DEL 3

6 500 köar
för tomt
Mer än 6 500 personer köar får en
kommunal småhustomt i Stor-Göte-
borg med omnejd. Men det är få som
får möjlighet att köpa någon. I år finns
cirka 550 tomter till försäljning. Flest i
Göteborg, Mark och Varberg. För den
som köper en kommunal tomt blir det
oftast en god affär. Kommunerna tar i
regel ut ett självkostnadspris.

SIDAN 5, DEL 1

Huvudrubriken visas på olika sätt under veckan. Det verkar inte finnas en standardform för rubri-

ken, varken i tjocklek eller storlek. Det varierar från dag till dag. De flesta har dock en huvudru-

brik följd av brödtext. Men en gång under veckan väljer man att “belysa” ett ord i rubriken. Bilden 
dominerar och det som man troligtvis tänkt sig locka läsaren med. Precis som i DN finns det flera 

rubriker runt om på framsidan som större är. När det gäller fokuseringsvalet av “w” förekom det 

mest who; “Göteborgstjejerna”, “Landvetters teamåkare” och “Serbien sörjer”. De andra var hälf-

ten what och where. Under veckan använder man mycket geografiskanamn i sina rubriker förut-

om de jag redan nämnt finns även Kanada, Timrå, Frölunda, Göteborg och Riga. 

Göteborgs Posten i tabloidformat har flest nöjes-huvudnyheter av de tre tidningarna under un-

dersökningsveckan. Bland dessa fanns en om firandet av eldfesten som firas av Irakier i Göteborg, 

en om matstaden Göteborg, en om våren som aldrig kommer och sist om Carolas seger i melodi-

festivalen. Bara en huvudnyhet handlar om sport. De resterade tre handlade mer om “samhällsin-

formation”. En tog upp svårigheten att adoptera, en om matematik på Chalmers och den sista 
handlade om vart man borde äta i Göteborg
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De falska sedlarna
var väl tillverkade,

men det fanns en
betydande brist – sed-

lar med valören en miljard dollar
finns helt enkelt inte. Amerikanska
tullare har hittat 250 falska miljard-
dollarsedlar under utredningen av
en man som misstänks för valuta-
smuggling. (TT-Reuters)

God morgon!
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Månadens fyr: DUSEUDDE

LEDARE 2
ALLMÄNT 4
GÖTEBORG • VÄSTSVERIGE 6
LEVA 18
UTLAND 20
NAMN 40
FRIA ORD och DEBATT 42
ANNONSMARKNADEN 26

Följ hur det går för Frölunda 
i kvartsfinalen mot Brynäs 
på Scandinavium.

Växel 031- 62 40 00 
Prenumeration 031- 80 47 00

T O R S D A G  16  M A R S  2 0 0 6  • N R  7 3  •  V E C K A  11  •  14 8 : E  Å R G Å N G E N  

Tipsa om nyheter 031- 80 44 44

Här börjar drömresan!
Rese- och Turistmässan 

Svenska Mässan, Göteborg

Förbered dig på ett massivt utbud av drömresor till mässpris på årets TUR. 
Köp entrébiljetten på www.tur.se redan nu, så kommer du in snabbare.
*23–24 mars är mässan öppen endast för resebranschen.

Lördagen 25 och söndagen 26 mars*

BARATVAVECKOR KVARTILLTUR! 

Skolor kritiseras
efter inspektioner
Skolverket pekar på stora skillnader i resultat
Flera brister har framkommit efter Skolverkets
inspektioner av Göteborgs kommunala skolor.
Det är stora skillnader i resultat mellan skolor-
na och en del av dem får nu kritik av Skolverket.

Kunskapsuppföljningen är dålig och många

elever får inte undervisning i sitt moders-
mål. Sämst resultat har skolor i invandrartäta om-
råden.

– Vi anser att de borde kunna få upp resulta-
tet, säger Maria Mindhammar på Skolverkets

utbildningsinspektion.
Skolverket lägger fram sin rapport om en må-

nad. I slutet av sommaren måste Göteborgs kom-
mun ha svarat på hur man ska åtgärda brister-
na. SIDAN 4, DEL 1

Biskopsvalet står
mellan favoriterna

SIDAN 11, DEL 1

Poeten Ida Linde 
bollar med orden

SIDAN 72, DEL 3

V¨åren finns. På västra Island. Där är det min-
sann plusgrader.

När våren kommer till Västsverige är svårt att
sia om, men meteorolog Sten Laurin på SMHI

tror att det blir vid månadsskiftet. En omlägg-
ning av jetströmmarna över USA om cirka tio
dagar ska bädda för det.

Den som längtar tillräckligt mycket efter en

fika i marssolen utomhus får nog, likt Cissi och
Robert på kafé Marmelad i Göteborg, behålla
ytterjackorna på och komplettera med yllefil-
tar. SIDAN 6, DEL 1

Bild: MAGNUS SUNDBERG

Psykavdelning 
fick stängas
En vårdare misshandlades i tis-
dags så allvarligt av en psykiskt
sjuk patient på Mölndals sjukhus,
att skyddsombudet nu stängt
avdelningen. SIDAN 7, DEL 1

Få kvinnor bakom
schlagerbidragen
Av de tre senaste årens 96 bidrag
till Melodifestivalen är det bara
ett enda som skapats av enbart
kvinnor. I år har elva kvinnor varit
med som låtskrivare – men då
ihop med män. SIDAN 74, DEL 3

Verket som skattar
invandrare högt

JOBBILAGAN

Astrid Lindgren-
pris till Paterson

Den amerikanska
författarinnan Kathe-
rine Paterson, ”en ly-
sande psykolog”, har
tilldelats årets littera-

turpris till Astrid Lindgrens min-
ne. SIDORNA 71 OCH 72, DEL 3

TVTIDER
återfinns i dag inuti jobbilagan

På spaning efter våren som aldrig kommer

                                                            

Ett hotell i norra
Tyskland har börjat
ta betalt av sina
gäster i enlighet
med vad de väger.

Hotellet ligger nära nederländska
gränsen och där ställs gästerna nu
på vågen innan de får inta sina
rum.Taxan är en halv euro per kilo
och natt. ”Jag har haft många jät-
testora gäster och sagt åt dem att
banta”, deklarerar ägaren Jürgen
Heckrodt. (TT-Reuters)

God morgon!
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LEDARE 2
ALLMÄNT 4
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Kurdiska nyåret noroz firas på
Heden i kväll.

Växel 031- 62 40 00 
Prenumeration 031- 80 47 00
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Tipsa om nyheter 031- 80 44 44

Utbildningar inom marknadsföring, ledarskap, kommunikation och ekonomi

Smartare
Det du lär dig ena dagen kan du använda på jobbet nästa.
Läs mer om vår pedagogik på www.ihm.se. Eller ring oss på 0200-24 00 24.

Här börjar drömresan!
Rese- och Turistmässan, Svenska Mässan, Göteborg

Lördagen 25 och söndagen 26 mars. 
Se resebilagan i dagens GP!  www.tur.se
Öppettider: lör 25 mars 9–18, sön 26 mars 10–17. 
Entré vuxna 100 kr, ungdomar (8–17 år) 40 kr.

NASTAHELG AR DET TUR!

RESOR MED MERSMAK
Extra bilaga i dag

Efter 1 juli blir det möjligt för fler att vara barn-
lediga utan att det kostar skjortan. Då höjs er-
sättningen för dem som tjänar mellan 24 800
kronor och 33 000 kronor i månaden. Det här

sätter sina tydliga spår i familjeekonomin – på
ett positivt sätt. Gunilla Nyström, privateko-
nom på SEB, har räknat på hur ersättningen
blir för en familj där kvinnan tjänar 22 000 kro-

nor i månaden och mannen 33 000 kronor.
– Med de nya reglerna kostar det dem bara

1 200 kronor på ett år att dela lika, sex månader
var, på ledigheten, säger hon. SIDAN 66, DEL 2

Billigare att dela
föräldraledigheten
Många par tjänar på det höjda taket i försäkringen

Lite kryare ombord
på Götheborg
Influensa, feber,
magsjuka och hals-
ont har florerat
ombord på Göthe-
borg under den se-
naste veckan, be-
rättar Lisen Lind-
gren Sjöberg. Men nu är alla fris-
ka eller på bättringsvägen.

SIDAN 19, DEL 1

Efter 13 år: svensk
herrseger i slalom
Vi fick vänta i 13 långa år, men i
går kom äntligen en svensk herr-
seger i slalom. Det hände i Åre
och det var Markus Larsson som
vann sitt livs första världscup-
seger. SIDAN 70, DEL 2

Massiva protester
mot Irakkriget
Demonstrationer mot det tre år
långa kriget och ockupationen
av Irak genomfördes i går runt
om i världen. I Göteborg tågade
knappt 1 000 demonstranter till
Gustaf Adolfs torg.

SIDORNA 4 OCH 30, DEL 1

Tittarna röstade Carola till Aten
Bild: NILS-PETTER NILSSON

Huvudrubriken har ändrats och fem av sju dagar belyser man ett ord i rubrikens mening. Fem av 

sju rubriker uppvisar en standard som inte fanns när tidningen var i fullformat. Fyra av sju an-

vänder brödtext efter rubriken medan de andra tre skiljer sig åt helt. Dock verkar man välja att 
fortfarande använda bilden som sitt fokus då omkringartiklar på flera ställen har en storleksmäs-

sigt större rubrik. 

Det w som oftast prioriteras i rubriken och som kommer först är “what” som “silver för”, “på spa-

ning”, “hård kamp” och “matstaden”. Resten handlar om “who” som “tittarna”, “föräldrar” och 

“tusentals firade”. I tabloidformat använde man sig inte av lika många geografiska namn som un-
der veckan år 2003, dock förekom det i tre rubriker. 

Sydsvenskan

Sydsvenskan i fullformat hade bara politiska huvudnyheter under hela denna veckan. Tre av dem 

handlade om utlandet, om oljan i Jordanien (se bild), om flyktingar i Jordanien och till sist om den 

Serbiske premiärministerns, Zoran Djiindjic, begravning (se bilden nedanför). De andra fyra var 

mer lokala, som att Malmö stad inte bryr sig om sina hemlösa, om jobben i Sydvästskåne, om rät-
tegången mot Malmös finanskommunalråd och sist om resebidrag för studenter.
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SIDAN 2
Lite tysk verkstad. ”Gerhard Schröders tid
som förbundskansler har till stora delar
präglats av mycket snack och lite verkstad”.

Sidan A2

VÄRLDEN
Våldtäkt gav hiv. –Alla visste att min onkel
våldtog mig, men han gav pengar till min
familj för att släta över det hela, säger hiv-
smittade Elisabeth för Sydsvenskans Görrel
Espelund som besökt Zambia. Sidan A8

MÅNDAG
Tystnaden är det största hotet mot jäm-
ställdhet i Polen. Det menar jämställdhets-
ministern Izabela Jaruga-Nowacka, som
när hon tillsattes för två år sedan var lan-
dets första någonsin. Sidan B1

NÖJEN
Bubblare i finalen. Alcazar och Bubbles
tog de sista platserna i Melodifestivalens fi-
nal. Alcazar har en av finalheatets starkaste
låtar, enligt Sydsvenskans Håkan Eng-
ström. Sidan B3

MAL M Ö
Reepalu inför rätta. Kommunens mäkti-
gaste politiker får denna vecka sätta sig på
de åtalades bänk i Malmö tingsrätt. Ilmar
Reepalu (s) är en av de fem åtalade i den
uppmärksammade rättegången om bokfö-
ringsbrott i Bo01 AB. Sidan C7

O MKRETSEN
Billigare resor för företag. Vellinge kom-
mun gynnar sina företag genom att låta de
vara med i kommunens upphandling av re-
sebyråtjänster. Den är värd 650 000 kronor
för kommunen och två miljoner för företa-
gen. Sidan C8

VÄDRET
Klart till halvklart framåt
kvällen. Ökad molnighet.

Sidan C12

•  •  •

Bananer
Costa Rica. 9:90/kg

Priserna gäller t o m
15/3 -03 med reserva-
tion för slutförsäljning.

Prisavvikelser
kan förekomma.

Vann du? Keno, Söndagsbingo  A4. DD, V5, Oddset C5.

4
Att läsa Sydsvenskan är en del av
hundratusentals människors morgon-

bestyr.Vi träffar många av
er efter tandborstning, till
frukost, och kanske till och
med innan ni har klätt er
för dagen.

Få människor vill ändra
sina rutiner. Samma tofflor,
samma sorts pålägg på

smörgåsen, samma plats vid frukostbordet.
Nu kommer Sydsvenskan i ny form, en

stor (del A) och två mindre (del B och del C).
Vi tror inte på att överraska er när det gäl-

ler storlek. Men vi tror att alla innehållsliga
förbättringar och en del ändringar kommer
att ge er glädje.Vi ändrar inget för föränd-
ringens egen skull, men en hel del för att
Sydsvenskan ska passa er bättre.

Som att köpa nya tofflor. Samma storlek,
men bekvämare.

NYTT 
FORMAT

dagar kvar

0 0 2

Hans Månson
chefredaktör allmänna redaktionen

Frukosten
blir bättre

OL LE
LÖNNAEU S
t ex t

LEIF Å
ANDER S SON
fo t o

»I det övriga samhället – i hemmet, skolan, på arbetsplatsen – är
det jämställdhetens normer som gäller. Omklädningsrummet
fungerar emellertid som en frizon, där män kan säga saker som
inte vore möjliga i andra sammanhang.«

Torbjörn Forslid har läst en avhandling om pojkfotboll och maskulinitet. Kultur B2

4Nätverksföretaget Axis i Lund
har gått tillbaka till sin gamla 
affärsidé: att enkelt och billigt an-
sluta skrivare och kameror till
olika datornätverk.

Det är ett nygammalt IT-före-
tag som visas upp för världen,
när Axis deltar på den stora Ce-
bit-mässan i Tyskland som drar
igång i veckan.

Nye Axischefen Ray Maurits-
son tycks därmed komma till ett
skapligt dukat bord.

–Vi har ett bra läge efter att ha
gått igenom tuffa tider. Nu har vi
en tydlig strategi utstakad, säger
han till Sydsvenskan.

Ekonomi A10

4Försvarsmaktens kraftiga mot-
stånd till havsbaserad vindkraft
har svängt.

Ett stort antal hemliga militära
restriktioner försvinner nu från
sjökorten.

När Länsstyrelsen i Skåne ut-
redde möjligheten till utbyggnad
av vindkraft längs kusten förvå-
nade försvarets inställning.

– Vi har blivit mycket mer posi-
tiva till vindkraft under senare år.
Problemet är att det ännu inte på-
börjats några större vindkrafts-
byggen till havs, säger överste-
löjtnant Hans-Björn Fischhaber,
vindkraftsexpert på Högkvarte-
ret i Stockholm. Sverige A4

4Nästan 40 procent av de
unga i åldrarna 19–24 år har
börjat ett eget pensionsspa-
rande.

76 procent anser att man
måste spara på egen hand för
sin ålderdom, enligt en under-
sökning gjord av Institutet för

privatekonomi, Förenings-
sparbanken och Sifo.

– Jag tror att massor av ung-
domar är omotiverat skräck-
slagna inför pensionen, säger
Mats Wester, chefredaktör för
tidningen Sparöversikt.

Liknande tankegångar har

Britt-Marie André på Konsu-
menternas bank- och finans-
byrå.

– Antingen vill man inte job-
ba efter 60 eller också litar
man inte på systemet. Men bli
inte så uppskärrad att du till
varje pris tar en traditionell

pensionsförsäkring, säger
hon.

Privatekonomerna är skep-
tiska till att låsa pengarna i
bundet pensionssparande i så
unga år. Pengarna kan behö-
vas till annat lite senare i livet.

Ekonomi A11

Fyra av tio unga
pensionssparar
”Många är omotiverat skräckslagna inför pensionen”, menar expert.

Försvaret
vänder om
vindkraften

Nygammal
idé ger Axis
bra läge

Cykeln snabb i Malmö

Sydsvenskan i Jordanien

4De irakiska tankbilarna pumpar ur sin olja vid den vindpinade, stinkande oljedepån i Az
Zarqa i Jordanien. Här tvekar man inte om att ett krig mot Irak handlar om att få kontroll
över oljan.

– USA har inte här att göra. Saddam Hussein är en modig man som vågar stå upp mot

dem, säger Faeq Mahmoud som kört sin slitna tankbil från Irak nittio mil genom stenök-
nen. Här säljer han oljan för 13 öre litern, långt under marknadspriset. Enligt en speciell
överenskommelse förser Jordanien Irak med livsmedel i utbyte mot billig olja.

Världen A6

4Hur tar man sig fram
snabbast i Malmötrafi-
ken?

Malmöredaktionen be-
slöt sig för att testa att gå,
cykla, åka buss
och köra bil
genom

staden. Det gick snabbare
än vi trodde, på alla sätten.

Det flyter på förvånans-
värt bra i rusningstid i
Malmö.

Bilen tar sig 
oftast snabbast

fram, men se-

dan återstår ju parkerings-
bekymmer på många stäl-
len.

Cykeln var snabbast på
en av de testade sträckor-
na: mellan Mobilia och
Centralen.

Malmö C6

Shanti Holmström
hottar till det på
catwalken i ett del-
vis nättäckt siden-
fodral.

FOTO: PONTUS TIDEMAN

Kaos är granne
med catwalken
4In i det sista pågick förbe-
redelserna inför den stora
modevisningen på Grand i
Lund.

Stundtals var det kaos-
artat. Men på catwalken
märktes inget.

– Att jag aldrig kan bättra
mig, utbrast kreatören Ag-
neta Hanell när hon låg på
knä och klippte i ett tyg som
kostar 3 500 kronor metern.

Lund C11

MALIN BARYARD kan välja och
vraka bland hästar. Hon vann tävlingarna
i Helsingborg med Royal Son Z. Sport C1
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För arabvärlden handlar krigshotet om kontrollen över oljan

                                           

4
Dyra lärdomar förvandlas till lönsam-
ma när Sydsvenskans nye börskröni-

kör Peter Malmqvist debuterar.
På sidan A8 i dagens tidning berättar

Malmqvist öppenhjärtigt om egna missbe-
dömningar och vilka slutsatser han och ni
läsare kan dra av börskraschen. Men han
ger också prov på vilken typ av analyser
han kommer att leverera varannan söndag
från och med i dag.

Vi är naturligtvis glada åt att kunna er-
bjuda Sydsvenskans läsare en av Sveriges
mest välrenommerade börsanalytiker. Ex-
klusivt för Sydsvenskan, både i papper och
på sydsvenskan.se.

För även om vi den senaste tiden främst
har framhållit vårt nya format, så är det ju
innehållet som ska fälla avgörandet.
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SVERIGE
Mer kärlek – mindre våld och fler poliser i
Landskrona dygnet runt. Det krävde ett av
kommunen arrangerat demonstrationståg
genom Landskrona igår. Sidan A3

VÄRLDEN
Dagens toppmöte på Azorerna framstår nu
närmast som ett krigsråd mellan USA, Stor-
britannien och Spanien, skriver Sydsven-
skans New York-korrespondent. Sidan A6

Finsk valrysare. Allt tyder på ett jämnt
riksdagsval mellan huvudrivalerna, Social-
demokraterna och Centern. Sidan A7

EKONOMI
Banker åker snålskjuts. För att kunna änd-
ra i självdeklarationen på Internet krävs en
elektronisk id-handling. Posten och flera
banker hoppas att den ska ge skjuts åt de-
ras nya betaltjänster. Sidan A8

FAMILJ
Hela Lomma. Maria Collinder,
Lomma, är andlig healer. Att
många betraktar det hon håller
på med som hokus pokus tar
hon med upphöjt lugn. Sidan A32

OSS EMELLAN
Rätt krysslösning. Sidan A36

VÄDRET
Mest soligt väder. 6–10 grader un-
der dagen. Sidan A38

SÖNDAG
Okänd hjälte. Irena Sendler smugglade
2 500 judiska barn ur Warszawas getto.
Först nu börjar hennes insatser under andra
världskriget uppmärksammas. Sidan B10

LUND
Kvinnokliniken är toppstyrd och organisa-
tionen måste förändras, medger Göran
Lingman, chef för KK i Lund efter barnmor-
skornas starka kritik. Sidan C4

MALMÖ
Demonstration för och emot Irakinvasion.
300 personer samlades i Malmö igår för att
hedra minnet av de 5 000 oskyldiga kurder
som dog i Saddam Husseins gasattack mot
staden Halabja för 15 år sedan. Sidan C6

Skön jungfrufärd. Ett av Lotta
Juvins vackraste ögonblick ut-
spelades i Split i Kroatien. Upp-
lyst av strålkastare låg M/S
Frans Suell och väntade på sin
första besättning. Sidan C8

SPORT
Idrottens milstolpar. I maj fyller Riksidrotts-
förbundet 100 år. I serien Milstolparna skild-
rar vi bitar som bidragit till den svenska
idrottens makalösa utveckling. Sidan C19

ARBETSPLATS SÖNDAG
Att jobba med döden. På äldreboendet Jyl-
land i Malmö är döden en del av vardagen,
men personalen är ändå inte luttrad. Att gö-
ra i ordning kroppen är ett sätt att ta farväl
och bearbeta sorgen. Sidan D1

• • •

PER T OHLSSON:
»FN behöver bli
mer inriktat på att

upprätthålla stadgans
normer och principer –
just de normer och princi-
per som Irak flagrant och
systematiskt åsidosätter.«
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4Ja eller nej till euron.
I valet om ett halvår har

svenska folket inte mindre än 34
olika kampanjorganisationer
att lyssna till.Aldrig tidigare har
så många kampanjmakare täv-
lat om våra åsikter.

Men mångfalden kan skada
kampanjerna, varnar forskare.

– Så många organisationer
blir skadligt för båda kampan-
jerna. Och ytterst för själva val-

deltagandet. Det kan leda till att
människor snarast känner osä-
kerhet och förvirring och därför
avstår från att rösta, säger Jes-
per Strömbäck, expert på poli-
tisk kommunikation, verksam
vid  vid Mitthögskolan och De-
mokratiinstitutet.

Sydsvenskan listar i dag
samtliga organisationer och be-
nar ut några av skillnaderna.

Sverige A4

Belgrad: Hundratusentals följde Djindjic till sista vilan

»Någon gång ibland, det händer myck-
et sällan, uttrycker en låt, en bok eller
en film precis vem du är.«

Nick Hornby skriver om några av sina favoritlåtar i boken ”31 sång-
er”. Sydsvenskan publicerar i dag kapitlet som handlar om Bruce
Springsteens ”Thunder Road”. Sidan B2

Fame vann
schlager-
slaget

Ett börslyft 
för läsarna

4Under tystnad följde hundratusentals människor den mördade serbiske premiärminis-
tern Zoran Djindjic till sista vilan i går. 

Inte sedan Djindjic och andra reformpolitiker ledde upproret mot Milosevic i oktober
2000 har så många samlats på en gång i Belgrad. Världen A6

Valkaos
bäddar för
soffliggare
34 olika kampanjläger förvirrar
EMU-väljarna, varnar forskare.

4Nu  återupplivar  Sydsvenskan en
gammal tradition, men denna gång i en
helt ny form. Från och med i dag går det
att anmäla sig till Sydsvenskans  aktie-

tävling – som den här gången utspelar
sig på nätet. Och det handlar om aktier
man inte kan förlora på – däremot blir
det fina priser till vinnarna. Ekonomi A8

4I dag inleder Omkretsen en serie med
söndagsporträtt av kända och okända
profiler i kommunerna.

Först ut är Kävlinges kommunalråd
Roland Palmqvist – socialdemokraten
som regerar i kommunen med landets

lägsta skatt, som kämpar
för att behålla kärnkraf-
ten och som vill lägga ut
delar av den kommunala
verksamheten på entre-
prenad. Omkretsen C12

4I dag är det premiär för
Sportpanelen, ett nytt
söndagsinslag sist i Del C.
Fyra profiler tycker till

om aktuella frågor som rör sport. I da-
gens panel: Pia Hansen (bilden), ”Dal-
las” Diabaté, Hans Chrunak och Lena
Videkull. Sport C40

4I början av april avgörs om planerna
på en socialdemokratisk veckotidning,
Efter Arbetet, ska förverkligas. Starta i
september? Lägga ner? Eller lägga på
is? 

Fortfarande saknas det ett par tusen
prenumerationsanmälningar och en
dryg miljon kronor i riskkapital.

Läs mer på Samtidigt som har sön-
dagspremiär i dag. Samtidigt B4

SÖNDAGSPREMIÄRER I  SYDSVENSKAN

Välkomna till en ny aktietävling!

S-toppen som drar åt höger

Samtidigt: Efter Arbetet gör nytt försök

Fyra profiler tycker till om sport

Roland
Palmqvist.

4Mord. Blod. Politiskt rävspel
och kanske ett visst mått av ga-
lenskap. I maj 1567 lät Erik XIV
mörda de tre Sturarna – bröderna
Nils och Erik samt fadern Svante.

Allt som i dag återstår av dra-
mat, förutom de historiska källor-

na, är tre dräkter. Tre unika var-
dagsdräkter från svensk renäs-
sans, omsorgsfullt konserverade.

Men många frågor återstår att
besvara. DNA-analys och en öpp-
ning av ett gravvalv kan bringa
klarhet. Vetenskap B8

TECKNING: URSULA WILBY

Ta barnen med på resan

Spår av kungens blodiga framfart

4Trots drömmar om exotiska
resmål hamnar de flesta barnfa-
miljer på Kanarieöarna eller and-
ra chartermål. Det är nämligen
främst barnens behov som styr
våra val av semesterresor.

Sydsvenskan har fått experter-
nas förslag på barnvänliga res-
mål inför sommarsemestern. Och
trebarnspappan Niclas Tengwall
berättar om sina reseäventyr och
ger tips. Resor B12

FOTO: IVAN MILUTINOVIC/REUTERS

Hans Månson
chefredaktör allmänna redaktionen, ansvarig utgivare 

FOTO: ALASTAIR GRANT/AP

FOTO: JANERIK HENRIKSSON 

4Stefan Holm brukar alltid
stå i skuggan av de andra
svenska friidrottsstjärnorna.
Men i går svarade han för en
bedrift som bara Javier Soto-
mayor klarat tidigare. Den
svenske höjdhopparen försva-
rade sitt guld i inomhus-VM.
Om två år siktar han på att
överträffa kubanen. Sport 16

Stefan Holm
behåller
guldgreppet

4Refrängen ”Give me your lo-
ve” föll både juryerna och
svenska folket i smaken i går
kväll. Duon Fame,Jessica An-
dersson och Magnus Bäck-
lund, gick segrande ur
Melodifestivalstriden. Annars
var det en riktig rekordkväll:
rekordmånga telefonröster
gav rekordmycket pengar till
Världens barn. Nöjen B6
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Huvudnyheternas rubrik varierar formmässigt nästan varje dag. Det känns inte som om det finns 

någon standardiserad mall alls. Ibland är nyhetens rubrik störst av alla på framsidan vilket är 

ovanligt. Ibland är den däremot väldigt liten storleksmässigt. Ibland finns det med både ingress 
och brödtext och bildtext. Ibland finns det en slags “halvingress”. På alla bilder, som är i färg un-

der veckan, så är det människor i rörelse. Under två av veckans bilder finns det två bilder på de 

reportrar som har skrivit artikeln. Prioriteringen av ord i rubriken har oftast beskrivningen “what” 

först “skarp kritik”, “8700 lediga”, “utbildning hotas” och så vidare. Två utav dem har “who” först 

varav en var ett namn på en lokal politiker. 

Sydsvenskan i tabloidformat har ett mer balanserat nyhetsutbud under veckan. Tre nyheter om 

ämnet politik, två om nöje, två med konsumentinrikting och en om ekonomi. Av de politiska artik-

larna handlade den ena om fängelset som blev stormat i Jeriko, den andra om Refast El-Sayed i 

Kairo. Den tredje om skånska ambassadörer och egyptiska studenter.  Inom nöje har man valt en 

artikel om ungdomar som spelar data och en om Carolas seger i Melodifestivalen. De konsumen-
tinriktade handlade om rätten till peruk vid en viss sjukdom och om äldreboendes prioritering 

bland de gamla. 

SYDSVENSKA DAGBLADET SNÄLLPOSTEN ! GRUNDAD 1848  ! SYDSVENSKAN.SE

4Region Skåne minskar sin sjuk-
frånvaro för tredje året i rad. För-
ra året sjönk den med sex pro-

cent, mest bland de långtidssjuk-
skrivna. Det motsvarar hundra
heltidstjänster. Framgången be-

ror på många olika insatser för att
förbättra arbetsmiljö och rehabi-
litering.

Bland städare och underskö-
terskor sjönk sjukfrånvaron förra
året med tio procent. Sverige A6

FOTO: ALEX
KOLOMOISKY/AP

Jeriko: Palestinsk ledare gripen efter belägring

HSYDSVENSKAN
Skånska sköterskor
och städare friskare
Sjukfrånvaron i vården minskade med 6 procent förra året.

En våg av kidnappningar och angrepp svepte över Gaza på tisdagen efter att israeliska armén stormat ett
fängelse i Jeriko. Målet var Ahmed Saadat, ledare för Folkfronten för Palestinas befrielse, och fem andra 
militanta palestinier. Efter en hel dags belägring runt fängelset överlämnade de sig till israelerna. Världen A12
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Onsdag 15 mars 2006
! Vecka 11 ! Nr 72
! Årgång 158 ! Pris 12 kr+1°C

Scaniaflytt 
dråpslag 
för Sibbhult
4Scania flyttar växellåde-
fabriken i skånska Sibb-
hult till Södertälje och 
erbjuder samtidigt de 550
anställda att flytta med.

– Stämningen är sämre
än någonsin, säger Zerny
Lundström, en av de 1 400
i byn. Ekonomi A16

Custodia
nära 
konkurs

Ekonomi A17

Slutpaddlat 
på festivalen
4Färre i publiken och 
färre deltagare. Nu läggs
Malmöfestivalens drak-
båtstävling ner. Malmö C4

Halv skånsk 
minut i al-Jazira
4Den arabiska nyhetska-
nalen al-Jazira intervjua-
de i går de tre skånska
ambassadörerna i Egyp-
ten. Sydsvenskan var på
plats. Världen A14

Ann Heberlein: »Är det möjligt att samtidigt vara
diplomat och andlig ledare?«

Ingen lätt uppgift att ta över efter ärkebiskop K G Hammar.  Kultur B4

90 tabl (249:-)  219:-

Känns det som magen jäser?
När det känns som magen jäser och 
den är uppblåst, då kan Dida hjälpa 
dig. Dida innehåller kanel i kombina-
tion med kardemumma, nejlika, ore-
gano och vitlök, som hjälper dig att få 
tillbaka en skön magkänsla.

60 tabl (209:-)  185:-

Kan du höra fåglarna?
Åldersförändringar i örat kan för-
sämra din hörsel. Tone innehåller 
en bra sammansättning för att 
bibehålla örats funktioner även 
långt upp i åren. 

Ingen sunkig 
plastlåda
Duschkabinen är 
tillbaka med ånga 
och elektronik. H6

Hus
&Hem

»Kanske är jag hopplöst gammaldags,
men telefon i duschen känns bara 
alldeles för privat, eller intimt om man
så vill.«

Sara Håkansson om digitala badrum. H2

»En doft av ett stillastå-
ende folkhem, av kål-
pudding, äppelknyckar-
byxor och ett femtiotal
som han bär med sig
från det grå eternit-
huset i Vingåker.«

Det är något gammalmodigt
över statsministern, skriver 
Olle Lönnaeus. Sverige A8

Se även Opinion A5

Göran Perssons
tio år i talarstolen

Badrummet 
inte bara 
ett badrum 

Trender i det 
heliga utrymmet. H8

                                              

SYDSVENSKA DAGBLADET SNÄLLPOSTEN ! GRUNDAD 1848  ! SYDSVENSKAN.SE

4Polisen efterlyser Malmöbor med
civilkurage.

Men hur långt får en medborga-
re egentligen gå för att förhindra
brott?

I Sydsvenskans artikelserie ”Vå-
ga gripa in?” reder överåklagare
Sven-Erik Alhem ut fem brottssce-
narier.

– Det man absolut kan begära

och önska  av ett vittne är att han el-
ler hon ser till att polisen blir un-
derrättad, säger Alhem, som dock
varnar för Rambomentalitet och
medborgargarden. Malmö C8

FOTO: FREDRIK
SANDBERG

Schlagerfinalen: Folkets kärlek bar Carola till seger

HSYDSVENSKAN
Våga gripa in – men
det finns gränser

Hon gjorde det igen! För tredje gången blir Carola Sveriges representant i Eurovision Song Contest. Fina-
len blev rafflande. Andreas Johnsson med sin ”Sing for me” ledde efter att juryerna sagt sitt. Men folket
manifesterade sin kärlek för Carola, och hon fick full pott i telefonomröstningen.  Sverige A3 och A8
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Söndag 19 mars 2006
! Vecka 11 ! Nr 76
! Årgång 158 ! Pris 15 kr+6°C

Per T Ohlsson: »För George W Bush verkar kvällen
ha infunnit sig ovanligt tidigt.«

Om Sverigeaktuella filmen ”Good Night, and Good Luck”. Opinion A5

VALET
2006

dagar kvar

8 21

Ett halvår kvar och jobben dröjer
4Det är ett halvår till valet. Regeringen
är optimistisk. Nästan alla kurvor pekar
åt rätt håll. Räntorna är låga, inflationen
likaså, tillväxten hög, pengar strömmar
in till fondspararna. Men oppositionen
tecknar en dyster bild av läget. Det har

hänt något konstigt med konjunkturen.
Jobben dröjer. Bara en av fyra svenskar
har plats på den reguljära arbetsmark-
naden.Det är ekonomin som avgör valet,
säger statsvetaren Henrik Oscarsson.

Sverige A12–15

Politikerna & sanningen A14

Köpkraften är god A14

Frågor & svar A12

”Ekonomin, dumbom!” A15

Vi synar Omkretsen C15

Riga rikt på
kontraster

Resor R4

Resande reporter
är aldrig turist

Samtidigt B6

Radiostationer
byter innehåll

Kultur & Nöjen B2

Dansk bojakt. Är
tvättstugan gratis? Räknas
inte balkongen in i lägen-
hetsytan? När danskar tittar
på lägenheter i Malmö visar
frågorna att det är stora
skillnader på bostadsmark-
naderna. Följ med på en
busstur med danskar på bo-
stadsjakt i ”billiga” Malmö.

Hemma H2

Mia
Odabas:
»Newsweek
menar att
Europas

länder dödar kvinnorna
med snällhet.« 

Om Sveriges hierarkiska 
företagskultur. Ekonomi A24

Vi rankar
Lunds
rondeller
4Lund får fler och fler
rondeller. Eller cirkula-
tionsplatser, som de
egentligen heter. Men vad
betyder de för trafiksäker-
heten? Sydsvenskans Es-
kil Fagerström har testat
dem  –  stora, små, farliga,
tråkiga. Och ett oväntat
guldkorn utanför Dalby.

Lund C4

Alliansen 
vill skrota
50 myndigheter
4Integrationsverket, Jä-
mO, Djurskyddsmyndig-
heten – det är några av de
50-tal myndigheter som
de borgerliga partierna
vill skrota, om de vinner
valet i höst. Sverige har
just nu 552 myndigheter.

Sverige A6

Slalomseger
efter 13 år Sport C18 

Rubriken för alla huvudnyheter har oftast en likadan konstruktion. Det första ordet i rubriken an-

ger platsen för händelsen och har en annan färg. Alla utom en huvudnyhet är sådan. Alla (utom 

just en) har även en ingress under bilden. Ingen rubrik bland huvudnyheterna är större än om-

kringliggande rubriker. Här har man istället valt att fokusera på bilden. Tre av bilderna är bara på 

en person, tre av bilderna med flera personer i rörelse. En bild föreställer sladdar och datorer (arti-
keln om ungdomarna som spelar data). Förutom rubrikens början som säger vart händelsen äger 

rum så har man prioriterat “who” och “what” lika mycket, tre var. Den sjunde är ett “why”; “ja, till 

peruk”. “Fyrtio unga”, “Palestinsk ledare”, “mannen bakom” är rubriker som börjar med att svara 

på frågan “who”. Ord som “första anhalten”, 92 år och blind” och “folkets kärlek” är exempel på 

på “what”
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Sammanfattning av textanalysen

Om man ser till ämnet för huvudnyheten är det främst politik som berörs både i fullformat och i 

tabloidformat. Göteborgs Posten avviker med att använda sig främst av sport och nöjesnyheter. 

Alla tre morgontidningarna låter bilden dominera både före och efter övergången. Alla fotografi-
erna på huvudnyheten har även alltid varit i färg. Främst dominerande fokus på rubriken har varit 

att börja med att beskriva “what”, det vill säga “vad”. Fokuseringen “who” (vem) har kommit 

därefter. Att använda sig av att beskriva vad som hänt är också ett sätt att skapa uppmärksamhet 

där inte en enskild person är känd. Det väcker då känslor vilket en nyhet ska göra. 

Den största förändringen som har kommit i och med övergången är för huvudnyhetens del sättet 
att framställa den. I tabloidformat finner man en återkommande standardkonstruktion som oftast 

inte fanns vid fullformat. Upplägget runt bilden för att presentera den är oftast lika under veckan i 

tabloidformat. I två av tidningarna har man även valt ett fokus i rubriken. Göteborgs Posten har 

till exempel belyst ett ord i rubriken för att skapa uppmärksamhet. Sydsvenskan har efter över-

gången valt att först presentera platsen för händelsen innan rubriken.  

Om man ser till teorierna vad om som anses vara tabloidiserat återfinner man att nyheten skall 

framställas med färgbild och lite text i samband med den. Ämnet ska främst beröra sex, sport, kon-

sumentfrågor eller kända människor. Om man ser till de huvudnyheterna som finns med kan man 

notera att en högre grad av personifiering återfinns efter formatbytet. Detta kan förklara varför an-

vändningen av “vem” inte alltid prioriteras i rubriken, även om artikeln handlar om en person. Då 
är det bättre att använda sig av en beskrivning av vad som har hänt. 

65



Sammanfattning av analysresultaten

Syftet med min undersökning är att se på vilket sätt morgontidningarnas framsida har förändrats i 

och med övergången till tabloidformat. Till syftet använder jag stödfrågor då man kan dela upp 

formatbytet i olika delar. Här kommer en sammanfattning av de resultaten som framkom och hur 
vardera fråga därmed kan besvaras. 

Den första frågan handlade om strukturen har förändrats på förstasidorna på morgontidningarna 

efter övergången till tabloid. I min analys framkom det att antal redaktionella objekt har minskat i 

antal och även antalet annonser på framsidorna. Ingången till läsning som brukar innebära att den 

största nyheten placeras på framsidans övre vänstra sida har förändrats för tidningarna struktu-
rellt. Hade man texten i hörnet i fullformat bytte de oftast plats med bilden efter övergången. 

På frågan “hur morgontidningarnas framsida förändrats i och med övergången till tabloidformat” är svaret 

“ja,  alla tre morgontidningarna har genomfört strukturella förändringar men ingen utav dem har 

en likadan mall. Alla har gjort på olika sätt.” 

Den andra frågan har med utformningen utav det redaktionella materialet på förstasidan, hur det 
har förändrats. Analysen visade att det inte hade skett så mycket förändringar. Nyhetsartiklar var 

de mest dominerande artiklarna precis som innan formatbytet. Även utformningen visade små 

förändringar då de flesta artiklar fortfarande var horisontella. Förre bilder används i tabloidfor-

mat, fortfarande mest fotografier men illustrationer har ökat i antal efter övergången. Kompositio-

nen mellan bild och text har förändrats då rubrik/bild har ökat. 

På frågan “har utformningen av det redaktionella materialet på förstasidan förändrats i och med formatför-

ändringen?” är svaret ja,  vissa bitar av utformningen har förändrats som kompositionen av text/

bild medan andra delar som utformande av artilar inte ändrats nämnvärt. 

Den sista frågan handlade om det redaktionella innehållet. Påverkan av att gå över till ett mindre 

format. Resultaten visade att nöje är ett ämne som främst berörs främst bland lokala och regionala 
nyheter. Bilder på personer har ökat och användande av personnamn också. I rubrikerna användes 

mer tilltal än i fullformat. Genom textanalysen av huvudnyheten framkom det att politik berörs 

ofta oavsett format. Bilden tar störst plats och var i färg i båda formaten. Rubriken använde främst 

beskrivande ord  och vem det handlade om. Det förekom även en högre grad av persionifiering 

efter formatbytet. Den största förändringen som framkom i och med textanalysen var att struktu-
ren på huvudnyheten var återkommande i tabloidformat, vilket inte var fallet i fullformat. 

På frågan “har förstasidans redaktionella innehåll förändrats?” är svaret ja, ämnen som nöje har ökat 

men även bilder på personer, användande av personnamn har ökat samtidigt som huvudnyheten 

oftast har dominerats av politik oavsett format. Den största förändringen av huvudnyheten var att 

de alla tre morgontidningarna hade en återkommande struktur vid tabloid som inte fanns förr.

De ovanstående resultaten svarar på min fråga om hur morgontidningarnas framsida har föränd-

rats i och med övergången till tabloidformat. 
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Slutdiskussion

Denna uppsatsen har varit svårare att skriva än vad jag trodde från början. Mest har detta berott 

på att jag har haft svårt att veta om uppsatsen i ämnet gör någon nytta. Med andra ord; vem är in-

tresserad av att veta om en morgontidning har blivit tabloidiserad? Efter mycket funderande om 

jag överhuvudtaget skulle skriva uppsatsen, beslöt jag mig ändå för att göra ett försök. Likt alla 
uppsatser man skriver, sållar man igenom en hel del böcker och i en av dessa fann jag både min 

motivation och nyttan med att undersöka tabloid-övergången. Innan jag berättar vad det var jag 

hittade vill jag först diskutera uppsatsens delar och problem som uppkommit i processen. 

Fakta om tidningarnas bakgrunder har varit svårt att finna i litteraturformat. Även tidningarnas 

egna hemsidor har  varit väldigt sparsamma med historik. Därför har jag använt mig av de källor 
där jag fann användbara fakta. Även i de teoretiska utgångspunkterna i uppsatsen har jag ibland 

behövt använda mig av andra-hands källor, då böckerna av Henk Prakke och Walter Lippman 

konstant varit utlånade. 

Teorierna om tabloidjournalistik är även något som jag har ifrågasatt under arbetets gång. Ibland 

känns teorierna luddiga och föråldrade. Det finns inga klara och tydliga teorier som man kan an-
vända sig av på ett, vad jag anser, “säkert sätt”. Att man använder sig av layout-tekniker inom tab-

loidiserings journalistik är självklart men tiderna förändras och tekniker förändras och därmed är 

det inte en självklarhet att en större bild och mindre text används av just en tabloidiserad tidning. 

Det empiriska materialet har hela tiden visat på både att tabloidisering enligt teorierna finns, men 

inte alltid fullt ut. Som exempel på detta förekommer det fler nöjesnyheter, större bilder och färre 
text vid rubrikerna efter övergången till tabloidformat. Detta innebär att mediet lutar mot att vara 

tabloidiserat. Men om man ser till huvudnyheterna faller dessa kriterier inte in, då ämnet inte pas-

sar ihop med teorierna om vad som är ett tabloidiserat ämne. En huvudnyhet är trots allt den som 

man främst försöker locka in sin läsare med. Slutresultatet har blivit att alla tre tidningarna uppvi-

sar ett slags balans, där de är på gränsen till tabloidisering. Därför anser jag att fler studier borde 
göras i framtiden för att ta reda på om studiens tre morgontidningar helt går över gränsen till tab-

loidisering helt. 

Även nya teorier om vad en tabloidiserad tidning utmärks av borde utvecklas och tidsbestämmas. 

Detta innebär att om en tidning uppvisar vissa kriterier under en viss tidsperiod är den tabloidise-

rad. Ett exempel är att om en morgontidning använder sig av en dragarbild tagen av en mobiltele-
fon av en privatperson under tidsperioden 2003-2008 uppvisar detta en typiskt tabloidiserings ka-

raktär. Medievärlden förändras fort och olika tekniker används och sprids fortare än för bara 10 år 

sedan. Att använda sig av kriteriet “färgbild på dragarbilden” är inte tillräckligt för att stämpla 

mediet som tabloidiserat i dagens medievärld. 

Det positiva bitarna som jag upplevt med denna uppsats är att jag ser mina egna morgontidningar 
ur ett nytt perspektiv. Kontakten med personer på studiens tidningar har även varit lärorik, då 

dessa belyst sina tidningar ur perspektiv som jag inte tänkt på förr. Dessutom har jag diskuterat 

67



formatbetydelsen av morgontidningen med de kontakter jag har kvar USA efter ha bott där. Till 

min förvåning fanns det där visst en hel del att diskutera och många synpunkter på en morgontid-

nings format. Detta har varit en del av min grund för att genomföra min undersökning då det fak-
tiskt berör läsaren. 

Nu till nyttan och den absolut motiverande faktorn som jag nämnde i början. Jostein Gripsrud dis-

kuterar de olika journalistikerna och däribland tabloidiserings-journalistiken i boken Tabloidization, 

Popular Journalism and Democracy med hjälp av David L Paletz fyra parametrar. Där diskuterar han 

metoden att återspegla händelser på ett tabloidiserat sätt med mindre kvalité har en viss poäng.  
Han menar att den fungerar som en bro till andra nyheter som politik och utrikesnyheter. Att för-

enkla och tabloidisera behöver inte bara något dåligt i sig, utan det kan till med vara ett måste för 

den breda massan! Även layout och design påverkar läsandet, inte bara innehållet. 

Dessa ord fick en stor betydelse för mig, och jag kunde finna nyttan av tabloidisering och motiva-

tionen till att undersöka morgontidningarna. Diskussionen som Gripsrud förde bevisade även hur 
svårt det är att dra en tydlig gräns för vad som är tabloidisering. 
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 Kodschema

1. Objektnummer
2. Objektnamn
3. Tidning

1. Dagens Nyheter
2. Göteborgs Posten

3. Sydsvenska Dagbladet/Sydsvenskan
4. År

1. 2003
2. 2006

5. Dag

1. Måndag
2. Tisdag
3. Onsdag
4. Torsdag
5. Fredag

6. Lördag
7. Söndag

6. Objekttyp
1. Redaktionellt material
2. Annonsmaterial

3. Övrigt
7. Objektstorlek
8. Objektmall

1. Horisontell
2. Vertikal

3. Diagonal
4. Helsida
5. Övrigt

9. Objektplacering
10. Rubrik

1. Inget redaktionellt objekt 
2. Ja
3. Nej

11. Rubrik karaktär
1. Inget redaktionellt objekt

2. Positiv
3. Negativ
4. Neutral
5. Ingen rubrik

12. Rubrik namninnehåll

1. Inget redaktionellt objekt
2. Ja
3. Nej
4. Ingen rubrik

13. Rubrik tilltal
1. Inget redaktionellt objekt
2. Ja, direkt
3. Ja, indirekt
4. Nej

5. Ingen rubrik
14. Ingress

1. Inget redaktionellt objekt
2. Ja
3. Ingen ingress

15. Brödtext
1. Inget redaktionellt objekt
2. Ja
3. Ingen brödtext

16. Bild

1. Inget redaktionellt objekt
2. Ja
3. Ingen bild

17. Dragarbild (största bilden)
1. Inget redaktionellt objekt

2. Ja
3. Nej
4. Ingen bild

18. Bildutformning
1. Inget redaktionellt objekt

2. Fotografi
3. Illustration
4. Grafik
5. Ingen bild

19. Bildfärg

1. Inget redaktionellt objekt
2. Ja
3. Nej

20. Bildfokus
1. Inget redaktionellt objekt

2. Personfokus
3. Landskap/plats/sak fokus
4. Händelsefokus
5. Inget tydligt fokus
6. Ingen bild

21. Bildtext
1. Inget redaktionellt objekt
2. Ja
3. Ingen bild
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22. Redaktionell avdelning
1. Inget redaktionellt objekt
2. Lokalt/regionalt
3. Inrikes
4. Utrikes

5. Debatt
6. Ledare
7. Sport
8. Nöje
9. Kultur

10. Politik
11. Ekonomi
12. Familj
13. Övrigt 

23. Karaktär

1. Inget redaktionellt objekt
2. Nyhetsartikel
3. Featur/reportage
4. Krönika
5. Debatt

6. Övrigt
7. Otydligt

24. Sidhänvisning
1. Inget redaktionellt objekt
2. Ja, sidnummer

3. Ja, temavinjett
4. Ja, sidnummer och temavinjett 
5. Nej, ingen sidhänvisning

25. Webbhänvisning
1. Inget redaktionellt objekt

2. Ja
3. Nej, ingen webbhänvisning

26. Ämnesområde
1. Inget redaktionellt objekt
2. Olycka

3. Brott
4. Krig
5. Redovisning
6. Musik
7. Miljö

8. Konsument
9. Juridik
10. Samhälle
11. Vård, omsorg
12. Kultur

13. Skola
14. Miljö
15. Motor
16. Övrigt
17. Otydligt

18. Ekonomi 
19. Nöje
20. Politik
21. Sport 
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Förklaring av variabler 

V 1 & 2: Objektnummer och objektnamn 

Alla 753 objekt har ett specifikt nummer och 

även ett unikt objektnamn. Detta för att lättare 
kunna leta upp artiklarna vid behov eller miss-

förstånd. Eftersom alla framsidor som genom-

gått kodningen varit i pdf-format har detta 

varit möjligt. Det unika objektnamnet är oftast 

rubriken eller delar av rubriken för objektet. 

V 3 & 4: Tidning och år

Variabeln används för att se från vilken tid-

ning objektet kommer ifrån. Tidningarna Gö-

teborgs Posten, Dagens Nyheter och Syd-

svenska Dagbladet ingår som variabel-värden. 

För att veta från vilket år framsidan kommer 

ifrån finns värdena år 2003 eller 2006. Åren 

representerar även ett tag innan och ett tag ef-

ter formatförändringarna. 

V 5: Dag

Vilken veckodag som framsidan med objektet 

finns placerat.

V 6: Objekttyp

Här registreras om det är ett redaktionellt ob-

jekt eller inte. Detta eftersom min undersök-
ning fokuserar sig på innehållet av redaktio-

nellt material. Dock har har kodningen särat 

på annonsmaterial och övrigt. Detta för att se 

hur mycket plats i förhållande till utrymmer 

vardera tar. I variabel värdet övrigt ingår det 
rubrik, innehållsförteckning, streckkod, da-

gens namn och datum men även fyren i hörnet 

på Göteborgs Posten. 

V 7: Objektstorlek

Här har jag mätt hur många procent objektet 

tar i förhållande till framsidans storlek, där 

framsidans storlek är 100 procent. Här har alla 
objekt mäts även de som inte är redaktionellt 

material.

V 8: Objektmall

I och med att jag mäter längd och bredd kan 

jag även se om objektet är format. Variabel 
värdena är horisontal, vertikal, diagonal, hel-

sida och övrigt. Dock var det de två första 

värdena som dominerade, varav de två sista 

aldrig blev använda.

V 9: Objektplacering

I och med att jag kunde koda mina objekt via 

en pdf fil hade jag möjligheten att dela upp 

sidan i 15 rektangulära delar. Varje del repre-

senterade sedan ett matematiskt tal. Om ett 

objekt sedan sträckte sig över över fler än en 
del lades dessa tal ihop. Det minsta talet är då 

2 (övre vänstra hörnet) och det högsta talet var 

32762 (nedre högra hörnet). Det matematiska 

konceptet är ett så kallat binärt talsystem som 

de flesta datorer använder. En bilaga med ex-
empel medföljer arbetet. 

V 10: Rubrik

Om objektet inte är redaktionellt material får 

det värdet “1”.  Om objektet innehåller en ru-

brik registreras detta. När man sedan analyse-
rar materialet kan man med hjälp av denna 

variabeln se om objektet bara innehöll rubrik. 

Om detta är fallet är dessa objekt så kallade 

“spottar”. Värde nummer tre är nej, objektet 

har ingen rubrik.

V 11. Rubrikkaraktär 

De objekt som inte är annonser eller övrigt är 

inga redaktionella objekt och får då värdet ett 
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som visar på detta. De andra värdena är om 

rubriken uppfattas som positiv alternativt ne-

gativ eller neutralt. Här har jag varit väldigt 
hård i min bedömning och om jag har varit 

osäker har jag valt alternativet neutralt. Om 

det klart framgår i artikeln positivt laddade 

ord såsom “äntligen”, “Sverige vann” och så 

vidare har jag gett objektet värdet positivt. De 
negativa objekten har jag haft samma (motsat-

ta) upplägg och om det inte framgår ord som 

till exempel “förlorade” och “död” har jag valt 

värdet neutralt i stället. Det sista värdet ham-

nar de objekt som inte har en rubrik.

v 12: Rubrik namninnehåll

Vid värdet “ja” så innehåller rubriken ett per-

sonnamn. Antingen bara förnamn, efternamn 

eller både och. Även smeknamn på personer 

ingår. Observera att variabeln handlar om per-
sonnamn och inte om städer, lag och liknande. 

Som exempel så registreras inte “Frölunda” 

under namn utan får då värdet “nej”.  Här har 

jag även med värden för om objektet är redak-

tionellt och ett värde för om objektet inte inne-
håller rubrik alls. 

V 13: Rubrik tilltal

Denna variabel skall mäta om man i objektet 

uppmanar allmänheten till något. Här finns 

värdena “ja, direkt” och “ja, indirekt” förutom 
“nej” och “ingen rubrik”. Värdet “ja, direkt” 

användes där det framgick tydligt att det var 

en uppmaning. Som exempel “se över din sylt 

för det cancerframkallande ämnet...”. Indirekta 

kodades de som var i stil med “på www.gp.se 
kan du se det senaste från rättegången”. Den-

na bedömning gjorde jag då man på detta sät-

tet uppmanade eller lockade läsaren till att gö-

ra något. 

V 14: Ingress

Ingress är den texten som är under rubriken 

och före brödtexten, både visuellt och i stor-

leksordning. Om objektet inte hade ingress 
fick det värdet “ingen ingress”. Även de objekt 

som inte var redaktionella registrerades som 

“inget redaktionellt objekt”.

V 15: Brödtext

Alla objekt som innehåll brödtext hade värde 
två. Värde ett fick de som inte var redaktionel-

la objekt och värde tre de som inte hade bröd-

text. 

V 16: Bild

För att kunna utläsa om bilder fanns i objektet 
kunde jag under denna variabel registrera 

“ja”, “ingen bild” eller “inget redaktionellt ob-

jekt”.

V 17: Dragarbild

Denna variabeln visar om bilden i objektet är 
den största bilden på sidan, den så kallade 

dragarbilden. Värdena jag har med är “ja”, 

“nej”, “ingen bild” och “inget redaktionellt 

objekt”. När man sedan analyserar kan man se 

vilka objekt som innehöll en dragarbild. 

V 18: Bildutformning

Här kan man med hjälp av värdena “fotogra-

fi”, “illustration”, “grafik” få fram vilken typ 

av bild som objektet innehåller. Som illustra-

tion räknas med när det är en tecknad bild av 
något som en person, en cykel eller en kaffe-

kopp. Grafik har jag klassat de bilder som för-

tydligar texten med hjälp av bilder. Dessa upp-

fattningar kan diskuteras och det finns flera 

olika förklaringar till betydelsen av orden. 
Med hjälp av Norstets Svenska Ordbok har jag 

gjort denna åtskillnad. Även variabeln “ingen 
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bild” och “inget redaktionellt objekt” registre-

ras här. 

V 19: Bild färg

Här ingår de enkla värdena “ja” eller “nej” om 

objektets bild har färg eller inte. På detta sätt 

kan man vid analysen se om färg och objekt-

bild har samband. Även variabel värdena 

“inget redaktionellt objekt” och “ingen bild” 
finns som alternativ. 

V 20: Bild fokus

Med denna variabel kan man beskriva vad 

bilden fokuseras på. Här vill jag vara tydlig 

med att om bilden är på en hädelse på en plats 
får bilden värdet “händelsefokus”. Om texten 

till bilden är en plats men inte är förknippad 

till en händelse får den värdet “landskap/plats 

eller sak fokus. Till exempel en artikel om kri-

get i Irak visar en bild på soldater på en plats i 
Irak får denna variabeln “händelsefokus”. 

Men om artikeln handlar om semester och vi-

sar en plats (en strand med palm) får denna 

bilden värdet “landskap/plats eller sak fo-

kus”. “Personfokus” kan innehålla mer än en 
person. När objektet inte riktigt kan kopplas 

till texten får den värdet “inget tydligt fokus”. 

Även värdena för “ingen bild” samt “inget re-

daktionellt objekt” finns med”.

V 21: Bildtext

Denna variabel skulle få fram de bilder med 

bildtext. Dock insåg jag rätt sent att jag hade 

kodat olika vid olika tidningar. Därför kom-

mer denna variabel inte att analyseras då det 

inte har gjort på ett korrekt sätt. 

V 22: Redaktionell avdelning

Här kodades i vilken sektion se olika objekten 

hamnade under. Oftast stod det som vinjett 

under artikeln i sig. Dock fanns det flera av-

delningar som inte fanns med i kodschemat. 

Dessa kunde vara speciellt under helgen eller 
en special bilaga som inte hade varit med förr 

och som var temporär i samband med en mäs-

sa eller liknande. Dessa avdelningar hamnade 

då under “övrigt”. 

När kodningen av Göteborgs Posten skedde 
uppstod det dock vissa problem då vinjetten 

ofta hänvisade till “del 1, del 2 eller del 3”. 

Men då det oftast klart framgick om nyheten 

var om politik, nöje, lokalt och så vidare så 

kunde dessa kodas efter dess avdelning. När 
det var oklart under övrigt. 

Allmänt var det svårt att sära på kultur och 

nöje och i min analys slås dessa två i hop.

V 23: Karaktär

De objekten som nyligen hade hänt fick varia-
belvärdet “nyhetsartikel”. Reportage eller fea-

tur är de objekten där är utav berättarslag och 

inte är något som nyligen hade hänt. Vid krö-

nikor och debatt stod det oftast i vinjetten vil-

ken karaktär de var. Annars är debatter ut-
märkande för olika åsikters medverkan medan 

krönikor oftast har en kronologisk följd som 

vid årskrönikor eller sportkrönikor. “Övrigt” 

fanns det inte så många av men desto fler utav 

“otydligt” där det på framsidan ibland bara 
stod en mening som man inte förstod alls vad 

det kunde hamna under. 

V 24: Sidhänvisning

När det har varit ett redaktionellt objekt har 

sidhänvisningen kodats. Med temavinjett an-
ses  det vara när det står “bostadsbilagan”, 

“inrikes” och så vidare. Tema och sidovinjett 

brukar se ut “inrikes s.12”. Dessa skiljer sig 

alltså och kodas därefter. I Göteborgs Posten 

står det oftast “del 1/2/3”, dessa kallar jag 
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även för vinjett. Ibland finns det objekt utan 

sidhänvisning som “Godmorgon” i Göteborgs 

Posten eller när man hänvisar till hemsidan. 

V 25: Webbhänvisning

Det fanns de objekt som bara hade hänvisning 

till webben. Dessa kodades då under denna 

variabeln. 

V 26: Ämnesområde

Den sista variabeln handlar om ämnet i arti-

keln. När artikeln handlade om krig fick den 

givetvis variabelvärdet krig och inte olycka. 

Vissa variabelvärden behöver dock förklaras. 

Värdet redovisning handlade om till exempel 
årsrapporter. Miljö handlade om miljö i me-

ningen natur. Samhälle fick de värden där ob-

jektet inte föll under politik, som till exempel 

om artikeln tar upp att ingen vågar ingripa vid 

bråk på offentliga platser. Värdet vård och om-
sorg gömmer sig även ämnet medicin.

Variabelvärdena  musik, kultur och nöje måste 

jag i efterhand medge att det var svårt att skilja 

på. Dessutom borde inte musik ha fått sitt eget 

värde om inte litteratur, teater och så vidare 
inte fick sina separata värden. Därför kommer 

musik, kultur och nöje slås i hop vid analysen. 

Konsument får de objekten där man på något 

sätt testar, jämför eller rådgiver allmänheten 

vid olika konsumentliknande frågor. Det kan 
vara allt från att betygsätta olika smaker på 

glass till att jämföra kameror på marknaden. 

Otydligt är de objekten där jag inte kan få fram 

vad det handlar om. Variabeln “övrigt” kan 

jag utläsa vad det handlar om men inte vet i 
vilket ämnesområde de borde ingå i. Dock är 

“övrigt” och “otydligt” inte samma sak. 
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