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I denna studie undersöks Aftonbladets mobila nyhetsapplikation, som syftar till att ”pusha” ut 

information om de viktigaste händelserna. Studien undersöker hur stor andel av 

nyhetsartiklarna som berör ämnesområdet brott. Därefter undersöks vad som karaktäriserar de 

brottsrelaterade nyhetsartiklarna och dess tillhörande push-notiser som dyker upp på 

mottagarens mobilskärm. Målet med studien är att skapa en ökad förståelse för Aftonbladets 

mobila nyhetsapplikation som informationskanal, med ett övergripande fokus på händelser 

som berör brott.  

För att besvara studiens syfte tillämpas en kvantitativ innehållsanalys, som möjliggör en 

kvantifiering av en större mängd analysenheter. Variablerna är framtagna utifrån tidigare 

forskning samt studiens teoretiska ramverk, som innefattar följande teorier: nyhetsvärdering, 

intressanta/viktiga nyheter samt medielogikens dramaturgi.  

Studiens resultat visar att brottsnyheterna har ett högt nyhetsvärde. Push-notiserna som sänds 

ut via den mobila nyhetsapplikationen kan därmed ses som en förlängning av vad som 

kännetecknar kvällspressen i andra nyhetskanaler. Studiens resultat stämmer väl överens med 

Hvitfelts (1985) nyhetsvärderingskriterier beträffande ämnesområde, närhet och källor. 

Vidare visar resultatet att push-notiserna många gånger förenklas, personifieras och 

konkretiseras för att på så sätt attrahera mottagaren.   
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ABSTRACT 

Author(s): Alexandra Brolin 

Title and subtitle: “Right now: Woman death - the police suspects homicides” –  

A quantitative content analysis of Aftonbladets’s mobile news application, with an overall 

focus on events related to crime.   

Language: Swedish 

Pages: 46 

 

This study examines the evening newspaper Aftonbladet’s news application, which aims to 

"push" out information about the most important news. The study reviews the proportion of 

news articles related to crime news. Thereafter, the study examines what characterises the 

crime-related news articles and its associated push-notifications that shows up on the 

recipient's mobile screen. The goal of the study is to create a better understanding of 

Aftonbladet's mobile news application as an information channel, with an overall focus on 

events related to crime. 

To respond to the purpose of the study a quantitative content analysis is applied, which allows 

a quantification of a larger amount of analysis units. The variables are based on the theoretical 

framework of the study, which includes the following theories: newsworthiness, 

interesting/important news and media logic.  

The result of the study shows that crime news has a high news value and the mobile news 

application can thus be seen as an extension of what characterizes the tabloid newspaper in 

other news channels. The results of the study are in line with Hvitfelt's (1985) newsworthiness 

theory regarding subject area, proximity and sources. Furthermore, the result shows that the 

push-notifications many times are simplified, personalized and concretized in order to attract 

the recipient.  

Keywords: Aftonbladet, news application, push notifications, crime news, quantitative 

content analysis, newsworthiness, media logic 
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1. Inledning 

Under de senaste årtiondena har det svenska medielandskapet genomgått stora förändringar 

och utbudet av olika medier är större än någonsin (Prior, 2007). Det ökade medieutbudet har 

bidragit till en hårdare konkurrens om människors uppmärksamhet, vilket har skapat allt fler 

utmaningar och krav för nyhetsorganisationer och journalister (Nygren & Zuiderveld, 2011).  

I dag använder sig nyhetsredaktioner av flera olika kanaler och en nyhet förmedlas inte längre 

enbart via papperstidningar och nyhetssajter. I takt med teknikens utveckling har framväxten 

av mobila plattformar ökat och allt fler nyhetsorganisationer har genomfört ekonomiska 

satsningar för att utveckla mobila nyhetstjänster (Westlund, 2014). Smarta mobiltelefoner 

erbjuder i dag nedladdningsbara nyhetsapplikationer som möjliggör användandet av push-

notiser, vilket innebär att information om händelser som inträffar runtom i världen dyker upp 

på mottagarens skärm utan att någon specifik sökning har genomförts. Utvecklingen, eller 

närmare bestämt digitaliseringen, har bidragit till att allt fler väljer att ta del av nyheter via 

nyhetsorganisationers mobila nyhetsapplikationer (Nygren & Zuiderveld, 2011).   

Den ökade konkurrensen som skapats i takt med samhällsutvecklingen har dock påverkat 

mediers nyhetsinnehåll. Enligt Jönsson och Strömbäck (2005) synliggörs förändringen genom 

att nyhetsorganisationer fokuserar på nyheter som de tror människor är intresserade av i stället 

för nyheter som publiken bör ta del av. Exempelvis anses brott vara ett område som 

intresserar människor och därmed prioriterar medierna många gånger att rapportera om 

brottsrelaterade händelser i syfte att jaga ”klick”. Genom att uforma rubriker som skapar 

uppmärksamhet försöker nyhetsorganisationer framkalla en viss nyfikenhet så att läsaren inte 

kan ungdå att klicka sig vidare och ta del av innehållet i artikeln.  

Aftonbladets mobila nyhetsapplikation syftar till att ”pusha” ut information om de viktigaste 

händelserna. Tidigare studier har endast undersökt nyhetsvärdet beträffande brott på 

nyhetsajter och i papperstidningar och det är därför intressant att undersöka hur den ökade 

konkurrensen påverkat det mobila nyhetsinnehållet. Enligt Nygren och Zuiderveld (2011) är 

den mobila nyhetskanalen en av de kanaler som utvecklas snabbast. Studien syftar dels till att 

undersöka hur olika nyhetsvärderingskriterier präglar nyhetsurvalet beträffande brott, och dels 

vad som kännetecknar artiklarnas tillhörande push-notiser som ska attrahera mottagaren till 

vidare läsning.     
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1.1. Disposition 

I nästkommande kapitel beskrivs det svenska medielandskapets förändringar och de 

utmaningar som nyhetsredaktioner ställs inför. I samma kapitel presenteras även 

kvällstidningen Aftonbladet. Därefter presenteras studiens teoretiska ramverk som ligger till 

grund för studiens design. De teorier som studien utgår ifrån presenteras sedan vidare i 

kapitlet som lyfter den tidigare forskningen beträffande nyhetsjournalistik. Sedan belyses 

studiens forskningslucka, följt av studiens problem, syfte, mål samt de frågeställningar som 

studien är avsedd att ge svar på. I nästkommande avsnitt beskrivs studiens metod, material, 

urval, insamlingsmetod samt en beskrivning av studiens framtagna kodscheman. Därefter 

presenteras studiens resultat som framkom i samband med analysen av de nyhetsartiklar och 

push-notiser som sänts ut via Aftonbladets mobila nyhetsapplikation. Avslutningsvis förs en 

diskussion kring studiens påvisade resultat i förhållande till studiens teoretiska ramverk och 

tidigare forskning. Dessutom ges förslag på vidare forskning inom området.  
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2. Bakgrund 

I följande kapitel beskrivs det svenska medielandskapets övergång - från ett begränsat till ett 

oändligt medieutbud som skapats i takt med framväxten av nya informationsvägar. Dessutom 

beskrivs hur utvecklingen har påverkat mediers förutsättningar. Här redogörs även för 

mobiltelefonens ökade roll i vardagslivet samt en beskrivning av push-teknikens framväxt. 

Avslutningsvis ges en kortare beskrivning av kvällstidningen Aftonbladet.  

2.1. Framväxten av nya informationsvägar 

Under 1980-talet hade Sveriges Television och Sveriges radio fortfarande monopol, det vill 

säga ensamrätt, på tv- och radiosändningar (Engblom & Wormbs, 2007). Ensamrätten 

medförde ett begränsat utbud av både tv- och radiokanaler, eftersom kommersiella tv-kanaler 

och radioprogram fortfarande var förbjudna i Sverige under 1980-talet. Det existerade endast 

tre radiokanaler respektive två rikstäckande tv-kanaler som erbjöd svenska folket sändning 

under vissa bestämda tider. Det begränsade utbudet och dess begränsade sändningstider 

innebar att det inte var möjligt att löpande ta del av nyheter bortsett från tidningarna 

(Oscarsson & Bergström, 2014).  

Sedan 1980-talet har det hänt mycket i det svenska medielandskapet och i takt med internets 

framväxt har det begränsade utbudet ersatts av ett oändligt medieutbud (Engblom & Wormbs, 

2007). Att ta del av nyheter via tidning, radio och tv har successivt bytts ut mot en digital 

nyhetskonsumtion, som innebär att allt fler väljer att ta del av nyheter via mobiltelefoner, 

plattor eller datorer (Westlund, 2013). Människors förändrade konsumtionsmönster har 

bidragit till att mediebolag genomfört enorma investeringar på ny teknik samt nya 

presentationstekniker som lämpar sig för de digitala plattformarna (Belfrage, 2016). 

Den ökade tillgången till information har dock fått konsekvenser eftersom dygnet endast 

består av 24 timmar och därmed begränsar konsumtionen av olika medier. Enligt Strömbäck 

(2014) råder det ett överskott av information gentemot ett underskott av uppmärksamhet. Till 

följd av den bristande uppmärksamheten konkurrerar medier ständigt om att vinna människors 

intresse. Men i dag råder det inte enbart en kamp mellan olika medier utan numera existerar 

det även en konkurrens om informationsflödet i olika kanaler, så som nyhetsapplikationer, 

sociala medier, webbsajter och nyhetsbrev (Weibull & Wadbring, 2014).  Samtidigt som 

medier konkurrerar om människors uppmärksamhet existerar det även en kamp om att vinna 

annonsörer och på så sätt erhålla annonsintäkter (Jönsson & Strömbäck, 2005). 
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2.2. Mediers förutsättningar  

Det svenska medielandskapet befinner sig i dag i en kris, som bland annat skapats på grund av  

de ekonomiska påfrestningar som nyhetsorganisationer ideligen ställs inför. I dag ska 

nyhetsredaktioner erbjuda allmänheten nyhetsläsning via en rad olika plattformar och den 

ökade tillgängligheten har påverkat det svenska medielandskapet (Weibull & Wadbring, 

2014). Trots det ökade nyhetsutbudet har journalistbranschen präglats av nedskärningar, 

vilket enligt Westlund (2013) kan leda till att nyhetsinnehållet försämras. Tidigare 

publicerades nyheter endast via ett begränsat antal kanaler, vilket skiljer sig från i dag 

eftersom allt fler nyhetsredaktioner väljer att publicera nyheter i flera olika kanaler. En 

distinkt skillnad mellan de olika nyhetskanalerna är dess innehållsmässiga begränsningar. 

Exempelvis existerar det inte några innehållsmässiga begränsningar för nyheter som 

publiceras digitalt, medan papperstidningar präglas av vissa begränsningar (Weibull & 

Wadbring, 2014). Detta medför vissa valmöjligheter, eftersom journalisterna hela tiden måste 

prioritera vilka nyheter som ska publiceras för vilka kanaler (Westlund, 2013).   

2.3. Mobiltelefonen: från kommuniktions- till multimedium  

Mobiltelefonen användes under 1990-talet som ett personligt kommunikationsmedium för att 

kommunicera med andra människor (Westlund, 2014). I takt med teknikens utveckling har 

mobiltelefonen på senare tid omvandlats till ett så kallat multimedium och därmed fått 

utökade användningsområden. Tidigare, det vill säga innan pekskärmsmobilerna var 

tillgängliga, så var det i princip lika stor andel som tog del av nyheter på internet respektive 

via mobiltelefonen (Westlund, 2011). Teknikens utveckling och dagens digitala samhälle har 

dock bidragit till att mobiltelefonen har fått ett allt större inflytande i människors vardag. 

Mobiltelefonerna har numera datorliknande prestanda med tanke på dess bärbara förmåga och 

individuellt knutna medieteknologi (Westlund, 2013).  

En smart mobil skiljer sig från en vanlig mobiltelefon eftersom användaren många gånger har 

tillgång till internet vilket möjliggör nedladdning av exempelvis mobilappliaktioner. I Sverige 

är det 98 % av befolkningen som har tillgång till en mobiltelefon, av dessa är det 85 % som 

använder sig av en smart mobil (Internetstiftelsen, 2017). Den smarta mobilen har således för 

många numera blivit en del av vardagen och används dels för interpersonell kommunikation, 

och dels för att söka och hämta information från exempelvis sociala medier och 

nyhetsapplikationer (Westlund, 2013). 
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Enligt Wei (2008) har den smarta mobiltelefonen utvecklats till en alternativ 

kommunikationskanal som ger tillgång till information om händelser som inträffar i världen, 

oavsett tid och rum. Den ständiga uppkopplingen och lättillgängligheten till information har 

enligt Westlund (2008) skapat ett skifte i medielandskapet. I dag är det fullt möjligt att ta del 

av nyheter samtidigt som man åker kollektivt eller sitter i möte, vilket innebär att människor 

har utvecklat allt mer skilda medie- och nyhetsvanor (Westlund, 2013). Det ökade 

medieutbudet har skapat oändliga valmöjligheter, men tidigare undersökningar visar att allt 

fler väljer att ta del av nyheter via nyhetsapplikationer som är installerade på mobiltelefonen 

(Westlund, 2013). Mobiltelefonens utveckling och dess ökade betydelse i vardagen har 

bidragit till att mobilen är den dominerande plattformen för nyhetsläsning i Sverige (Reuters 

Institute Digital News Report [RIDNR], 2017). På grund av den mobila nyhetskonsumtionens 

genomslagskraft har allt fler nyhetsorganisationer utvecklat mobila nyhetsapplikationer för att 

på så sätt effektivt kunna leverera nyhetsinnehåll. De flesta av nyhetsorganisationernas mobila 

nyhetsapplikationer erbjuder i dag push-notiser, som kontinuerligt uppdaterar mottagaren med 

information om händelser som inträffat runtom i världen (Westlund, 2013).  

2.4. Push-teknikens framväxt 

Under år 1997 växte push-tekniken fram och beskrevs i media som startskottet på en ny era 

för nyheternas sätt att distribueras på internet (Lasica, 1997). Push-tekniken skapar enligt 

Lasica (1997) ökade bekvämligheter för internetanvändarna eftersom en server per automatik 

sänder ut data, det vill säga information, till användarna. På så sätt behöver inte 

internetanvändarna söka igenom en rad olika webbsajter efter information utan data levereras 

direkt till mottagaren utan efterfrågan. Push-tekniken innebär således att information levereras 

utan någon specifik begäran, vilket skiljer sig från pull-tekniken som antyder en större 

valfrihet eftersom material levereras beroende på vad som efterfrågas av användaren (Fidalgo, 

2009). Det existerade delade meningar om push-teknikens framväxt, bland annat kritiserades 

den för användarens oförmåga att själv bestämma vilken information som presenterades på 

skärmen (Gleick, 1997). Trots att det fanns en del tvivelaktigheter gällande push-tekniken har 

teknologin på senare år utvecklats och används i dag för exempelvis både mobiltelefoner och 

tv-skärmar (Fidalgo, 2009). 

Till en början, närmare bestämt undet 2000-talet, använde sig många nyhetsorganisationer av 

SMS- och MMS-teknik för att uppdatera allmänheten om händelser som inträffat runtom i 

världen (Fidalgo, 2009). Det visade sig att dessa nyhetsvarningar, som skickades ut till 
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mobiltelefonerna via antingen SMS eller MMS, skapade uppmärksamhet eftersom allt fler 

besökare strömmade in på nyhetsredaktionernas nyhetssajter. Tekniken har på senare år 

utvecklats och i dag erbjuder smarta mobiltelefoner olika typer av nedladdningsbara 

applikationer som möjliggör användandet av push-notiser. Push-notiserna är baserade på den 

så kallade push-tekniken, vilket innebär att information levereras till användaren trots att 

ingen specifik sökning har genomförts. Meddelandena som dyker upp på mobilskärmen ska 

skapa uppmärksamhet och bokstavligen avbryta mottagaren oavsett sysselsättning (Lasica, 

1997).  

2.5. Aftonbladet 

Aftonbladet, som är en oberoende socialdemokratisk kvällstidning, grundades år 1830 av Lars 

Johan Hierta och har sedan internets framväxt varit den ledande nyhetsaktören i Sverige 

(Sundin, 2013). År 1994 etablerades Aftonbladet på internet och var därmed den första 

svenska tidningen som erbjöd allmänheten digitala nyheter (Nygren & Zuiderveld, 2011).  

Därefter har utvecklingen fortsatt och kvällstidningen Aftonbladet erbjuder i dag nyheter via 

ett flertal olika kanaler såsom nyhetssajten, tryckpress och den mobila nyhetsapplikationen 

(Aftonbladet, 2016). År 2016 hade Aftonbladet 3 292 000 läsare fördelat på samtliga 

plattformar, vilket innebär att kvällstidningen når ut till 43 % av Sveriges befolkning 

(Aftonbladet, 2016). Enligt Aftonbladet (2016) har nyhetssajten i många år varit den 

populäraste nyhetskanalen, men har i takt med samhällsutvecklingen ersatts och den mobila 

nyhetskanalen har för närvarande slagit läsarrekord. Den mobila nyhetsapplikationen släpptes 

under år 2010 och lanserades som ett helt nytt sätt att läsa nyheter i mobiltelefonen (Nygren & 

Zuiderveld, 2011). 
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3. Studiens teoretiska perspektiv 

De teorier som presenteras nedan ligger till grund för studiens design, dessutom har 

teorierna en avgörande roll för tolkningen av de resultat som presenteras i studiens analys- 

och diskussionskapitel. De tre teorierna som studien utgår ifrån är: nyhetsvärdering, 

intressanta och viktiga nyheter samt medielogikens dramaturgi. Samtliga teorier och begrepp 

överlappar varandra och skapar därmed en stabil grund för studiens analys.  

3.1. Nyhetsvärdering 

Under år 1924 myntades begreppet nyhetsvärdering och den amerikanska journalisten Walter 

Lippman definierade begreppet som en del av en process där journalister prioriterar att 

rapportera om händelser som anses intressera publiken. En händelse som inbjuder läsaren till 

identifikation eller framkallar känslor anses öka nyhetsvärdet hos nyhetsorganisationer, 

eftersom det ökar sannolikheten att läsaren tar del av nyheten (Hadenius & Weibull, 2011).  

Håkan Hvitfelt (1985) har utvecklat teorin om nyhetsvärdering och formulerat olika kriterier 

som anses avgörande för hur en nyhet bedöms i det redaktionella arbetet. Definitionen som 

Hvitfelt (1985) presenterar baseras på händelser som lyfts fram på förstasidan i 

nyhetstidningar. Därmed är urvalsprocessen inte helt olik nyhetsvärderingen gällande push-

notiser, eftersom nyheterna som presenteras på mobilskärmen väljs ut och synliggörs för 

mottagaren likt nyheter som presenteras på traditionella tidningars löpsedlar (Fidalgo, 2009). 

Samtliga kriterier som presenterats nedan anses avgörande för vilka nyheter som slutligen 

väljs ut av nyhetsredaktionen, och därefter rapporteras om till allmänheten (Hvitfelt, 1985).   

Ett av dessa kriterium som anses avgörande för att en händelse ska bli till nyhet är 

förekomsten av olika sakområden, exempelvis ökar publicitetsvärdet om en inträffad händelse 

berör brott, politik och olyckor. Bevakningen av olika nyhetsmediers val av ämnesområden 

styrs i sin tur av det geografiska avståndet. Närhet är därför ytterligare ett kriterium som anses 

avgörande för den redaktionella processen, vilket innebär att händelser som inträffar kulturellt 

eller geografiskt nära har ett högre prioritetsvärde hos nyhetsorganisationer. När en händelse 

som inträffat ligger kulturellt nära blir det enklare för mottagaren att känna igen sig eftersom 

språk, religion, politik och ekonomi skapar en viss samhörighet. Att en händelse är relevant är 

ytterligare ett kriterium som anses avgörande för hur nyheter väljs ut och prioriteras. Graden 

av relevans avgörs beroende på om händelsen som inträffat anses viktig för en större del av 

allmänheten. Exempelvis prioriteras hotfulla händelser som kan få långvariga konsekvenser i 
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förhållande till en stor grupp av människor. Händelser som har negativa inslag prioriteras 

även högt i den redaktionella processen, vilka ofta kan förknippas med händelser som berör 

brott och olyckor. En annan faktor som ökar sannolikheten att en händelse ska bli till nyhet är 

om händelsen innefattar elitkällor, det vill säga uttalanden från statusfyllda, kända eller 

mäktiga personer eftersom statusfyllda personer anses ha makt vilket i sin tur ökar en nyhets 

tillförlitlighet. Enligt Hvitfelt (1985) är trovärdiga källor en viktig förutsättning för det 

journalistiska arbetet. Om händelsen möjliggör uttalanden från muntliga källor, ökar 

nyhetsvärdet ytterligare. En viktig förutsättning för valet av att använda sig av muntliga källor 

är effektiviseringen, eftersom det många gånger är mer tidskrävande att inhämta information 

från skriftliga källor. Att inhämta information från andra källor kan medföra en viss 

problematik enligt Hvitfelt, eftersom det många gånger saknas kunskaper om vart första 

källan är inhämtad ifrån. Begränsad är ytterligare ett kriterium, som innebär att händelser som 

utspelar sig under en begränsad tid prioriteras eftersom allmänheten uppfattar dessa händelser 

som unika. Till sist anses nyhetsvärdet öka om en händelse som inträffar är oväntad, det vill 

säga om händelsen skiljer sig från samhällets vardagliga normer (Hvitfelt, 1985).   

De nyhetsvärderingskriterier som presenterats ovan har använts som utgångspunkt vid 

framtagandet av studiens variabler. Enligt Nord och Strömbäck (2005) är Hvitfelts 

nyhetsvärderingskriterier relevant för svensk forskning gällande nyhetsjournalistik även i dag, 

och därmed har studien valt att utgå från ovanstående kriterier.  

3.1.1. Viktiga eller intressanta nyheter 

Det finns således en rad olika faktorer som påverkat nyhetsorganisationers nyhetsvärdering 

(Hvitfelt, 1985). Dessa faktorer illustrerar två olika styrfält som har stor betydelse när det 

handlar om att värdera vilka nyheter som ska publiceras. Enligt Hadenius och Weibull (2011) 

är det dessa två grundläggande föreställningar som påverkar nyhetsurvalet. Den första 

föreställningen som anses avgörande för vad medierna lyfter fram, påverkas av människors 

intresse det vill säga vilka nyheter som medierna tror att människorna är intresserade av att ta 

del av, medan den andra föreställningen handlar om vilka nyheter som publiken bör ta del av.  

Nyheter som anses intressera publiken, brukar vanligtvis, definieras som mjuka nyheter (soft 

news). I synnerhet innebär mjuka nyheter att nyhetsinslagen handlar om brott, katastrofer och 

olyckor, medan nyheter som anses viktiga för publiken vanligtvis definieras som hårda 

nyheter (hard news) (Strömbäck, 2014). Hårda nyheter skiljer sig från mjuka nyheter genom 

att nyhetsinslagen i stället fokuserar på områden som berör politik, ekonomi och 
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administration. Det råder dock en del tvetydigheter gällande kategoriseringen av mjuka 

respektive hårda nyheter. Ett flertal forskare förespråkar att olika sakområden inte avgör om 

en nyhet anses mjuk eller hård, utan i stället är journalisternas beskrivning av händelsen och 

dess kontextuella sammanhang avgörande (Curran, Salovaara-Moring & Iyengar, 2010). 

Därför är det enligt Curran et al (2010) bristfälligt att i förväg utse exempelvis brott, olyckor 

och katastrofer som mjuka nyheter. Samtidigt som det är bristfälligt att utse frågor som rör 

politik, ekonomi och administration som hårda nyheter. Enligt Baum (2007) använder sig 

dock de flesta tidigare studier av ämnesdimensioner för att avgöra om nyheten uppfattas som 

viktig eller intressant, vilket innebär att brottsnyheterna uppfattas som intressanta oavsett hur 

händelsen kontextualiseras för mottagaren.  

3.2. Medielogikens dramaturgi 

En nyhet som anses viktig eller intressant kan därefter omformas med hjälp av olika 

medialiseringstekniker för att på så sätt uppfattas som ännu intressantare respektive viktigare 

(Strömbäck, 2014). Altheide och Snow (1979) anses ha utformat teorin om medielogiken, 

som handlar om att mediers innehåll är beroende av hur väl det förhåller sig till mediets 

format. Teorin grundades i slutet av 1970-talet och har sitt ursprung från etnometodologin, 

vilket är en metodologi som används för att undersöka människors sociala interaktion i 

vardagslivet. Altheide och Snow (1979) beskriver teorin om medielogiken på följande sätt:  

In general terms, media logic consists of a form of communication; the process through which 

media presents and transmit information. Elements of this form include the various media and the 

formats used by these media. Format consists, in part, of how material is organized, the style 

which it is presented, the focus or emphasis on particular characteristics of behavior, and the 

grammar of media communication. Format becomes a framework or a perspective that is used to 

present as well as interpret phenomena. (Altheide & Snows, 1979, s. 10)  

Altheides och Snows (1979) definition av medielogikens innebörd har med tiden utvecklats 

och i dag existerar det en rad olika definitioner. Denna studie utgår från Nord och Strömbäcks 

(2005) definition som inriktar sig på det journalistiska berättandet. Genom olika tekniker 

försöker journalister uppmärksamma publiken och samtidigt bjuda in mottagaren till läsning.  

Att reducera mängden information för att skapa uppmärksamhet hos människor är i dag 

centralt för medier, eftersom det finns ett överskott av information gentemot en brist av 

uppmärksamhet hos mottagarna (Nord & Strömbäck, 2005). Följande berättartekniker har 

utformats för att beskriva medielogikens dramaturgi: konkretisering, förenkling, tillspetsning, 
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intensifiering, personifiering och polarisering. Om en nyhet enkelt kan omformas med hjälp 

av dessa tekniker så ökar nyhetsvärdet, det vill säga chansen av att hamna på mediernas 

agenda. Nedan följer en kortfattad beskrivning av de berättartekniker som Nord och 

Strömbäck (2005) beskriver.  

Berättartekniken konkretisering innebär att en händelse måste kontextualiseras för att nå ut till 

en bred målgrupp, vilket innebär att abstrakta fenomen förtydligas så att läsaren på ett enkelt 

sätt ska kunna ta till sig innehållet. Det är enklare för journalister att gestalta något konkret, 

samtidigt som det är lättare för mottagaren att förstå dess innebörd. Exempelvis kan en 

nyhetshändelse konkretiseras för läsaren genom att journalisterna fokuserar på att beskriva 

den inträffade händelsen (Nord & Strömbäck, 2005). Genom att bryta ned händelser och till 

exempel beskriva brottet och gärningsmännen konkretiseras händelsen, vilket i sin tur skapar 

en ökad förståelse hos läsaren. Om nyhetstexten i stället fokuserar på processer såsom 

utredningen och utesluter en redogörelse för vad som inträffat, har abstrakta fenomen inte 

förtydligats för mottagaren. Förenkling är ytterligare en berättarteknik som innebär att en 

händelse måste förenklas med tanke på mediers begränsade utrymme, vilket många gånger 

leder till att olika perspektiv exkluderas. Dessutom måste innehållet förenklas så att det blir 

lätt för mottagaren att förstå, exempelvis utesluts mångfacetterade argument och komplexa 

budskap gentemot koncisa formuleringar. Berättartekniken tillspetsning är en teknik som 

innebär att en nyhet dels måste vara tillspetsad för att inte försvinna i dagens 

informationsflöde, dels måste en nyhet begränsas utefter mediernas utrymme på ett så tydligt 

och kort sätt som möjligt. Intensifiering är en annan berättarteknik, som innebär att medierna 

försöker dramatisera händelser för att skapa uppmärksamhet hos mottagarna och på så sätt 

locka till läsning. Berättartekniken personifiering ökar möjligheten för mottagaren att skapa 

identifikation, vilket i sin tur ökar uppmärksamheten. Det abstrakta är ofta mer komplext, men 

genom att personifiera och konkretisera abstrakta förhållanden underlättas mottagarens 

förmåga att känna identifikation. Berättartekniken personifiering handlar således om i vilken 

grad journalistiken fokuserar på konkreta individer i förhållande till kollektiva organisationer 

Exempelvis utmärker sig berättartekniken personifiering när journalisterna ger händelsen ett 

ansikte, vilket uppnås genom att lyfta fram enskilda individer. Slutligen nämner Nord och 

Strömbäck (2005) berättartekniken polarisering som handlar om i vilken omfattning 

konflikter stärks i nyhetsartikeln. Detta anses vara en avgörande faktor eftersom konflikter 

väcker känslor hos mottagaren och på så sätt ökar chansen att mottagaren uppmärksammar 

nyheten.  
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4. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras forskning som berör journalistikens förändring, som skiftat i takt 

med det ökade medieutbudet. Här presenteras även studier som undersökt vilka händelser 

som blir till nyheter med ett övergripande fokus på brottsrelaterade händelser. Vidare 

presenteras olika strategier som nyhetsorganisationer använder sig av för att locka till sig 

läsare. Nyhetsorganisationers användning av push-notiser är ett förhållandevis outforskat 

ämne, därmed finns det en viss avsaknad av studier som granskat vilka nyheter som 

prioriteras för push-distribution samt push-notisernas utformning. Däremot finns det en del 

studier som undersökt hur journalister använder sig av medielogikens dramaturgi för att 

locka till sig läsare. Därefter presenteras relationen mellan medier och brott. Forskningen 

som presenteras nedan kommer att ge en överblick över forskningsfältet som ligger till grund 

för studien. Avslutningsvis sammanfattas forskningsläget och därefter ges en beskrivning av 

studiens bidrag.   

4.1. Journalistik i förändring 

Enligt Strömbäck (2014) har medier en viktig roll gentemot samhället, eftersom medier har 

till uppgift att informera människor om händelser som inträffar bortom den egna vardagen. 

Medierna och journalistiken anses därmed ha en betydande roll för demokratin samt en viss 

makt gentemot samhället, eftersom vilka nyheter som uppmärksammas anses påverka 

människors verklighetsuppfattning (Ghersetti, 2014). Journalistiken har präglats av ett visst 

spänningsfält mellan politik och marknad, ett spänningsfält som existerat sedan de första 

tidningarna i Sverige grundades (Strömbäck, 2014). Medierna och journalistiken förväntas 

bidra till demokratin, samtidigt som de förväntas bidra till ekonomiska vinster för både ägarna 

och annonsörerna. Under tiden när dagspressen dominerade var nyhetsorganisationers primära 

mål att upplysa och informera och på så sätt bidra till opinionsbildning, vilket innebar att 

vinstintresset var nyhetsorganisationers sekundära mål (Ghersetti, 2004). I takt med det ökade 

nyhetsutbudet, som till följd skapat en ökad konkurrens om publiken, har det blivit viktigare 

att sälja in nyheten. En huvudsaklig förutsättning för sensationsjournalistiken spridning, som 

innebär ett ökat fokus på sensationella händelser, är kommersialiseringen och journalistikens 

dramaturgiska anpassning.  

Den digitala nyhetskonsumtionens genomslagskraft har bidragit till att nyhetsredaktioner allt 

som oftast skapar sensationella rubriker som ska attrahera mottagaren och på så sätt locka 
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vidare till läsning av den fullständiga nyhetsartikeln. Genom att framställa händelser som 

oväntade och dramatiska syftar sensationsjournalistiken till att skapa uppmärksamhet och 

intresse hos mottagarna (Ghersetti, 2004). Det finns en rad olika förändringsfaser som 

påverkat det journalistiska tänkandet som i sin tur påverkat nyhetsorganisationers nyhetsutbud 

(Djerf-Pierre & Weibull, 2001). Enligt Djerf-Pierre och Weibull (2001) har bland annat 

professionaliseringen, decentraliseringen och kommersialiseringen haft en stor inverkan på 

nyhetsutbudet. Den sista förändringsfasen, kommersialiseringen, har en tydlig anknytning till 

journalistikens utveckling och därmed fokuserar studien enbart på den förändringsfasen. 

Kommersialiseringsfasen har sitt ursprung från kommers, närmare bestämt byteshandel och 

behandlar byte av diverse tjänster och varor mot ersättning (Ghersetti, 2001). Enligt Djerf-

Pierre och Weibull (2001) har kommersialiseringsfasen skapat vissa följder, som innebär att 

nyhetsorganisationer fokuserar på att rapportera om händelser som anses intressera publiken 

snarare än vad som är viktigt för publiken att ta del av. Det existerande spänningsfältet mellan 

politik och marknad har därmed påverkats ytterligare och enligt Ghersetti (2004) har det 

svenska medielandskapet förändrats i grunden, eftersom medierna i större grad fokuserar på 

att fånga publiken.  

4.2. Vad påverkar mediers nyhetsurval? 

Varför vissa händelser blir till nyheter medan andra inte, är en fråga som har varit central 

inom nyhetsforskningen under mer än ett halvsekel. Forskningen, som berör nyhetsurvalet, 

har främst fokuserat på olika faktorer som anses avgörande för vad som i slutändan blir till en 

nyhet. Faktorerna har dock granskats vid olika tidpunkter vilket därmed påverkat resultatet.  

Galtung och Ruges (1965) anses ha lagt grunden för forskningen gällande mediers 

nyhetsurval och är relevant inom medieforskningen även i dag. I studien presenterar 

medieforskarna tolv olika faktorer som avgör om en händelse kommer att publiceras som 

nyhet eller inte. Samtliga tolv faktorer, som presenteras i studien, testas i fyra norska tidningar 

med ett övergripande fokus på tre internationella kriser. Studiens resultat visar att 

nyhetsvärdet, det vill säga chansen att händelsen ska bli till nyhet, ökar om händelsen skildrar 

en händelse som utspelar sig geografiskt nära. Dessutom anses nyhetsvärdet öka om 

händelseförloppet kan beskrivas på ett dramatiskt eller avvikande sätt (Galtung & Ruge, 

1965). Studiens resultat presenterades år 1965 och mycket har hänt sedan dess, exempelvis 

har diskussioner kring nyhetsinnehållet eskalerat på grund av internets framväxt och 

övergången till den digitala nyhetskonsumtionen.  
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Som tidigare nämnts är det i dag viktigt för nyhetsredaktioner att producera nyheter som är 

kommersiellt gångbara, vilket har bidragit till en skiftande nyhetsvärdering (Strömbäck, 

2008). Den skiftande nyhetsvärderingen har främst visat sig genom att sensationella nyheter 

fått ett allt högre nyhetsvärde. Journalistiken anses därmed ha blivit mer marknadsanpassad 

eftersom sensationella händelser, såsom brott, lockar läsare. Även Thurman och Myllylathi 

(2009) förespråkar att brottsrelaterade händelser skapar uppmärksamhet, vilket har blivit en 

viktig förutsättning för att nå ut till allmänheten i dagens mediebrus. Dessutom har människor 

en tendens till att komma ihåg negativ information i större utsträckning än positiv 

information, vilket är ytterligare en anledning till varför brottsnyheter kommer få en allt mer 

framträdande roll gentemot frågor som berör politik och samhälle (Strömbäck, 2008).  

4.2.1. Betydelsen av en händelses närhet  

Som Hvitfelt (1985) förespråkar är betydelsen av närhet, dels kulturellt och dels geografiskt 

betydande för nyhetsredaktionens slutliga nyhetsurval. Strömbäck (2008) har granskat 

nyhetsredaktioners nyhetsurval i både morgon- respektive kvällspress, beträffande hotfulla 

händelser. I studien framkommer det att kvällspressens förstasidesartiklar, i detta fall 

Aftonbladet, prioriterar att rapportera om händelser som utspelar sig i Sverige. Endast ett fåtal 

av Aftonbladets förstasidesartiklar inriktade sig på händelser som utspelat sig utanför Sveriges 

gränser. I studien granskas även vilka svenska städer som dominerar i nyhetsinslagen och 

resultatet visar att Stockholm är den stad som dominerar Aftonbladets förstasidesartiklar. De 

länder som dominerar i nyhetsartiklarna nästefter Sverige är: USA, England och Irak. Enligt 

Strömbäck (2008) anses därmed, bortsett från Sverige, inte den geografiska närheten så 

betydelsefull för kvällspressens nyhetsurval.  

4.2.2. Betydelsen av källor  

Nord och Strömbäck (2005) presenterar i en forskningsöversikt kunskapsläget gällande 

nyhetsvärdering, med ett övergripande fokus på händelser som berör hot, risker och kriser i 

samhället. Författarna beskriver exempelvis relationen mellan medierna och källorna, som är 

av stor vikt för medierna eftersom de är beroende av källor för att få tillgång till nyheter. 

Tidigare dominerandes ofta nyhetsinslagen av samhälleliga eliter eller personer med 

expertkompetens. Men nyhetsorganisationers användning av källor har påverkats av 

kommersialiseringen vilket främst visat sig genom att allt färre artiklar innehåller källor. 

Enligt forskarna är det både kostsamt och tidskrävande att inhämta information från många 

olika källor. Därför präglas allt fler nyhetsartiklar endast av uttalanden och tolkningar från 
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nyhetsmediets egna journalister och de saknar därmed källor helt. Studiens resultat 

beträffande användandet av källor i samband med hotfulla händelser, visar att allt fler 

nyhetsartiklar saknar källor. I de nyhetsartiklar som innehöll källor var uttalanden från vanliga 

medborgare vanligast, det vill säga icke-elitkällor.  

Till skillnad från de resultat som presenteras ovan, visar Sahlstrands (2000) studie att den 

ökade konkurrensen snarare bidragit till att allt fler journalister väljer att använda sig av 

muntliga källor. I studien undersöks olika områden och dess förekomst av elitkällor respektive 

icke-elitkällor. Studiens resultat visar att brottsrelaterade nyhetsartiklar kännetecknas av icke-

elitkällor, vilket innebär att artiklarna huvudsakligen innefattar uttalanden från personer som 

saknar makt och auktoritet i samhället. Genom att använda sig av muntliga källor, det vill 

säga uttalanden från individer, skapas en personcentrerad journalistik vilket är en viktig 

förutsättning för att få mottagaren att ta del av nyhetsinnehållet. Personifiering är inte det enda 

skälet till användandet av muntliga källor, utan en ytterligare bidragande orsak är förmågan 

att kunna leverera information snabbt eftersom det många gånger är mer tidskrävande att 

använda sig av skriftliga källor.  

4.3. Vad skapar uppmärksamhet hos mottagaren? 

Nyheter som berör brott passar medielogikens olika berättartekniker, vilket innebär att 

nyheterna med enkla knep kan utformas på dramatiska sätt för att locka till sig 

uppmärksamhet (Djerf-Pierre & Weibull, 2001). Strömbäck (2008) undersöker dels 

nyhetsurvalet, dels i vilken utsträckning medielogikens berättartekniker avspeglas i 

nyhetsinnehållet under tre sammanhängande månader. Nyhetsartiklarna kännetecknades av 

berättartekniken personifiering. Att personifiera innehållet innebär ett större innehållsfokus på 

konkreta personer i stället för kollektiv eller abstrakta sammanhang. För att undersöka och 

mäta graden av personifiering i nyhetsartiklarna som presenterats på första sidan har forskarna 

delat upp graden av personifiering i en fyrgradig skala. Den första skalan innefattar artiklar 

som saknar namngivning, medan den andra skalan berör artiklar som innefattar individer men 

som är knutna till en viss organisation eller institution. Den tredje skalan innefattar individer 

men som står i förgrunden, medan den fjärde och sista skalan berör artiklar där individen är i 

centrum. Av Aftonbladets förstasideartiklar präglades omkring 80 procent av personifierat 

innehåll. Genom att personifiera innehållet kan händelser konkretiseras och på så sätt blir det 

enklare för människor att identifiera sig med nyheterna. Enligt Strömbäck (2008) skiljer sig 

många gånger olika studiers resultat gällande graden av personifiering, vilket beror på att 
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berättartekniken definieras på olika sätt. Dock kännetecknas kvällstidningarnas nyhetsartiklar 

ofta av en hög grad personifiering.  

Strömbäcks (2008) resultat visar även att berättartekniken konkretion är utmärkande i 

nyhetsartiklarna som undersökts under tre sammanhängande månader, vilket visade sig 

genom att artiklarna fokuserade på att lyfta fram händelserna snarare än processerna. För att 

undersöka nyhetsartiklarnas grad av konkretion, använde sig forskarna av en fyrgradig skala. 

Den lägsta nivån av konkretion berörde nyheter som behandlade statiska situationer, medan 

den andra och tredje nivån berörde dynamiska situationer samt processer som fokuserade på 

specifika uttalanden eller olika åsikter som uttrycks. Den fjärde och sista skalan innefattade 

artiklar som fokuserade på konkreta händelser. I studiens resultat framkom det att 64 procent 

av nyhetsartiklarna berörde konkreta händelser och situationer, medan endast mellan 6 och 15 

procent av nyhetsartiklarna behandlade dynamiska situationer och processer.  

Ett flertal studier som genomförts gällande hur journalistiken avspeglar verkligheten påvisar 

att berättelserna är formade för att passa mediernas format. Den ökade konkurrensen om 

människors uppmärksamhet har bidragit till att nyhetsartiklar allt oftare personifieras och fylls 

med värdeladdade ord med hänsyn till publikens krav på förenkling (Ghersetti, 2004). 

Nygaard-Blom och Reinecke-Hansen (2015) beskriver i sin studie hur olika nyhetssajter 

använder sig av målande rubriker för att locka till sig läsare. I studien undersöks totalt 

100 000 rubriker från tio olika danska nyhetsredaktioners hemsidor. Något som framgår av 

studien är att antalet ”klick” har en direkt relation till nyhetssidans kommersiella intäkter, 

vilket i sin tur skapar ett ökat intresse för annonsörer att synas på nyhetsredaktionens 

webbsida (Nygaard-Blom & Reinecke-Hansen, 2015). En konsekvens av detta är att 

nyhetsorganisationer strävar efter att utforma rubriker på ett sensationellt och tilltalande sätt 

med olika berättartekniker. Att utforma sensationella och intresseväckande rubriker för att 

locka till sig läsare kan, som tidigare nämnts, därmed liknas med push-notiser, eftersom de 

också är utformade för att skapa uppmärksamhet (Fidalgo, 2009).  

För att locka till sig läsare, beträffande nyheter som berör brott, har brottsoffer fått en allt mer 

framträdande placering (Nilsson, 2012). Enligt Nilsson (2012) används offerskap för att locka 

människor till att ta del av nyheten. Medieforskarna Demker och Duus-Otterström (2011) har 

granskat vilka personer som fått en framträdande roll i medias rapportering från år 1965 till 

och med år 2005. Resultatet av studien visar att brottsoffer fått en mer framträdande placering 

i medias rapportering, medan ondskefulla beskrivningar av gärningsmän har minskat. Enligt 
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Demker och Duus-Otterström (2011) är kommersialiseringen en bidragande orsak till 

brottsoffers framträdande placering, eftersom offerskapet väcker sympati hos publiken och på 

så sätt ökar sannolikheten att mottagaren tar del av nyheten.  

4.4. Relationen mellan medier och brott 

Tidigare forskning, som berör relationen mellan medier och brott, har till större delen 

fokuserat på olika mediers brottsrapportering kring enstaka händelser. Pollack (2001) har 

dock undersökt relationen mellan medier och brottslighet i ett bredare perspektiv. Pollack 

(2001) har genomfört en kvantitativ studie för att ta reda på hur brottsrapporteringen sett ut 

under 1900-talet i Sverige. Resultatet av studien visar att andelen brottsnyheter varierat under 

1900-talet. Under år 1945 ökade antalet brottsnyheter, till skillnad från 1950-och 1970-talet 

då andelen brottsnyheter minskade markant, för att sedan öka igen och nå den högsta punkten 

år 1995. Enligt Djerf-Pierre och Weibull (2001) minskade andelen brottsnyheter på grund av 

att läsarna i en allt mindre grad intresserade sig för händelser som berörde olyckor och brott. 

Anledningen var således inte att brottsligheten minskat utan snarare på grund av att 

brottsnyheterna ansågs oviktiga för publiken att ta del av.   

Överdriven rapportering gällande vissa specifika brott har i tidigare forskning berörts, vilket 

påvisat en ökad rädsla hos människor för att själva bli utsatta för liknande brott (Sandstig, 

2010). Dessutom föreställer sig människor att de brott som media uppmärksammar också är 

de brott som inträffar mest av allt i samhället (Demker & Duus-Otterström, 2011). Enligt 

Sandstig (2010) ökar människors rädsla att själva blir utsatta för de brott som nyhetsmedierna 

väljer att uppmärksamma. Det innebär att människor som väljer att ta del av kvällstidningar, 

som i större utsträckning prioriterar att rapportera om brott, känner mer rädsla. Något som 

varit påtagligt för ett flertal studier gällande mediers brottsrapportering är bristen av 

överenstämmelse mellan brottsstatistiken och vilka typer av brott som medierna 

uppmärksammar (Hvitfelt, 1994). Medierna tenderar att uppmärksamma våldsbrott och brott 

mot person, medan egendomsbrott anses underrepresenterade (Demker & Duus-Otterström, 

2011). Sarnecki (2014) beskriver att mord är ett ord som är populärt bland nyhetsmediers 

löpsedlar, trots att det är väldigt sällsynt. I Sverige anses även medias bild av brottslighet 

bidra till en viss skevhet, närmare bestämt en bristande överenstämmelse mellan medias 

uppmärksammade brottslighet och brottsstatistiken (Sandstig, 2010).  
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4.5. Sammanfattning av forskningsläget 

Den tidigare forskning som presenterats ovan visar att journalistiken har förändrats i takt med 

det ökade medieutbudet. Journalistiken som tidigare informerade om allsidiga händelser och 

på så sätt bidrog till opinionsbildning är numera nyhetsorganisationers sekundära mål, medan 

det primära målet är att attrahera läsarna med nyheter som anses intressera mottagaren. För att 

undersöka mediers nyhetsurval, det vill säga vilka nyheter som i slutändan hamnar på mediets 

agenda, dominerar nyhetsvärderingsteorin. Forskning som genomförts beträffande mediers 

nyhetsurval påvisar att sensationella nyheter fått ett allt högre nyhetsvärde, eftersom det visat 

sig att brottsrelaterade händelser intresserar människor och därmed skapar uppmärksamhet. 

Vidare visar tidigare forskning att journalister använder sig av olika strategier för att locka till 

sig läsare. För att undersöka hur medier använder sig av olika tekniker har tidigare studier 

undersökt hur medielogikens berättartekniker utmärker sig i nyhetsinnehållet. Forskarna 

förespråkar att den ökade konkurrensen har bidragit till att nyhetsartiklar allt oftare 

personifieras och konkretiseras för att det på så sätt ska bli enkelt för mottagaren att ta till sig 

nyhetsinnehållet.  

Beträffande nyheter som berör brott, visar tidigare forskning bland annat att brottsoffer fått en 

allt mer framträdande placering och används för att väcka sympati hos mottagaren vilket i sin 

tur ska öka chansen att läsaren tar del av nyheten. Dessutom visar tidigare forskning att mord 

är ett ord som är populärt bland nyhetsmediers löpsedlar, trots att det är väldigt sällsynt i 

Sverige.  

4.6. Studiens bidrag 

Det finns en del forskning gällande journalistikens förändring, men det som skiljer min studie 

från tidigare forskning är valet av nyhetsmedium. Tidigare forskning har främst undersökt 

mediers nyhetsurval via nyhetssajter och tryckpress och därmed finns det en viss avsaknad av 

studier som undersökt det mobila nyhetsmediet. Enligt RIDNR (2017) senaste 

sammanställning blir det påtagligt att den digitala nyhetskonsumtionen dominerar och 

mobiltelefonen är den nyhetskälla som flest vänder sig till. Det är därför intressant att 

undersöka vilka nyheter som pushas ut, eftersom nyheterna som sänds ut har betydelse för 

människors kunskaper om verkligheten.  

Det finns dessutom ett ständigt behov av att uppdatera forskningen beträffande mediers 

nyhetsurval, eftersom kampen om uppmärksamhet ökar i takt med att utbudet av olika medier 
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ökar. Det finns även en viss skillnad mellan olika nyhetsmedier, exempelvis prioriteras endast 

vissa händelser för push-distrubtion medan andra händelser åsidosatta. Enligt Altheide och 

Snow (1979) har varje nyhetsmedium sin egen logik och därmed kan denna studie bidra till en 

förståelse för vad som kännetecknar de brottsrelaterade nyheterna som pushas ut via 

Aftonbladets mobila nyhetsapplikation. Dessutom skapas en uppfattning om hur stor andel av 

händelserna som är brottsrelaterade. 
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5. Syfte och frågeställningar 

I detta avsnitt presenteras studiens problemformulering, mål, syfte samt de frågeställningar 

som analysen är avsedd att ge svar på. I problemformuleringen redogörs varför studien är 

relevant och intressant utifrån ett samhälleligt och vetenskapligt perspektiv. De 

frågeställningar som specificeras har en tydlig förankring till studiens teoretiska ramverk.  

5.1. Problemformulering 

I dag äger 85 % av Sveriges befolkning en smart mobil och allt fler väljer att ladda ner 

nyhetsorganisationers mobila applikationer för att löpande få information om händelser som 

inträffar i världen (Internetstiftelsen, 2017). Vilka nyheter som medierna väljer att publicera 

är av stor vikt, eftersom medierapporteringen påverkar människors verklighetsuppfattning och 

riskbedömning (Hadenius, Weibull & Wadbring, 2011). Medierna är vår viktigaste källa till 

information och därför är det intressant att undersöka nyhetsurvalet via den nyhetskanal som 

flest vänder sig till i Sverige, nämligen den mobila nyhetsapplikationen (RIDNR, 2017).  

I takt med det ökade medieutbudet har det allsidiga innehållet ersatts av ett allt mer 

marknadsorienterat innehåll, som huvudsakligen syftar till att sälja in nyheten till publiken 

(Jönsson & Strömbäck, 2005). Mediernas format är alltid begränsade, vilket innebär att inget 

nyhetsmedium kan rapportera om allt som händer och sker. Dessutom kan inte varje enskild 

nyhet rymma all den information som är relevant för att skapa en full förståelse för händelsen, 

vilket innebär att nyhetsjournalistiken till stor del handlar om att välja och välja bort. Detta 

kan liknas med push-notiserna som endast rymmer ett visst antal begränsade ord, som ska 

informera mottagaren om de viktigaste händelserna och samtidigt skapa uppmärksamhet 

(Fidalgo, 2009).    

5.2. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka brottsrapportering via kvällspressens nyhetsapplikation, 

och på så sätt införskaffa kunskap om den mobila nyhetsapplikationen som 

informationskanal.  

 



22 

 

 

5.3. Frågeställningar 

 Hur stor andel av de push-notiser som sänds ut via Aftonbladets nyhetsapplikation är 

brottsrelaterade?  

 Hur överensstämmer brottsrapporteringen med några av Hvitfelts (1985) etablerade 

nyhetsvärderingskriterier? 

 På vilket sätt utmärker sig medielogikens berättartekniker i push-notiserna beträffande 

brott?  
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6. Metod och material 

I detta avsnitt presenteras metoden som ligger till grund för studien, samt de för- och 

nackdelar som studiens valda metod för med sig. Här beskrivs även studiens material, urval, 

insamlingsmetod samt en beskrivning av studiens framtagna kodscheman med tillhörande 

variabler och variabelvärden. Därefter diskuteras studiens validitet respektive reliabilitet. 

Avslutningsvis ges en en kortare reflektion kring studiens val av metod.   

6.1. Kvantitativ metod  

Enligt Holme och Krohn-Solvang (1997) beskrivs begreppet metod som ett redskap som 

används för att lösa olika problem genom att inhämta nya kunskaper. Det finns två olika 

tillvägagångssätt inom samhällsvetenskapen, närmare bestämt kvalitativa metoder respektive 

kvantitativa metoder (Esiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängerud, 2011). Vid studier 

beträffande medieinnehåll kännetecknas den kvalitativa metoden av ett helhetsperspektiv som 

präglas av ett förstående syfte, det vill säga en vilja att förstå helheten av texten. Den 

kvantitativa metoden är däremot formaliserande och präglas av systematiska 

innehållsanalyser, som exempelvis kan ge svar på frekvenser och utrymme i ett medieinnehåll 

(Esiasson et al, 2011). Kvantitativa metoder är lämpliga när målet med studien är att 

undersöka förekomsten av olika innehållsliga kategorier i ett nyhetsmaterial.  

Den kvantitativa metoden har två huvudsakliga användningsområden. Metoden används dels 

för att undersöka hur frekvent olika innehållskategorier förekommer, dels för att studera hur 

stort utrymme vissa kategorier får. Med olika datorprogram är det möjligt att på relativt kort 

tid undersöka och registrera förekomsten av olika innehållskategorier, till exempel vem som 

kommer till tals eller hur stor utrymme ett visst ämnesområde får via nyhetsrapporteringen. 

Analysenheterna måste först tolkas för att kunna placeras under en viss kategori. Det är först 

när tolkningen har gjorts som räkningen kan påbörjas.  

Syftet med studien är att undersöka hur stort utrymme brottsrapporteringen får via 

kvällspressens nyhetsapplikation, samt undersöka vad som karaktäriserar brottsartiklarna 

utifrån några av Hvitfelt (1985) nyhetsvärderingskriterier. Därefter syftar studien till att skapa 

en förståelse kring push-notisernas utformning. För att bemöta studiens syfte och 

frågeställningar lämpar sig därmed en kvantitativ metod bäst, eftersom metoden möjliggör en 

kvantifiering av en större mängd analysenheter. 
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6.2. Material och urval 

Samtliga analysenheter som studien syftar till att undersöka är inhämtade från Aftonbladets 

mobila nyhetsapplikation. En avgörande aspekt för valet av tidning är dess stora digitala 

spridning bland nyhetskonsumenter. Enligt RIDNR (2017) är Aftonbladet den mest 

nedladdade nyhetsapplikationen i Sverige. Dessutom visar Internetstiftelsens (2017) senaste 

studie att kvällstidningen Aftonbladet är den populäraste nyhetskällan bland samtliga 

plattformar som erbjuder nyheter i Sverige. Aftonbladet når därmed ut till en bred läsarkrets 

och vilka händelser som uppmärksammas påverkar en stor del av svenska folkets kunskaper 

om världen omkring oss. På grund av dess popularitet har jag därmed valt att undersöka push-

notiserna och dess tillhörande nyhetsartiklar som sänts ut via Aftonbladets mobila 

nyhetsapplikation.  

Samtliga push-notiser, med tillhörande nyhetsartiklar, har inhämtas under perioden 23 

oktober- 21 november år 2017. Under perioden har totalt 340 stycken push-notiser med 

tillhörande nyhetsartiklar samlats in. Perioden för insamling av push-notiserna valdes på 

grund av att ingen större händelse som möjligen kunnat påverka nyhetsurvalet kunde 

förutspås, till exempel valkampanjer. Det vill säga om det i samband med studiens 

insamlingsperiod skulle inträffa någon planerad händelse, vilket jag ansåg att det inte skulle 

göra. Eftersom jag är intresserad av hur framträdande brottsnyheter är i förhållande till övriga 

ämnesområde hade undersökningens resultat kunnat ge ett missvisande resultat, om det 

exempelvis pågick en valkampanj i samband med studiens insamlingsperiod. Under studiens 

insamlingsperiod uppmärksammades kampanjen #metoo som fått stor medial uppmärksamhet 

och därmed möjligen påverkat Aftonbladets push-distribution gällande sexualbrott.  

6.3. Insamlingsmetod 

För att samla in analysenheterna, i detta fall push-notiserna och dess tillhörande 

nyhetsartiklar, har en Iphone 6 använts. Innan insamlingen av analysenheterna påbörjades 

nollställdes alla inställningar på telefonen, dessutom raderades tidigare innehåll och personlig 

information. Valet att radera tidigare inställningar grundar sig i dagens digitala revolution, 

som innebär att nästintill allt du gör via din smarta mobil registreras. Därav har den smarta 

telefonen, efter nollställningarna, endast använts för att samla in push-notiser och 

nyhetsartiklar via Aftonbladets mobila nyhetsapplikation. Genom att ladda ner Aftonbladets 

nyhetsapplikation godkänns automatiskt att Aftonbladet får information om din position 
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(Aftonbladet, 2017). För att inte detta ska påverka vilka nyheter som publiceras på 

mobilskärmen har jag valt att stänga av platstjänster och därmed ska inte Aftonbladets 

nyhetsdistribution påverkas av min position.   

Under insamlingsperioden har jag tagit skärmdumpar på de push-notiser som Aftonbladet 

skickat ut. Därefter har jag sökt upp push-notisernas tillhörande artiklar, vilka nåddes direkt 

genom att klicka på push-notisen. Samtliga push-notiser har sedan dokumenterats tillsammans 

med den tillhörande hyperlänken som leder mottagaren till den fullständiga nyhetsartikeln.  

6.4. Kodschema och variabler 

Enligt Esaiasson et al (2011) är det viktigt att ta hänsyn till variabeltänkandets centrala 

begrepp, eftersom begreppen fungerar som en verktygslåda som hjälper till att disciplinera 

forskningsarbetet. Följande begrepp anses centrala: analysenheterna, variabler och 

variabelvärden. Dessutom klassificeras den sammanfattande datamatrisen som ett centralt 

verktyg, eftersom datamatrisen innefattar en uppställning av den verklighet som studien avser 

att undersöka. Det innebär att datamatrisen visar vilka som är studiens analysenheter, det vill 

säga vad studien syftar till att undersöka.  

Enligt Esaiasson et al (2011) är datamatrisen och övriga centrala begrepp som presenterats 

ovan av stor vikt för att disciplinera undersökningen. Jag har därmed valt att utforma en 

datamatris i det statistiska datorprogrammet SPSS, med tillhörande variabler och 

variabelvärden. För att definiera datamatrisens variabler är det viktigt att ta hänsyn till vilka 

egenskaper hos analysenheterna som är relevanta för studien. En viktig aspekt vid 

framtagandet av variabler är således att ta hänsyn till studiens syfte och frågeställningar som i 

sin tur är knutna till studiens teoretiska perspektiv. Datamatrisen har därmed utformats utefter 

studiens syfte, tidigare forskning och teoretiska ramverk.  

Analysenheterna, det vill säga push-notiserna och dess tillhörande nyhetsartiklar, har 

tillskrivits vissa egenskaper, kallade variabler, som syftar till att undersöka och förklara olika 

samband. Slutligen ska varje egenskap kunna anta ett eller flera värden, dessa värden kallas 

för variabelvärden. Det är av stor vikt att varje variabel särskiljer sig från övriga variabler, 

samt att varje analysenhet endast kan anta ett av datamatrisens utformade variabelvärden. När 

jag försäkrat mig om att varje analysenhet endast kunnat anta ett av studiens framtagna 

variabelvärden har samtliga analysenheter kodats. Därefter har resultatet sammanställts i olika 

diagram och tabeller för att på så sätt åskådliggöra resultatet på ett tydligt och enhetligt sätt.    
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För att besvara studiens syfte och frågeställningar har jag utformat två kodscheman, (se bilaga 

1). Studiens första kodschema syftar till att samla in andelen push-notiser med tillhörande 

nyhetsartiklar som berör ämnesområdet brott, medan studiens andra kodschema avser att 

studera vad som karaktäriserar de brottsrelaterade nyhetsartiklarna och des tillhörande push-

notiser. Genom att använda mig av två kodscheman blir det extra tydligt att det endast är de 

brottsrelaterade händelserna som undersöks närmare. Studiens framtagna kodscheman, 

variabeldefinitioner och analysenheter finns som bilagor.  

6.4.1. Studiens framtagna variabeler  

Följande variabler har utformats och anpassats utefter studiens syfte och frågeställningar: 

ämnesområde, brottskategori, skådeplats, källor, huvudperson i push-notis samt skådeplats i 

push-notis. För att besvara studiens första fråga, det vill säga hur stor andel av nyheterna som 

är brottsnyheter, har variabelvärdet ämnesområde utformats. Variabeln huvudsaklig 

brottskategori undersöker vilka typer av brott som uppmärksammas via Aftonbladets mobila 

nyhetsapplikation. Variablerna ämnesområde, skådeplats och källor avser att undersöka hur 

brottsrapporteringen överensstämmer med några av Hvitfelts (1985) 

nyhetsvärderingskriterier, närmare bestämt studiens första och andra frågeställning. För att 

besvara studiens tredje frågeställning, gällande hur medielogikens berättartekniker utmärker 

sig har följande variabler utformats: huvudperson i push-notis samt skådeplats i push-notis.  

I studien kommer följande av Hvitfelts (1985) nyhetsvärderingskriterier att undersökas: 

sakområde, närhet samt elitkällor. På grund av att studien har ett övergripande fokus på 

brottsrelaterade händelser anser jag att nyhetsinslagen redan innehar negativa inslag och 

därmed har jag valt att inte undersöka kriteriet negativa inslag. Likaså gällande kriteriet 

oväntad, eftersom brottsrelaterade händelser förutsättningslöst uppfattas som oväntade, 

eftersom de skiljer sig från samhällets vardagliga normer. 

Curran et al (2010) förespråkar att analysenheterna inte uppfattas som hårda enbart på grund 

av att de berör brott utan hur själva händelsen kontextualiseras är avgörande för tolkningen. 

Om nyhetsinslaget beskriver de allmänna angelägenheterna och konsekvenserna av brottet 

anses händelsen vara hård och därmed viktig för allmänheten att ta del av. Nyheten anses vara 

mjuk om nyhetsinslaget i stället fokuserar på själva brottet med fokus på offren och förövarna 

och utesluter konsekvenser och orsakssamband. Jag anser dock att det är svårt att avgöra om 

nyheten är mjuk respektive hård genom att enbart studera push-notiserna, eftersom push-

notiserna endast rymmer ett fåtal ord. Enligt Baum (2007) använder sig de flesta tidigare 
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studier av ämnesdimensioner för att avgöra om en nyhet är viktig (hård) eller intressant 

(mjuk). Därför har jag valt att utgå från ämnesdimensionen för att avgöra om nyheten 

uppfattas som viktig (hård) eller intressant (mjuk), vilket innebär att brottsnyheterna uppfattas 

som hårda oavsett hur händelserna kontextualiseras för läsaren 

Jag har valt att utesluta berättartekniken polarisering, som handlar om i vilken utsträckning 

konflikter stärks eller betonas i nyheten, eftersom samtliga analysenheter är brottsrelaterade 

och därmed redan innehar en viss polarisering i rapporteringen. Dessutom har 

berättarteknikerna förenkling och tillspetsning väldiga likheter, då båda syftar till att en nyhet 

måste begränsas utefter mediernas utrymme. Därför har jag valt att slå samman 

berättarteknikerna förenkling och tillspetsning. I studien använder jag mig av ordet 

förenkling. Följande berättartekniker anses således relevanta för min studie: konkretion, 

förenkling, samt personifiering.  

6.5. Studiens validitet och reliabilitet 

Enligt Esiasson et al (2011) kan en viss problematik uppstå när studiens frågeställningar och 

problem ska översättas till en operationell nivå. För att försäkra sig om att min studies 

validitet är hög är det således viktigt att undvika översättningsproblem och på så sätt försäkra 

sig om att studien verkligen mäter det undersökningen syftar till att undersöka. För att skapa 

tydlighet kring vad studien syftar till att undersöka och vad som undersöks har jag valt att 

definiera innebörden av studiens variabler och variabelvärden. Samtliga variabler med 

tillhörande variabelvärden har dels hämtats utifrån de teorier som presenteras i teorikapitlet, 

och dels från tidigare forskning. Därefter har samtliga variabelvärden omarbetats, brutits ned 

och anpassats utefter min studie så att varje analysenhet endast kunnat anta ett av 

datamatrisens utformade variabelvärden. Exempelvis, med tanke på att studien har ett 

övergripande fokus på brottsartiklar, har huvudpersoner brutits ned till personer som är 

vanligt förekommande i artiklar beträffande brott så som polis, offer och gärningsmän.  

Därefter, det vill säga när man försäkrat sig om att studien mäter det som den avser att mäta, 

är det viktigt att den insamlade informationen är reliabel. För att försäkra sig om att min 

studie uppnår hög reliabilitet ska oberoende mätningar, som undersöker samma fenomen, ge 

ett likartat resultat. Samtliga analysenheter har därmed kodats oberoende av varandra men 

utifrån samma mätinstrument. För att undvika tolkningsproblem, i samband med kodningen 

av studiens analysenheter, har trettio artiklar med tillhörande push-notiser testkodats. Under 
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testkodningen uppstod vissa oklarheter och därmed reviderades vissa variabelvärden för att på 

så sätt kunna täcka in samtliga aspekter som framgick i nyhetsartiklarna och push-notiserna.  

6.6. Reflektion kring val av metod 

Den kvantitativa innehållsanalysen präglas av systematiska analyser som exempelvis kan ge 

svar på frågor om frekvenser och utrymme (Esaiasson et al 2011). För att ge svar på studiens 

syfte och dess frågeställningar har jag sorterat analysenheternas innehåll utifrån studiens 

variabler och variabelvärden, vilket innebär att analysenheterna har undersöks systemastiskt.  

Ett problem som uppstod i samband med kodningen var tolkningen gällande push-notisernas 

huvudpersoner. Exempelvis uppstod en viss problematik när push-notisen var utformad på 

följande sätt: ”Rikspolischefen Dan Eliasson säger”, eftersom polisen är en myndighet som 

tillhör ett kollektiv. Dock innehåller push-notisen ett uttalande från en specifik person och 

därmed har jag valt att koda push-notisens huvudperson med variabelvärdet som innefattar 

uttalande från person med polisbefattning.   

En ytterligare svårighet som studien ställts inför är valet av att samla in analysenheterna innan 

och inte i samband med kodningen. Eftersom jag har valt att samla in nyhetsartiklar och dess 

push-notiser innan kodningen påbörjades kan innehållet i nyhetsartiklarna uppdaterats i 

efterhand. Om nyhetsartikeln har uppdaterats i efterhand kan möjligen datumet vara 

missvisande, eftersom det kan särskilja sig från det datumet jag angett i samband med 

insamlingen. Jag anser dock att enstaka förändringar inte påverkar studiens resultat i större 

grad, med tanke på undersökningens framtagna variabler och variabelvärden. Det gäller dock 

enbart nyhetsartiklarna, eftersom jag tagit skärmdumpar på push-notiserna i samband med att 

de dykt upp på mobilskärmen. Push-notisernas innehåll kan därmed inte ha justerats i 

efterhand. Innehållet i skärmdumparna, närmare bestämt push-notiserna, har därefter skrivits 

in i ett worddokuemt och placerats tillsammans med hyperlänken för att på så sätt skapa en 

tydlig struktur. Samtliga push-notiser med tillhörande nyhetsartiklar har sedan kategoriserats 

utefter det datum som antecknades i samband med att nyheten dök upp på mobilskärmen. 
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7. Studiens resultat 

I följande kapitel presenteras studiens resultat som framkom genom en analys av 

nyhetsartiklar med tillhörande push-notiser som sänts ut via Aftonbladets nyhetsapplikation. 

Resultatet av studien presenteras i diagram och tabeller med tillhörande text som summerar 

det påvisade resultatet. I den löpande texten har procenttalet avrundats till heltal. För att 

skapa tydlighet kring studiens resultat avslutas kapitlet med en resultatsammanfattning.   

7.1. Ämnesområde 

Under studiens insamlingperiod, från den 23 oktober 2017 till den 21 november 2017, har 

totalt 339 nyhetsartiklar med tillhörande push-notiser samlats in. Här redovisas fördelningen 

av analysenheternas ämnesområden – brott eller annat område. Resultatet presenteras i 

frekvens och procent.  

 
Diagram 7.1. Fördelning av nyhetsartiklarnas ämnesområde. N=339.  

Diagram 7.1. visar att av samtliga 339 artiklar som samlats in, berörde 149 stycken 

nyhetsartiklar ämnesområdet brott. Om vi i stället omvandlar frekvensen till procent visar 

staplarna ovan att närmare 44 % av nyhetsartiklarna innefattar brottsrelaterade situationer, 

medan resterande 190 artiklar behandlade övriga ämnesområden. Det betyder att artiklarna 

inte innefattade något av de kriterier som ansågs avgörande för att artiklen skulle tillfalla 
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ämnesområdet brott. Stapeln som berör annat område visar att närmare 56 % av studiens 

analysenheter berörde övriga ämnesområden. Samtliga nyhetsartiklar som ansågs 

brottsrelaterade, har därefter verkat som underlag för studiens andra kodschema som syftar till 

att undersöka vad som karaktäriserar brottsartiklarna och dess tillhörande push-notiser.  

7.2. Antal brottsnyheter per dag 

I samband med insamlingen av push-notiserna och nyhetsartiklarna har även antalet 

brottsnyheterna analyserats. Nedan presenteras fördelningen av de brottsnyheter som 

uppmärksammades under studiens insamlingsperiod, från den 23 oktober 2017 till den 21 

november 2017.  

 

Diagram 7.2. Antal brottsnyheter per dag. N=149. 

Diagram 7.2. visar att andelen brottsnyheter som pushats ut under insamlingsperioden varierar 

från dag till dag, det vill säga allt från en push-notis till femton push-notiser som berör en 

brottsrelaterad händelse. Fördelningen av push-notiserna håller dock en förhållandevis jämn 

nivå, men det finns enstaka datum som särskiljer beträffande antalet push-notiser som sänts 

ut. Till exempel skickades totalt femton brottsnyheter ut den 30 oktober, vilka berör en rad 

olika brottstyper. Tre av brottsnyheterna, som sändes ut den 30 oktober, berörde ”Madsen-

fallet” som är en händelse som fått stor uppmärksamhet av media. Endast en av 
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brottsnyheterna berörde #metoo, medan resterande nyheter berörde olika typer av brott. 

Genom att studera diagrammet ovan kan vi avslutningsvis konstatera att Aftonbladets mobila 

nyhetsapplikation dagligen, vanligtvis, pushar ut mellan tre till fyra brottsrelaterade push-

notiser med tillhörande nyhetsartiklar.   

7.3. Huvudsaklig brottskategori 

Nedan presenteras olika typer av brottskategorier som uppmärksammats i samband med 

kodningen av studiens analysenheter. Resultatet presenteras i frekvens och procent.  

Tabell 7.1. Huvudsaklig brottskategori. N=149. 

Brottskategori    Frekvens    Procent 

   

Mord eller dråp           39        26,2 

Sexuella övergrepp           23        15,4 

Sexuella trakasserier           17        11,4 

Våldsbrott           25        16,7 

Stöld           4         2,7 

Rattonykterhet            5         3,4 

Kidnappning            4         2,7 

Terrorbrott eller annat attentat          17        11,4 

Bedrägeri            8         5,4 

Övriga brott            4         2,7 

Oklart            3         2,0 

Totalt        149     100,0 

Kommentar: De två vanligaste brottskategorierna är understrukna.  

Tabell 7.1. visar att brottskategorin mord eller dråp har högst frekvens (26 %) under studiens 

insamlingsperiod. Näst vanligast är brottskategorin våldsbrott, närmare 17 % av artiklarna 

berörde brottskategorin våld. Den tredje mest förekommande brottskategorin är sexuella 

övergrepp (15 %), följt av brottskategorin terrorbrott/attentat (11 %) och sexuella trakasserier 

(11 %). Därefter är bedrägeri vanligast förekommande (5,5 %), följt av rattonykterhet (3,5 %).  
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Brottskategorierna stöld, kidnappning och övriga brott berördes i närmare (3 %) av 

brottsnyheterna. I tre av artiklarna (2 %) är det oklart vilket typ av brott det rör sig om.   

En generell slutsats som kan dras är därmed att händelser som innefattar mord eller dråp 

prioriteras för push-distrubition via Aftonbladets mobila nyhetsapplikation. Därefter 

prioriteras händelser som innefattar våldsbrott. Vidare kan vi konstatera att Aftonbladet 

prioriterar att rapportera om brott mot person och våldsbrott, medan egendomsbrott är relativt 

underrepresenterade.  

7.4. Händelsernas skådeplatser 

Under denna rubrik presenteras händelsernas skådeplatser, närmare bestämt nyhetsartiklarnas 

geografiska läge. Resultatet av nyhetsartiklarnas skådeplatser redovisas i frekvens samt 

procentsats.   

Tabell 7.2. Fördelning av skådeplatser. N=149. 

Skådeplats    Frekvens    Procent 

   

Stockholm           41 27,5 

Övriga Sverige           80 53,7 

Övriga Norden            7 4,7 

Övriga Europa            2 1,3 

USA         13 8,7 

Övriga världen            3 2,05 

Svårt att avgöra            3 2,05 

Totalt        149     100,0 

Kommentar: De två vanligaste skådeplatserna är understrukna.  

Tabell 7.2. visar att skådeplatsen som har högst frekvens i de undersökta artiklarna är övriga 

Sverige, där nästintill (54 %) av artiklarna berörde händelser som utspelat sig i Sverige. 

Därefter är händelser som utspelat sig i Stockholm vanligast förekommande (27,5 %). Därpå 

får händelser som utspelat sig i USA (9 %) och övriga Norden (4,5 %) mest uppmärksamhet. 

De skådeplatser som får minst uppmärksamhet är händelser som utspelat sig i övriga Europa 

(1 %) och övriga världen (2 %). I tre av nyhetsartiklarna (2 %) är det svårt att tyda vart 
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händelserna utspelat sig. Diagrammet som presenteras nedan visar hur närhetsprincipen styr 

push-notiserna som sänts ut under studiens insamlingsperiod.  

7.4.1. Nära till långt bort 

Under följande rubrik presenteras händelsernas skådeplats i förhållande till närhetsprincipen.  

 

Diagram 7.3. Fördelningen av brottsnyheterna i förhållande till händelsernas geografiska 

läge – från nära till långt bort. N=149.  

Diagram 7.3. visar brottsnyheternas fördelning i förhållande till närhetsprincipen. Genom att 

studera resultatet i figuren ovan kan vi konstatera att händelser som utspelar sig geografiskt 

nära dominerar. Ett undantag är dock att händelser som utspelat sig i USA har högre frekvens 

än händelser som inträffat i övriga Norden, övriga Europa och övriga världen, vilket kan 

grunda sig i att ett terrorbrott inträffade i USA i samband med studiens insamlingsperiod.   
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7.5. Källor 

Här presenteras Aftonbladets representation av elitkällor respektive icke-elit källor, samt 

andelen artiklar som saknar källor helt. Resultatet presenteras i både frekvens och procent.  

Tabell 7.3. Andelen elitkällor respektive icke-elit källor. N=149.  

Källor    Frekvens    Procent 

   

Elitkälla           72 48,3 

Icke-elit källa           24 16,1 

Elitkälla & icke-elit källa           48 32,2 

Källa saknas            5 3,4 

Totalt          149     100,0 

Kommentar: De två vanligaste variabelvärdena är understrukna. 

Tabell 7.3. visar vilka källor som är vanligast förekommande, det vill säga vilka källor som 

används mest frekvent, i nyhetsartiklarna. Elitkällor är den typ av källa som har högst 

frekvens. I de undersökta nyhetsartiklarna bestod närmare 48,5 % av artiklarna av uttalanden 

från elitkällor, det vill säga uttalanden från rättsväsendet såsom polisen, åklagare och 

kammaråklagare. Genom sin sociala position utsöndrar dessa status och en viss makt 

gentemot samhället och bör därmed klassificeras som elitkälla. Därefter är en kombination av 

uttalanden från både elitkälla samt icke-elit källa vanligast förekommande, totalt 32 % av 

analysenheterna bestod av uttalanden från både elitkällor samt icke-elitkällor. Av samtliga 

analysenheter innehöll 16 % uttalanden från icke-elit källor, det vill säga uttalanden från till 

exempel offer eller vittnen. I 3,5 % av analysenheterna saknades källor helt och hållet, vilket 

innebär att nyhetsartiklarna endast innehöll uttalanden från Aftonbladets egna journalister 

eller alternativt hänvisning till annat nyhetsmedium.     

 

 



35 

 

 

7.6. Push-notisernas huvudpersoner 

Här presenteras fördelningen av push-notisernas huvudpersoner, närmare bestämt vem 

nyheten huvudsakligen handlar om. Resultatet av undersökningen presenteras i frekvens och 

procent.  

Tabell 7.4. Fördelning av huvudpersoner i push-notiserna. N=149. 

Huvudperson    Frekvens    Procent 

   

Offer           43 28,9 

Gärningsman           59 39,6 

Person med polisbefattning            9 6,0 

Vittnen            3 2,0 

Politiker           6 4,0 

Kollektiv          17 11,4 

Svårt att avgöra          12 8,1 

Totalt        149     100,0 

Kommentar: De huvudpersoner som är vanligast förekommande är understrukna. 

Tabell 7.4. visar att de huvudpersoner som förekommer mest i de undersökta push-notiserna 

är gärningsmän (40 %) och offer (29 %). Den tredje vanligaste huvudpersonen i push-

notiserna är kollektiv (11 %), det vill säga uttalanden från en organisation eller grupp av 

människor. Därefter är det vanligast med push-notiser som är svårtolkade, det vill säga att det 

är svårt att uttyda vem som är nyhetens huvudsakliga huvudperson (8 %). De huvudpersoner 

som förekommer minst i studiens undersökta push-notiser är: polisen (6 %), politiker (4 %) 

och vittnen (2 %). Avslutningsvis kan vi därmed konstatera att Aftonbladets mobila 

nyhetsapplikation prioriterar att lyfta fram gärningsmän och offer i push-notiserna, medan 

politiker och vittnen förekommer i en mindre utsträckning.   
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7.7. Skådeplats i push-notis 

Under denna rubrik presenteras det resultat som framkom i samband med kodningen av push-

notisernas skådeplats. Det vill säga om det framkom, redan i push-notisen, vart den inträffade 

eller uppklarade incidenten utspelat sig.  

Tabell 7.5. Fördelning av synliga skådeplatser i push-notiserna. N=149.  

Skådeplats i push-notis    Frekvens    Procent 

   

Ja           40 26,9 

Nej           89 59,7 

Delvis           20 13,4 

Totalt        149     100,0 

Kommentar: Det variabelvärdet som är vanligast förekommande är understruket.  

Tabell 7.5. visar att push-notiser som utesluter information om vart händelsen utspelat sig är 

vanligast förekommande. I närmare 60 % av push-notiserna saknades det information om vart 

händelsen utspelat sig eller utspelar sig, vilket kan grunda sig i att push-notiserna är 

utformade för att generera ”klick”, eftersom en viss nyfikenhet kring vart händelsen utspelat 

sig kan uppstå. Variabelvärdet ja som innefattar de push-notiser som fastslår händelsen 

skådeplats är näst vanligast (27 %). I cirka 13 % av push-notiserna fastslås delvis händelsens 

skådeplats, vilket exempelvis kan innebära att händelsen är knuten till en viss organisation 

som framkommer i push-notisen. 

7.8. Resultatsammanfattning 

På frågan om ”Hur stor andel av de push-notiser som sänds ut via Aftonbladet 

nyhetsapplikation är brottsrelaterade?” är svaret att av samtliga 340 artiklar som samlats in, 

berörde 149 stycken artiklar ämnesområdet brott. Resultatet omvandlat i procent, visar att 44 

% av nyhetsartiklarna som sänts ut via Aftonbladets mobila nyhetsapplikation är 

brottsrelaterade utifrån studiens uppställda kriterier. På frågan om ”Hur överensstämmer 

brottsrapporteringen utifrån några av Hvitfelts (1985) etablerade 

nyhetsvärderingskriterier?” är svaret att studiens resultat stämmer väl överens med Hvitfelts 

(1985) nyhetsvärderingskriterier beträffande ämnesområde, närhet och källor. Det visade sig 

genom att Aftonbladets mobila nyhetsapplikation prioriterade att rapportera om brott, 
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samtidigt som dessa brottsrelaterade nyheter vanligtvis utspelade sig i Sverige. Dessutom var 

elitkällor vanligast förekommande, vilket även ökar nyhetsvärdet (Hvitfelt, 1985). På frågan 

om ”På vilket sätt utmärker sig medielogikens berättartekniker i push-notiserna beträffande 

brott?” är svaret att berättarteknikerna konkretion, personifiering och förenkling utmärker sig 

genom att push-notiserna lyfter fram enskilda individer snarare än abstrakta sammanhang. 

Dessutom förenklas många gånger innehållet för att på så sätt skapa en viss nyfikenhet kring 

vart händelsen har utspelat sig.  
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8. Slutdiskussion 

I detta avsnitt förs en diskussion kring de resultat som framkommit i samband med studiens 

analys som i sin tur är kopplat till studiens syfte, frågeställningar och teorier. Diskussionen 

och reflektionen kommer även att sättas i relation till tidigare forskning. Avslutningsvis ges 

förslag på vidare forskning som anses relevant i förhållande till studiens forskningsområde.   

8.1. Brott i fokus 

Analysenheterna, det vill säga nyhetsartiklarna med tilhörande push-notiser, kategoriserades 

utefter vissa kriterier som ansågs avgörande för om artikeln skulle tillhöra ämnesområdet 

brott. På så sätt skapades en uppfattning om hur många av nyhetsartiklarna som var 

brottsrelaterade, i förhållande till studiens framtagna kriterer. Studiens resultat visar att 

ämnesområdet brott har ett högt prioritetsvärde via Aftonbladets nyhetsapplikation, vilket 

stämmer väl överens med Hvitfelts (1985) nyhetsvärderingsteori. Hvitfelt (1985) förespråkar 

att brott är ett av de sakområden som ökar publicitetsvärdet, det vill säga chansen att 

händelsen ska bli till nyhet. Tidigare forskning, som undersökt kvällspressens nyhetsvärdering 

beträffande brott, har även påvisat att brottsrelaterade händelser innehar ett högt nyhetsvärde. 

Den tidigare forskningen har dock endast undersökt nyhetsutbudet i papperstidningar och på 

nyhetssajter. Westlund (2004) anser att det finns en viss skillnad, eftersom push-notiserna 

endast uppdaterar mottagaren om de viktigaste händelserna, medan vissa händelser blir 

åsidosatta. Det vill säga att av nyhetsapparnas innehållsrika information är det endast vissa 

händelser som prioriteras för push-distrubition via kvällstidningens mobila nyhetsapplikation.  

Det ökade medieutbudet har skapat en kamp om människors uppmärksamhet och ett flertal 

forskare menar att journalistiken påverkats negativt. Nyheterna ska dels vara kommersiellt 

gångbara och dels skapa uppmärksamhet hos läsaren. Medieforskarna Thurman och 

Myllylathi (2009) förespråkar att brottsrelaterade händelser skapar större uppmärksamhet, 

vilket är en viktig förutsättning för att fånga läsare i dagens mediebrus. Därav väljer allt fler 

medier att rapportera om händelser som berör brott, eftersom det ökade medieutbudet skapat 

en hård konkurrens som innebär att medier mer eller mindre måste fånga publiken med 

uppseendeväckande händelser.  

Som tidigare nämnts, präglas journalistiken av ett visst spänningsfält mellan politik och 

marknad. I takt med samhällsutvecklingen har spänningsfältet påverkats, vilket främst visar 

sig genom att nyhetsorganisationer i större utsträckning rapporterar om händelser de tror att 
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människor är intresserade av att ta del av i stället för nyheter som är viktiga för publiken att ta 

del av (Hadenius & Weibull, 2011).  

Aftonbladets nyhetsapplikation syftar till att kontinuerligt pusha ut information och på så sätt 

uppdatera mottagarna om de viktigaste nyhetshändelserna. Vid sammanställningen av 

analysenheterna visade det sig att ämnesområdet brott fick stor uppmärksamhet, vilket 

innebär att Aftonbladets mobila nyhetsmedium i en allt större grad prioriterar att rapportera 

om händelser som de tror att människor är intresserade av att ta del av. Samtidigt som de 

prioriterar att rapportera om händelser som skapar uppmärksamhet, det vill säga brott. En 

ytterligare orsak till brottshändelsernas höga nyhetsvärde är således nyhetsorganisationers 

hårda konkurrens i fråga om att locka läsare.  

Nyhetsmedierna förväntas att bidra till demokratin och innehar därmed en viktig roll 

gentemot samhället. Medierna är den viktigaste länken mellan oss och vår omgivning, 

eftersom de har till uppgift att rapportera om händelser som inträffar bortom den egna 

vardagen. Vilka nyheter som medierna väljer att rapportera om kan därmed forma vår 

världsbild. En konsekvens av brottshändelsernas höga prioritetsvärde är att medierna skapar 

en ökad rädsla hos människor för att de själva ska bli utsatta för brott. Mediernas 

huvuduppgift, som är att bidra till demokratin, har därmed påverkats av den ökade 

konkurrensen och fokus ligger i stället på att skapa uppmärksamhet snarare än att bidra till 

demokratin.  

Vid detaljstuderandet av brottsnyheterna, visar studiens resultat att den vanligaste 

förekommande brottskategorin under studiens insamlingsperiod är mord eller dråp. Pollack 

(2001) menar att medier många gånger prioriterar att rapportera om mord, eftersom de vill 

lyfta fram det extrema och ovanliga för att på så sätt skapa uppmärksamhet och locka 

mottagaren till läsning. Nyheter, som berör brott, anses enkla att omforma med hjälp av 

medielogikens berättartekniker och därför får de mest dramatiska berättelserna störst utrymme 

(Strömbäck, 2014). Vidare menar Pollack (2001) att publiken uppskattar rapporteringar och 

beskrivningar om händelser som infattar mord och våld, vilket kan vara en ytterligare 

anledning till mitt påvisade resultat, eftersom mord och våldsbrott är två av de 

brottskategorier som innehar högst frekvens. Även Demker och Duus-Otterströms (2011) har 

undersökt förekomsten av olika brottskategorier i media. Resultatet av studien visar att 

nyhetsmedier prioriterar att rapportera om brott mot person och våldsbrott, vilket är den näst 

vanligaste brottskategorin i min studie. Medierna prioriterar att rapportera om händelser som 
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utspelar sig under en kort tid (Hvitfelt, 1985), vilket kan vara en ytterligare anledning till 

varför Aftonbladets mobila nyhetsapplikation dels prioriterat att rapportera om händelser som 

innefattar mord och dels händelser som innefattar våldsbrott.   

Med tanke på det förändrade medielandskapet och det ökade medieutbudet, existerar det en 

större valfrihet hos människor. En valfrihet som i sin tur påverkat nyhetsinnehållet, vilket 

visat sig genom att nyhetsorganisationer prioriterar att rapportera om händelser som anses 

intressera publiken. Nyheter som anses viktiga prioriteras därmed bort, exempelvis hamnar 

nyheter som berör politik i skymundan (Strömbäck, 2014).  

Som tidigare nämnts, har mobilen förvandlats från ett kommunikations- till multimedium. 

Den mobila nyhetsläsningen har ökat drastiskt och allt fler väljer att ta del av nyheter via 

mobiltelefonen. Därav uppstår det en viss problematik, eftersom push-notiserna som dyker 

upp på mottagarens mobilskärm i en större grad fokuserar på att lyfta fram brottsrelaterade 

händelser och världen framställs därmed många gånger som hotfull. Vidare kan därmed 

konstateras att det mobila nyhetsmediumet påverkats av konkurrensen och följer 

utvecklingstrenden mot ett alltmer fragmenterat medielandskap.  

8.2. Hur förhåller sig brottsrapporteringen till etablerade 

nyhetsvärderingskriterier? 

Av studiens påvisade resultat kan vi konstatera att brottsrelaterade händelser har ett högt 

prioritetsvärde via Aftonbladets mobila nyhetsapplikation, vilket är ett av de sakområden som 

har högt prioritetsvärde enligt Hvitfelts (1985) nyhetsvärderingsteori. Samtliga artiklar som 

berörde ämnesområdet brott verkade därefter som underlag för studiens andra kodschema. 

Studiens andra frågeställning ”Hur överensstämmer brottsrapporteringen med några av 

Hvitfelts (1985) etablerade nyhetsvärderingskriterier?” undersöker vad som karaktäriserar 

brottsnyheterna utifrån Hvitfelts (1985) etablerade nyhetsvärderingsteori. Följande variabler 

utformades: skådeplats och källor.   

Variabeln skådeplats undersöker vart den inträffade händelsen utspelat sig. Enligt Hvitfelt 

(1985) prioriterar medier att rapportera om händelser som inträffar geografiskt och kulturellt 

nära, eftersom det på så sätt blir enklare för mottagaren att känna liknelser och en viss 

samhörighet. De skådeplatser som dominerar i rapporteringen, beträffande brott är Stockholm 

samt övriga Sverige, vilket således stämmer väl överens med Hvitfelts (1985) kriterium 

gällande närhetsprincipen. Aftonbladet prioriterade därefter att ”pusha” ut nyheter som 
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utspelade sig i USA, vilket kan grunda sig i att ett terrorbrott utspelade sig i samband med att 

artiklarna och push-notiserna samlades in. Ett terrorbrott är en händelse som många gånger 

utspelar sig under en kort tid vilket är ytterligare kriterium som anses påverka nyhetsurvalet 

och kan därmed vara en av orsakerna till att händelsen fick stor uppmärksamhet. Trots att 

USA ligger geografiskt långt bort från Sverige, existerar det en kulturell närhet vilket är ett 

ytterligare avgörande enligt Hvitfelts (1985) nyhetsvärderingsteori. Därefter prioriteras 

skådeplatser som utspelar sig i övriga Norden, övriga Europa respektive övriga världen. 

Studiens resultat påvisar därmed att Aftonbladets mobila nyhetsapplikation, med tjänsten 

push-notiser installerad, prioriterar att pusha ut information om händelser som utspelar sig 

geografiskt respektive kulturellt nära. På så sätt ökar identifikationsfaktorn, vilket är en viktig 

förutsättning för att mottagaren ska ta del av nyheten (Hvitfelt, 1985). En ytterligare 

anledning till varför Aftonbladets mobila nyhetsapplikation prioriterar att rapportera om 

händelser som utspelar sig nära, kan möjligen grunda sig i att det allt som oftast är enklare för 

nyhetsredaktioner att snabbt få tillgång till nyhetsmaterial till händelser som utspelat sig 

geografiskt nära. Med tanke på journalistbranschens nedskärningar kan det därför vara mindre 

tidskrävande respektive kostsamt att inhämta information om händelser som utspelar sig nära.  

Enligt nyhetsvärderingsteori ökar en nyhets publicitetsvärde om en händelse innefattar 

uttalanden från statusfyllda eller mäktiga personer, närmare bestämt elitkällor (Hvitfelt, 

1985). Resultatet av min studie stämmer därför väl överens med Hvitfelts (1985) kriterum 

beträffande nyhetsorganisationers användning av källor, eftersom de flesta nyhetsartiklarna 

kännetecknas av uttalanden från elitkällor så som polismyndigheter och åklagarmyndigheter. 

Därefter är det vanligast förekommande med uttalanden från både elitkällor och icke-

elitkällor, följt av nyhetsartiklar som endast bestod av uttalanden från icke-elitkällor. Endast 

ett fåtal av artiklarna saknade källor helt.  

Som vi konstaterat ovan, stämmer studiens resultat väl överens med Hvitfelts (1985) 

nyhetsvärderingsteori beträffande nyhetsorgansiationers användning av källor. Dock särskiljer 

sig resultatet från den tidigare forskning som Nord och Strömbäck (2005) presenterar. Nord 

och Strömbäck anser att kommersialiseringen har påverkat journalistiken och dess 

användning av källor. I studien förespråkar de att antalet källor har minskat avsevärt på grund 

av att det både är tidskrävande och kostsamt att inhämta information från många olika källor.  

Den forskning som Sahlstrand (2000) presenterar gällande användadet av källor hos 

nyhetsorganisationers visar i stället att användnadet av källor har ökat i takt med den ökade 
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konkurrensen. Sahlstrand (2000) menar att källor blivit allt vanligare på grund av att 

journalistiken blivit allt mer personifierad, vilket betyder att nyhetsartiklarna innefattar ett allt 

större fokus på enskilda individer. Genom att använda sig av uttalanden från personer 

konkretiserar abstrakta sammanhang och på så sätt blir det enklare för mottagaren att ta till sig 

av innehållet i nyheten. Dessutom är det enklare för journalister att gestalta något konkret. 

Sahlstrands (2000) resultat visar att de brottsrelaterade nyhetsartiklarna kännetecknas av 

uttalanden från icke-elitkällor, vilket skiljer sig från mitt resultat eftersom uttalanden från 

elitkällor är vanligast förekommande. Att en såpass stor andel av nyhetsartiklarna som 

undersökts i min studie innefattar elitkällor kan grunda sig i att Aftonbladet prioriterar att 

”pusha” ut nyheter som innefattar trovärdiga källor, eftersom innehållets trovärdighet ökar om 

nyhetsartiklarna innehåller uttalanden från personer med expertkompetens, exempelvis 

polisen (Hvitfelt, 1985). En ytterligare anledning till varför resultatet skiljer sig åt kan grunda 

sig i olika definitioner av elitkälla. I min studie har jag konsentrerat mig på rättsväsendet och 

personer som tillhör olika professioner inom exempelvis poliskåren har angets som elitkälla. 

Dessutom har Sahlstrand studerat nyhetsartiklar som publicerats på internet, vilket skiljer sig 

från mitt val av medium och kan därmed vara avgörande för mitt påvisade resultat.   

Följt av uttalanden från elitkällor är det därefter vanligast med en kombination av uttalanden 

från både elitkällor respektive icke-elit källor. Att personifiera innehållet ökar sannolikheten 

att mottagaren tar del av nyheten, vilket kan vara en bidragande orsak till nyhetsartiklarna i en 

allt större grad präglas av uttalanden från personer (Strömbäck, 2014). Brottsnyheterna som 

Aftonbladets nyhetsapplikation ”pushar” ut, kännetecknas därmed av en personcentrerad 

journalistik.  

Endast ett fåtal av nyhetsartiklarna saknade källor helt, vilket innebär att nyhetsartiklarna 

antingen bestod av uttalanden från Aftonbladets egna journalister eller alternativt en 

hänvisning till ett annat nyhetsmedium (Hvitfelt, 1985). Många gånger är dock medier 

beroende av andra nyhetsmedium för att snabbt kunna uppdatera mottagaren med 

information. Att relativt få artiklar endast bestod av källhänvisningar från andra nyhetskällor, 

kan grunda sig i dess okontrollbarhet. Om mediet exempelvis väljer att hämta information 

från en annan nyhetskälla kan trovärdigheten försämras, eftersom det kan vara oklart vart den 

första källan härstammar ifrån. Om kunskapen, som inhämtas från andra medier, visar sig 

vara felaktig bidrar mediet därmed till en felaktig verklighetsbild. Vid hänvisning till andra 

mediers inhämtade uppgifter kan därmed en viss källproblematik uppstå (Hvitfelt, 1985). 
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Därför kan det antas att Aftonbladet till större del väljer att använda sig av elitkällor eller 

icke-elitkällor, för att på så sätt undvika en viss källproblemtatik.   

Trots att det är både kostsamt och tidskrävande att inhämta information från många olika 

källor, präglas de brottsrelaterade nyhetsartiklarna av uttalanden från elitkällor följt av en 

kombination av uttalanden från både elitkällor och icke-elitkällor. Det snabba nyhetstempot, 

som innebär att journalisterna kontinuerligt ska uppdatera mottagaren om viktiga händelser, 

har därmed inte påverkat Aftonbladets användning av källor i relation till händelser som berör 

brott. Mitt resultat särskiljer sig därmed från den tidigare forskningen som presenteras 

beträffande nyhetsredaktioners användning av källor. Resultatet av min studie visar att 

minskningen av antalet källor inte påverkat Aftonbladets mobila nyhetsmedium i en större 

grad, eftersom endast ett fåtal av de brottsrelaterade nyhetsartiklarna som ”pushades” ut 

saknade källor helt och hållet.  

8.3. Utmärkande berättartekniker i push-notiserna  

Studiens tredje frågeställning ”På vilket sätt utmärker sig medielogikens berättartekniker i 

push-notiserna beträffande brott?” syftar till att undersöka vilka berättartekniker som är 

framträdande i push-notiserna. Push-notiserna som dyker upp på mottagarens mobilskärm, 

oavsett om mobilen är öppen eller stängd, kännetecknas bland annat av berättartekniken 

personifiering. Det innebär att push-notiserna fokuserar på att lyfta fram enskilda individer 

snarare än kollektiv, det vill säga uttalanden från exempelvis organisationer eller grupper av 

människor. Enligt teorin om medielogiken är det abstrakta mer komplext, men genom att 

personifiera och konkretisera innehållet blir det enklare att känna identifikation vilket i sin tur 

ökar sannolikheten att mottagaren tar del av nyheten (Strömbäck, 2014). Nyhetsorganisationer 

strävar i dag efter att jaga ”klick”, eftersom det numera är en viktig förutsättning för 

redaktionernas annonsintäkter. Push-notiserna, som endast innehåller en kortfattad 

beskrivning av händelsen, syftar till att attrahera mottagaren och på så sätt bjuda in till vidare 

läsning. Aftonbladets push-notiser, som sänts ut under studiens insamlingsperiod, prioriterar 

att lyfta fram enskilda individer vilket kan ses som en strategi för att locka mottagaren vidare 

till den fullständiga nyhetsartikeln.  

Strömbäck (2008) har också undersökt hur berättartekniken, personifiering, avspeglas i 

nyhetsinnehåll beträffande händelser som berör brott. I studien framkom det att en stor del av 

nyhetsinnehållet präglas av personifierat innehåll. Strömbäck anser att ett personifierat 

nyhetsinnehåll är en viktig förutsättning för att få mottagaren att ta del av nyhetsinnehållet. 
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Genom att lyfta fram enskilda invidider, konkretiseras innehållet för mottagaren och det blir 

på så sätt enklare att skapa sig en förståele för nyhetens innebörd (Strömbäck, 2014).     

Som tidigare nämnt, menar Nilsson (2012) att brottsoffer fått en allt mer framträdande 

placering för att skapa sympati och uppmärksamhet hos mottagarna. Push-notiserna som sänts 

ut i samband med studiens insamlingsperiod innehöll ett allt större fokus på gärningsmän, 

vilket skiljer sig från Nilssons (2012) resonemang. Nilsson har i sin studie undersökt en större 

mängd material och dessutom via ett annat nyhetsmedium som i sin tur kan vara avgörande 

för studiens resultat. Dock är brottsoffer näst vanligast förekommande i push-notiserna. 

Gemensamt för studierna är att journalisterna fokuserar på att lyfta fram enskilda individer. 

En anledning till varför push-notiserna allt som oftast lyfter fram gärningsmännen kan grunda 

sig i att journalisterna vill skapa intresseväckande och dramatiska beskrivningar. Genom att 

uttrycka sig på följande sätt ”JUST NU: Två gärningsmän jagas av polis” skapas en viss 

rädsla samtidigt som en nyfikenhet väcks kring vart gärningsmännen kan befinna sig. Här blir 

det därmed extra tydligt att journalisterna använder sig av olika strategier för att på så sätt få 

läsaren att vilja klicka sig vidare till den fullständiga nyheten.  

Nyhetsjournalistiken handlar många gånger om att välja och välja bort, vilket stämmer väl 

överens med push-notiserna som nyhetsapplikationen sänder ut. Journalisterna är begränsade 

till ett visst antal ord och måste därmed ständigt gör vissa val gällande vad som ska lyftas 

fram i push-notisen. Resultatet gällande händelsens skådeplats i push-notisen tyder på att 

informationen många gånger förenklas för att skapa nyfikenhet hos mottagaren. Genom att 

uttrycka sig på följande sätt: ”JUST NU: Kvinna död – polisen misstänker mord”, skapas en 

viss nyfikenhet kring vart den inträffande händelsen ägt rum. På så sätt ges, vanligtvis, inte en 

fullständig beskrivning av den inträffade händelsen utan mottagaren måste många gånger 

klicka sig vidare för att ska få en full förståelse för händelsen, eftersom de flesta push-

notiserna saknade information om händelsens skådeplats. Detta är många gånger ett medvetet 

val eftersom nästintill alla nyhetsartiklar innehöll information om händelsens geografiska 

läge.  Som Nyygard-Blom och Reinecke-Hansen (2004) beskriver har antalet ”klick” en direkt 

relation till nyhetsorganisationernas intäkter och därmed strävar organisationer att utforma 

rubriker som skapar uppmärksamhet och nyfiken hos mottagaren. Djerf-Pierre och Weibull 

(2001) menar att brott passar medielogikens berättartekniker, eftersom händelserna med enkla 

knep kan skapa uppmärksamhet. Att utforma rubriker, i detta fall push-notiser, som skapar 

uppmärksamhet är av studiens påvisade resultat centralt för Aftonbladets mobila 

nyhetsapplikation.  
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8.4. Slutsatser 

Studiens påvisade resultat stämmer väl överens med Hvitfelts (1985) etablerade 

nyhetsvärderingskriterier. Enligt Hvitfelt (1985) är brott ett av de sakområden som har högt 

nyhetsvärde hos nyhetsorganisationer, vilket blev påtagligt vid sammanställningen 

beträffande analysenheternas ämnesområde. Med tanke på den höga andelen brottsrelaterade 

nyhetsartiklar, som även påvisats i tidigare studier gällande kvällspressens nyhetsvärdering, 

kan vi konstatera att push-notiserna som sänds ut via Aftonbladets mobila nyhetsapplikation 

är en förlängning av vad som kännetecknar kvällspressen sedan tidigare.  

Vid detaljstuderandet av brottsnyheterna framkom det att Aftonbladet prioriterade att ”pusha” 

ut information om händelser som innefattade mord eller dråp. På så sätt blir det tydligt att det 

mobila nyhetsmediumet lyfter fram det extrema, för att skapa uppmärksamhet och locka 

mottagaren till vidare läsning. Vidare anser Hvitfelt (1985) att nyhetsmediers ämnesområden 

styrs av geografiska nyhetsvärderingsdimensioner. Av samtliga analysenheter utspelade sig 

majoriteten av händelserna i Stockholm och övriga Sverige, vilket ökar nyhetsvärdet. 

Eftersom händelser som utspelar sig geografiskt respektive kulturellt nära möjliggör 

identifikation, som i sin tur ökar chansen att mottagaren tar del av nyhetsinnehållet. 

Beträffande användandet av källor blev det tydligt att en större andel av analysenheterna 

bestod av uttalanden från elitkällor, vilket även stämmer överens med Hvitfelts (1985) 

nyhetsvärderingsteori. Näst vanligast var uttalanden från både elitkällor och icke-elitkällor, 

medan allt färre artiklar saknade källor helt. Resultatet stöds delvis av den tidigare forskning 

som presenterats i studien. Enligt Nilsson (2012) är personifiering en viktig förutsättning, 

eftersom mottagaren lättare tar till sig nyhetsinnehåll som består av uttalanden från enskilda 

personer. Resultatet som min studie påvisar frånskiljer sig dock från Nord och Strömbäcks 

(2005) resonemang, eftersom de menar att antalet källor minskat på grund av att det både är 

tidskrävande och kostsamt.  

Beträffande berättartekniken personifiering, kännetecknas även push-notiserna av 

personifierat innehåll. Push-notisernas huvudpersoner, det vill säga de som lyftes fram i 

notisen, bestod till större delen av gärningsmän och offer. Det innebär att individer lyfts fram 

medan en allt lägre andel av push-notiserna bestod av uttalanden från kollektiv, så som 

organisationer eller grupper av människor. Aftonbladets push-notiser, som dyker upp 

mottagarens skärm, präglas därmed i större grad av ett personifierat innehåll. Genom att lyfta 
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fram individer konkretiseras innehållet och det blir enklare för mottagaren att skapa sig en 

förståelse för händelsen.  

Studiens resultat visar även att innehållet i push-notiserna många gånger förenklas och 

utesluter information om vart händelsen har inträffat. På så sätt skapas en viss nyfikenhet 

kring vart händelsen har ägt rum, vilket kan ses som en strategi för att få mottagaren att klicka 

sig vidare till nyhetsartikeln. Att journalisterna många gånger medvetet väljer att utesluta 

händelsens geografiska läge i push-notiserna blir extra tydligt, eftersom nästintill alla 

nyhetsartiklar innehöll information om vart händelsen inträffat.  

8.5. Förslag på vidare forskning 

Studien undersöker nyhetsartiklar med tillhörande push-notiser som sänts ut under en 

fyraveckorsperiod, därav hade det varit intressant att undersöka Aftonbladets push-

distrubition under en längre tidsperiod. Genom att samla in material under en längre period 

hade det därmed varit möjligt att uttala sig om en större mängd material, vilket hade gett en 

bredare bild av kvällspressens nyhetsvärdering via den mobila nyhetsapplikationen.  

Det hade även varit intressant att jämföra nyheterna, som pushas ut via Aftonbladets 

nyhetsapplikation med ett annat nyhetsmedium, exempelvis Aftonbladets nyhetssajt. På så 

sätt hade det varit möjligt att skapa en uppfattning om två olika nyhetsmediums 

nyhetsvärderingar och därigenom upptäcka eventuella skillnader. Vidare hade det även varit 

intressant att undersöka huruvida en viss nyhetshändelse rapporteras annorlunda beroende på 

medietyp, för att så sätt ta reda på om läsaren får samma information av en nyhetshändelse.  
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Bilaga 1 – Kodscheman 

Kodschema 1  

V.1 Tidning 

1. Aftonbladet 

V.2 Datum 

1. 23-oktober 2017 – 21 november 2017 

V.3 Ämnesområde 

1. Brott 

2. Annat område 

 

Kodschema 2 

V.1 – Huvudsaklig brottskategori 

1. Mord eller dråp 

2. Sexuella övergrepp 

3. Sexuella trakasserier 

4. Våldsbrott 

5. Stöld 

6. Rattonykterhet 

7. Kidnappning 

8. Terrorbrott eller annat attentat 

9. Bedrägeri 

10. Övriga brott 

11. Oklart 

 

V.2 – Skådeplats 

1. Stockholm 

2. Övriga Sverige 

3. Övriga Norden 
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4. Övriga Europa 

5. USA 

6. Övriga världen 

7. Svårt att avgöra  

 

V.3 – Källor 

1. Elitkälla 

2. Icke-elitkälla 

3. Elitkälla & icke-elitkälla 

4. Källa saknas 

 

V.4 – Huvudperson i push-notisen 

1. Offren 

2. Gärningsmän 

3. Person med polisbefattning 

4. Vittnen 

5. Politiker 

6. Kollektiv 

7. Svårt att avgöra 

8. Huvudperson saknas  

 

V.5 – Skådeplats i push-notisen 

1. Ja 

2. Nej 

3. Delvis  
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Bilaga 2 – Operationalisering  

Studiens första kodschema startar med variabel nummer tre på grund av att studiens 

undersökningsobjekt, Aftonbladet, verkar som variabel nummer ett. Följt av studiens 

insamlingsperiod, det vill säga variabel nummer två. Studiens andra kodschema syftar till att 

undersöka de påvisade brottsnyheterna och därmed behöver inte Aftonbladet och studiens 

insamlingsperiod upprepas, vilket innebär att studiens andra kodschema startar med variabel 

nummer ett. 

Kodschema 1 – variabel 3.  

Studiens första kodschema syftar enbart till att samla in samtliga push-notiser med tillhörande 

nyhetsartiklar som berör ämnesområdet brott och variabeln som utformats berör således 

nyhetsartikelns ämnesområde. Samtliga push-notiser med tillhörande nyhetsartiklar som 

innefattar händelser som bryter mot samhällets lagar anses vara brottsrelaterade. Enligt 

Esaiasson et al (2011) är det viktigt att urskilja vissa kriterier som kan vägleda vid 

registreringen av olika variabelvärden. För att nyheten ska klassificeras som brottsrelaterad 

ska minst ett av orden finnas med i nyhetsartikeln: ”brott”, ”brotten”, ”gärningsman”, ”offer”, 

”brottsmisstänkt”, ”polisanmälan”, ”polisen”, ”gripen”, ”grep”, ”mord, ”stöld”, ”våldtäkt”, 

”sexuella övergrepp”, ”sexuella trakasserier”, ”terror”, ”terrorbrott”, ”åklagare”, 

”försvarsadvokat” eller ”dömd”. Om artikeln inte innefattar något av orden, som presenterats 

ovan, kommer nyhetsartikeln att placeras under kategorin annat område. För att konstruera 

variabel tre har följande variabelvärden utformats: brott respektive annat område. Om något 

av orden som beskrivs ovan finns med tillfaller nyhetsartikeln under kategorin brott, medan 

de nyhetsartiklar som inte innefattar något av ovanstående ord anses tillhöra kategorin annat 

område. Exempel på nyhetsartiklar som tillfallit under kategorin annat område är händelser 

som berört inrikes- och utrikespolitik, samhälle, nöje, sport eller klimat.  

Kodschema 2 – variabel 1. 

Samtliga nyhetsartiklar med tillhörande push-notiser som behandlar ämnesområdet brott 

verkar som underlag till studiens andra utformade kodschema. Studiens andra kodschema 

syftar till att undersöka vad som karaktäriserar nyhetsartiklarna, eftersom jag anser att det kan 

vara intressant att detaljstudera kategorin brott. Den första variabeln, närmare bestämt 

huvudsaklig brottskategori, undersöker vilka typer av brott som uppmärksammas. På så sätt 

skapas en uppfattning om vilka typer av brott som prioriteras för push-distribution. 



54 

 

 

Variabelvärdena som utformats är följande: mord/dråp, sexuella övergrepp, sexuella 

trakasserier, våldsbrott, stöld, rattonykterhet, kidnappning, terrorbrott/attentat, bedrägeri, 

övriga brott samt variabelvärdet oklart. Det första variabelvärdet, mord/dråp, innefattar 

brottsrelaterade händelser där en människa mördats av en annan människa. Variabelvärdena 

sexuella övergrepp respektive sexuella trakasserier berör båda någon form av sexuellt 

utnyttjande, det finns dock en viss distinkt skillnad. Sexuella övergrepp innebär att en 

människa utsätts för någon form av övergrepp, exempelvis våldtäkt, medan sexuella 

trakasserier syftar till trakasserier som exempelvis kränker någon annans värdighet. På grund 

av den distinkta skillnaden har jag valt att hantera sexuella övergrepp och sexuella trakasserier 

som två åtskilda variabelvärden. Det fjärde variabelvärdet, våldsbrott, innefattar nyhetsartiklar 

som beskriver händelser där en person eller fler råkat ut för våld eller hot från annan part. I 

samband med kodningen tillkom även variabelvärdet stöld, eftersom ett flertal av 

nyhetsartiklarna berörde händelser där någon tagit ett föremål eller pengar från någon annan, 

utan tillåtelse. Även variabelvärdena rattonykterhet, kidnappning, terrorbrott och bedrägeri 

tillkom i samband med kodningen, eftersom ett flertal händelser berörde de ovannämnda 

brottstyperna. För att undvika ytterligare oklarheter, har jag även valt att lägga till 

variabelvärdet oklart, som innefattar nyhetsartiklar som saknar brottsförklaring. Det kan till 

exempel innefatta artiklar där polisen endast misstänker någon form av brott, vilket innebär 

att det kan vara svårt att fastställa vilket typ av brott det rör sig om och därav har 

variabelvärdet oklart utformats.  

Kodschema 2 – variabel 2.  

Den andra variabeln, nyhetsartikelns skådeplats, syftar till att undersöka vart händelsen 

utspelar sig. Hvitfelt (1985) har listat olika skådeplatser som fungerar som variabelvärden. 

Några exempel på skådeplatser som Hvitfelt (1985) presenterar i studien är: Sverige, Norden, 

USA/Kanada, Västeuropa och Östeuropa. Skådeplatserna som verkat som variabelvärden i 

Hvitfelts (1985) studie har omarbetats och anpassats så att länder/regioner som presenteras 

nedan är relevanta för min studie. Följande variabelvärden har utformats: Stockholm, övriga 

Sverige, övriga Norden, övriga Europa, USA, övriga världen samt variabelvärdet svårt att 

avgöra, som innefattar artiklar som är svårtolkade gällande händelsens skådeplats. Eftersom 

Sverige tillhör Norden har jag valt att förtydliga det andra variabelvärdet genom att skriva 

övriga Norden, i stället för endast Norden. Även Västeuropa och Östeuropa har definierats om 

och slagits samman till ett gemensamt variabelvärde, närmare bestämt övriga Europa, 

eftersom endast ett fåtal händelser som Aftonbladet rapporterade om utspelade sig i Europa. I 
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samband med kodningen visade det sig att ett stort antal händelser utspelade sig i 

Stockholmsområdet och därmed tillkom variabelvärdet Stockholm. Om händelsens skådeplats 

inte är uttalad i artikeln, utan i stället är knuten till en incident inom en viss organisation eller 

företag, har organisationens eller företagets huvudsäte varit avgörande för kodningen. En 

svårighet, gällande tolkningen av händelsens skådeplats, är att företaget kan ha utspridda 

kontor i landet, till exempel Sveriges Radio. Därmed är det svårt att avgöra om händelsen 

utspelat sig i Stockholm eller övriga Sverige. För att undvika problem i samband med 

tolkningen har jag därför valt kategorin övriga Sverige, med tanke på att det inte framkommer 

om händelsen utspelat sig i Stockholm eller ej. Om händelsen inte är knuten till en viss 

organisation eller om skådeplatsen inte framkommer, har nyhetsartikeln tillfallit under 

kategorin svårt att avgöra.  

Samtliga skådeplatser som påvisats sammanställs därefter utifrån händelser som utspelat sig 

nära respektive lång bort med undantag från det sista variabelvärdet som endast innefattar 

brottsnyheter där skådeplatsen inte varit möjlig att avgöra. Genom att sammanställa resultatet 

på följande sätt blir det extra tydligt för läsaren hur närhetsprincipen styr nyheterna som 

pushats ut via Aftonbladets mobila nyhetsapplikation.  

Kodschema 2 – variabel 3.  

Variabeln källor, undersöker den huvudsakliga nyhetskällan. Enligt Hvitfelt (1985) ökar 

nyhetsvärdet om händelsen bygger på traditionella källor, eftersom de skapar en viss 

trovärdighet hos läsaren. I studien har jag valt att endast undersöka synliga källor, det vill säga 

de källor som är framträdande i artiklarna. Många gånger synliggörs en källa i en artikel 

genom ett uttalande eller direkt citat, men jag har även valt att inkludera när det exempelvis 

står ”enligt polisen”. Alla som uttalar sig i nyhetsartikeln definieras således som källor. Jag 

har dock valt att skilja på elitkälla respektive icke-elitkälla. Enligt Hvitfelt (1985) anses 

nyhetsvärdet öka om nyhetsartiklarna innefattar uttalanden från statusfyllda eller mäktiga 

personer, det vill säga elitkällor, samtidigt som tidigare forskning visar att andelen elitkällor 

och källor överlag minskat. Därför anser jag att det är intressant att undersöka vilka typer av 

källor som används mest frekvent. För att inga oklarheter ska förekomma beträffande om en 

källa anses vara elit eller icke-elit, har jag definierat tydliga riktlinjer för hur källorna ska 

tolkas. Enligt Hvitfelt (1985) omfattar elitkällor personer som är företrädare för företag, 

myndigheter eller organisationer. Genom sin sociala position utsöndrar dessa status och en 

viss makt gentemot samhället och bör därmed klassificeras som elitkälla. Exempelvis tillhör 
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olika professioner som ingår i poliskåren elitkällor, dessutom anses aktörer som representerar 

en rättsmyndighet vara en elitkälla, såsom åklagare eller kammaråklagare.  

Till icke-eliten tillhör personer som inte är kända av allmänheten sedan tidigare eller personer 

som inte företräder en organisation eller företag. Exempel på icke-elitkällor är: vittnen, 

anonyma personer eller offer. Om varken yrkestitel eller namn förekommer i nyhetsartikeln, 

utan Aftonbladet endast skriver ”enligt uppgifter till Aftonbladet”, anses källan tillhöra icke-

eliten. I samband med kodningen upptäckte jag att vissa av artiklarna bestod av uttalanden 

från både elitkällor och icke-elitkällor, därför tillkom ett variabelvärde som innefattar 

uttalanden från både elitkälla respektive icke-elit källa. Det sista variabelvärdet innefattar 

nyhetsartiklar som saknar källor, vilket betyder att artikeln innehåller information från 

Aftonbladets egna journalister. Exempelvis anses nyhetsartikeln sakna källor om Aftonbladet 

endast hänvisar till sig själva, såsom ”enligt uppgifter från Aftonbladet”. Dessutom anses 

brottsnyheten sakna källa om journalisterna endast hänvisar till ett annat nyhetsmedium. 

Variabelvärdena som utformats för att undersöka nyhetsartiklarnas källor är således: elitkälla, 

icke-elitkälla, elitkälla & icke-elitkälla samt källa saknas.  

Kodschema 2 – variabel 4.  

Att personifiera innehållet genom att lyfta fram enskilda individer är ett enkelt sätt för 

medierna att möjliggöra identifikation med läsaren, som i sin tur ökar chansen att mottagaren 

tar del av nyheten. Tidigare studier visar att brottsoffer fått en allt mer framträdande placering 

och numera används som ”lockvara” för att människor ska ta del av nyheten (Nilsson, 2012). 

Därför är det intressant att undersöka vilka huvudpersoner som är mest framträdande i push-

notiserna. Den tredje variabeln som utformats syftar därmed till att undersöka vilka 

huvudpersoner som är mest framträdande i push-notiserna. Enligt Hvitfelt (1985) handlar det 

inte om vem som kommer till tals utan snarare vem nyheten handlar om. Hvitfelt (1985) har, 

utifrån variabeln huvudperson, utformat variabelvärden som använts som underlag för 

studien. Exempel på huvudpersoner som Hvitfelt (1985) har använt sig av är: vanliga 

människor, kända personer internationellt, kända personer nationellt, kollektiv samt personer 

saknas. Dessa variabelvärden har utvecklats och anpassats utefter min studie, vilket har 

bidragit till att följande variabelvärden har utformats: offer, gärningsmän, person med 

polisbefattning, vittnen, politiker, kollektiv, svårt att avgöra samt huvudperson saknas.  

För att avgöra vem som räknas som huvudperson har jag tagit hänsyn till vem nyheten 

huvudsakligen handlar om. Jag har valt att dela upp variabelvärdet vanliga människor för att 
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på så sätt få en uppfattning om offer, gärningsmän eller vittnen dominerar som huvudpersoner 

i push-notiserna. Exempelvis anses offret vara huvudperson om push-notisen är utformad på 

följande sätt: ”Man knivhuggen i natt: ”Hans skador är väldigt allvarliga”, eftersom 

innehållet i push-notisen koncentrerar sig på personen som blivit utsatt för ett brott. Om push-

notisen i stället är utformad på följande sätt:”JUST NU: Man i 20-års ålder häktas misstänkt 

för försök till mord”, anses huvudpersonen i notisen vara gärningsmannen eftersom fokus i 

ligger på den person som är misstänkt för ett brott. Variabelvärdet kollektiv innefattar 

exempelvis push-notiser som berör en organisation eller en grupp av människor. Jag har även 

valt att addera variabelvärdet svårt att avgöra, vilket innebär att det är oklart vem som är 

nyhetens huvudperson.  

Kodschema 2 – variabel 5.  

Den femte variabeln syftar till att undersöka om händelsens skådeplats framkommer i push-

notisen. Som tidigare nämnt, förenklas många gånger innehållet för att skapa en viss 

nyfikenhet, vilket i sin tur ökar sannolikheten att mottagaren klickar sig vidare och tar del av 

artikeln. Variabelvärdena som utformats är följande: ja, nej och delvis. Exempelvis kan push-

notisen ha utformats på följande sätt: ”28-årig man brändes och lämnades mördad i ett dike – 

polisen efterlyser tips”. Push-notisen utesluter således information om vart händelsen utspelar 

sig och variabelvärdet blir därmed nej. Om push-notisen i stället medvetet utelämnar viss 

information om händelsens skådeplats tillfaller notisen under variabelvärdet delvis. Följande 

push-notis är ett exempel på en notis som tillföll under variabelvärdet delvis: ”JUST NU: plan 

saboterat på svensk flygplats – polistekniker inkallade”. Eftersom det genom att läsa push-

notisen går att tyda att händelsen utspelar sig på en svensk flygplats, men inte vilken flygplats 

det rör sig om kategoriseras push-notisen under variabelvärdet delvis. Om händelsens 

skådeplats framkommer i push-notisen tillfaller push-notisen under variabelvärdet ja.  
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Bilaga 3  

Analysenheter– Brottsnyheter 

Analysenheterna rangordnas utefter datum och klockslag, följt av den tillhörande push-notisen 

samt hyperlänken som leder vidare till den fullständiga nyhetsartikeln.   

 

 

 

1.23.10.2017  

Kl. 06:45 

Aftonbladet granskar: Frida terroriserades av stalker – 

kontaktförbud hävdes utan att hon visste om det: ”vågar inte vara 

hemma 

https://www.aftonbladet.se/a/OGR3O  

 

2.23.10.2017 

Kl. 06:47  

Mannen som attackerade nattklubb var religiösa pamfletter –  

hade farlig vätska i lägenheten, enligt uppgifter till Aftonbladet 

https://www.aftonbladet.se/a/l83ve  

 

3.23.10.2017 

Kl.14:31 

JUST NU: Två gärningsmän jagas av polis efter svår misshandel 

 – person allvarligt skadad 

https://www.aftonbladet.se/a/JPnlb  

 

4.24.10.2017 

Kl. 09:35 

JUST NU: Värdetransport rånad av tungt beväpnade 

gärningsmän  

- jagas av helikopter, enligt uppgifter till Aftonbladet 

https://www.aftonbladet.se/a/Qp9O8   

 

5.24.10.2017 

Kl.13:35 

Man död - attackerades av svärd beväpnade gärningsmän,  

enligt uppgifter till Aftonbladet 

https://www.aftonbladet.se/a/OREPO  

 

6.24.10.2017  

Kl.19:23 

17-årige vansinnesföraren på rymmen igen:  

Risk för trafikolyckor med allvarliga skador 

https://www.aftonbladet.se/a/XGWEB 

 

7.24.10.2017 

Kl: 22:49 

28-årig man brändes och lämnades mördad i ett dike  

– polisen efterlyser tips 

https://www.aftonbladet.se/a/B7k1Q  

 

8.25.10.2017 

Kl. 06:27 

Kvinna hittad död vid motionsspår – kom aldrig hem efter 

joggingtur. 

 Polisen misstänker mord 

https://www.aftonbladet.se/a/79ByK 

 

9.25.10.2017 

Kl. 11:12 

Polisens varning efter misstänkta mordet vid motionsspåret:  

rör er inte ensamma området 

https://www.aftonbladet.se/a/79ByK  

 

 

 

 

 

 

10.25.10.2017 

Kl.12:56 

JUST NU: förundersökning inledd mot Lasse Kronér  

https://www.aftonbladet.se/a/79jnK  

 

11.25.10.2017 

Kl. 14:17 

Aftonbladets medarbetare Fredrik Virtanen talar ut om  

sexbrottsskandalerna 

https://www.aftonbladet.se/a/GvO8m  

 

12.26.10.2017 

Kl. 07:42 

Mördade kvinnan släpades in i skogen 

 – enligt polisens teori 

https://www.aftonbladet.se/a/zR9qw  

 

13.26.10.2017 

Kl.10:46  

KD-toppen Emma Henriksson sexofredad i riksdagen:  

en man som tar sina händer på min kropp  

https://www.aftonbladet.se/a/P6OPR 

 

14.26.10.2017 

Kl. 12:12 

Efter anklagelserna mot Lasse Kronér  

– SVT sänder ”doobidoo” som planerat 

https://www.aftonbladet.se/a/B76oQ 

 

15.26.10.2017 

Kl. 12:50 

Camilla, 26, försvunnen – polisen vädjar om tips: 

 ”vi misstänker brott 

https://www.aftonbladet.se/a/Lyamp 

 

16.26.10.2017 

Kl. 13:21 

JUST NU: misstänkt mördarduo gripen  

– man höggs ihjäl vid skola 

https://www.aftonbladet.se/a/2MbJa 

 

17.26.10.2017 

Kl. 21:33 

JUST NU: stor sökinsats efter misstänkt kidnappning  

– man drogs ut ur bil av två personer och fördes bort 

https://www.aftonbladet.se/a/arard 

 

18.27.10.2017 

Kl. 07:46 

Kvinna höggs med yxa i huvudet –  

polisen skickade ingen förstärkning: ”då får hon ju dö 

https://www.aftonbladet.se/a/MMMwm  

 

19.27.10.2017 

Kl. 08:31 

Kidnappad man återfunnen – tvingades spela  

rysk roulette, enligt uppgifter till aftonbladet  

https://www.aftonbladet.se/a/B7mwv 

 

 

 

https://www.aftonbladet.se/a/OGR3O
https://www.aftonbladet.se/a/l83ve
https://www.aftonbladet.se/a/JPnlb
https://www.aftonbladet.se/a/Qp9O8
https://www.aftonbladet.se/a/OREPO
https://www.aftonbladet.se/a/XGWEB
https://www.aftonbladet.se/a/B7k1Q
https://www.aftonbladet.se/a/79ByK
https://www.aftonbladet.se/a/79ByK
https://www.aftonbladet.se/a/79jnK
https://www.aftonbladet.se/a/GvO8m
https://www.aftonbladet.se/a/zR9qw
https://www.aftonbladet.se/a/P6OPR
https://www.aftonbladet.se/a/B76oQ
https://www.aftonbladet.se/a/Lyamp
https://www.aftonbladet.se/a/2MbJa
https://www.aftonbladet.se/a/arard
https://www.aftonbladet.se/a/MMMwm
https://www.aftonbladet.se/a/B7mwv
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20.27.10.2017 

Kl. 13:37 

JUST NU: 17-årig vansinnesförare har gripits igen  

https://www.aftonbladet.se/a/2MyrB  

 

21.27.10.2017 

Kl:15:16 

Chef på försäkringsbolaget if utreds –  

misstänks ha våldtagit en anställd inför vittnen, uppger 

Expressen 

https://www.aftonbladet.se/a/jVp9o  

 

22.27.10.2017  

Kl. 17:23 

JUST NU: En man har anhållits misstänkt för  

mordet i Ulricehamn, uppger polisen 

https://www.aftonbladet.se/a/b9akl  

 

23. 27.10.2017 

Kl.18:23 

Fotbollstoppen varnades för sexuella trakasserier  

– sitter kvar på maktpositioner 

https://www.aftonbladet.se/a/elenO  

 

24. 27.10.2017 

Kl. 18:59 

Polisens varning inför lönehelgen –  

så blir du lurad i taxin 

https://www.aftonbladet.se/a/kqBvj  

 

25. 28.10.2017 

Kl. 06:23 

Polisstation attackerad i natt –  

kastade gatstenar och smällde av fyrverkeripjäs 

https://www.aftonbladet.se/a/vEbeV  

 

26. 28.10.2017 

Kl. 07:41 

Man hittad död: blodig hammare låg på ett bord,  

enligt uppgifter till Aftonbladet 

https://www.aftonbladet.se/a/B7vdv  

 

27. 28.10.2017 

Kl.08:23 

Misstänkt mord i villaområde – en person hittad död.  

https://www.aftonbladet.se/a/dgbkB  

 

28.28.10.2017 

Kl.12.11 

Källa: ”Skotten gick rakt genom huset och in i ett grannhus” – 

nya uppgifter om attacken mot polisens bostad. 

https://www.aftonbladet.se/a/W4eyg 

 

29. 28.10.2017 

Kl. 12:52 

Rikspolischefen Dan Eliasson åker till Västerås  

efter skotten mot polisbostaden: ”Finns bara ett sätt att  

bemöta den här typen av grovt våld 

https://www.aftonbladet.se/a/XGeAb  

 

30. 28.10.2017 

Kl. 15:15 

Våldtäkter, tafsanden sextrakasserier: 261 anmälningar från 

 skolor – inga går till domstol, visar Aftonbladets granskning 

https://www.aftonbladet.se/a/Vy6j6 

 

31. 28.10.2017 

Kl.19:42 

Dömde bedragarens Ferrari sprängdes 

 – nu är mannen försvunnen i en annan Ferrari 

https://www.aftonbladet.se/a/7947V  

 

 

 

 

32. 28.10.2017 

Kl. 21:56 

JUST NU: en man i 20-årsåldern har anhållits efter skjutningen 

mot en polisbostad i Västerås  

https://www.aftonbladet.se/a/W4eyg  

33. 29.10.2017 

Kl. 07:10 

”JUST NU”: En man skjuten i Norsborg söder om Stockholm  

https://www.aftonbladet.se/a/79QGw  

 

34. 29.10.2017 

Kl. 07:36 

Man knivhuggen i natt: ”Hans skador är väldigt allvarliga 

https://www.aftonbladet.se/a/gXBWk  

 

35. 30.10.2017 

Kl. 06:47 

JUST NU: plan saboterat på svensk flygplats  

– polistekniker inkallade 

https://www.aftonbladet.se/a/W43GG  

 

36. 30.10.2017 

Kl. 09:04 

JUST NU: bankrånare flydde med gisslan i bilen  

– har kört av vägen vid svenska gränsen enligt uppgifter till 

Aftonbladet 

https://www.aftonbladet.se/a/vEbal  

 

37. 30.10.2017 

Kl. 10:10 

JUST NU: skandalkirurgen Paolo Macchiarini fuskade 

 med sin forskning, menar centrala etikprövningsnämnden  

https://www.aftonbladet.se/a/yeXvg  

 

38. 30.10.2017 

Kl. 11:14 

Grov våldtäkt i park – polisen ber allmänheten om tips 

 angående fyra mörkklädda män: ”varit delaktiga på något sätt 

https://www.aftonbladet.se/a/oJBA0  

 

39. 30.10.2017 

Kl. 11:56 

JUST NU: mannen som misstänktes för mordet 

 i joggingspåret har släppts – men misstankarna kvarstår 

https://www.aftonbladet.se/a/m7aQl  

 

40. 30.10.2017 

Kl. 13:05 

JUST NU: Donald Trumps tidigare kampanjchef kommer åtalas 

 för Rysslandskopplingar, enligt uppgifter till New York times 

https://www.aftonbladet.se/a/0w0Lo  

 

41. 30.10.2017 

Kl. 13:23 

Våg av oseriösa låssmeder – förstör din dörr och försvinner 

spårlöst: ”Något större organiserat bakom det här 

https://www.aftonbladet.se/a/8bX5A 

 

42. 30.10.2017 

Kl. 13:44 

Madsens nya uppgifter: Erkänner att ha styckat Kim Wall 

 – ”dog av kolmonoxidförgiftning 

https://www.aftonbladet.se/a/KE1jG 
 
43. 30.10.2017 

Kl. 14:59 

JUST NU: Martin Timell polisanmäls för våldtäkt på jobbfest 

, rapporterar Expressen – ”Får göra jobbet som TV4 borde ha 

gjort 

https://www.aftonbladet.se/a/oJB8g  

 

 

 

https://www.aftonbladet.se/a/2MyrB
https://www.aftonbladet.se/a/jVp9o
https://www.aftonbladet.se/a/b9akl
https://www.aftonbladet.se/a/elenO
https://www.aftonbladet.se/a/kqBvj
https://www.aftonbladet.se/a/vEbeV
https://www.aftonbladet.se/a/B7vdv
https://www.aftonbladet.se/a/dgbkB
https://www.aftonbladet.se/a/W4eyg
https://www.aftonbladet.se/a/XGeAb
https://www.aftonbladet.se/a/Vy6j6
https://www.aftonbladet.se/a/7947V
https://www.aftonbladet.se/a/W4eyg
https://www.aftonbladet.se/a/79QGw
https://www.aftonbladet.se/a/gXBWk
https://www.aftonbladet.se/a/W43GG
https://www.aftonbladet.se/a/vEbal
https://www.aftonbladet.se/a/yeXvg
https://www.aftonbladet.se/a/oJBA0
https://www.aftonbladet.se/a/m7aQl
https://www.aftonbladet.se/a/0w0Lo
https://www.aftonbladet.se/a/8bX5A
https://www.aftonbladet.se/a/KE1jG
https://www.aftonbladet.se/a/oJB8g
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44. 30.10.2017 

Kl:16:11 

Donald Trumps tidigare kampanjchef misstänks för 

 ”konspiration mot USA” – ska ha tvättat pengar och ljugit i 

förhör 

https://www.aftonbladet.se/a/nkXnJ  

 

45. 30.10.2017 

Kl.20:16 

29-årige bedragarens Ferrari sprängdes – nu tros han hålla  

sig undan Kronofogden på Solkusten 

https://www.aftonbladet.se/a/qKbbg 

 

46. 30.10.2017 

Kl. 20:42 

JUST NU: Peter Madsen omhäktas misstänkt 

 för mordet på Kim Wall – går frivilligt med på omhäktningen  

https://www.aftonbladet.se/a/dgPwj  

 

47. 30.10.2017 

Kl. 21:34 

JUST NU: Person skjuten i Nacka – stort polispådrag på platsen 

https://www.aftonbladet.se/a/kqXnA 

 

48. 30.10.2017 

Kl. 22:38 

Leif GW Persson om Madsen: Strategiskt smart 

 att erkänna att han styckade kroppen 

https://www.aftonbladet.se/a/KE124  

 

49. 30.10.2017 

Kl. 22:47 

JUST NU: TV3 avslutar samarbetet med profilen: 

 Anklagas för ”oacceptabelt beteende”, Aftonbladet sänder live 

https://www.aftonbladet.se/a/XGnjn  

 

50. 31.10.2017 

Kl. 12:42 

JUST NU: Åklagare har inlett en förundersökning 

 mot Martin Timell, rapporterar Ekot  

https://www.aftonbladet.se/a/0wOW6  

 

51. 31.10.2017 

Kl. 14:12 

Sexuellt ofredande inom Vänsterpartiet – tidigare  

företrädare polisanmäld 

https://www.aftonbladet.se/a/3L7eX  

 

52. 31.10.2017 

Kl. 14:31 

”Ex-allsvensk profil misstänks för grov kvinnofridskränkning”  

https://www.aftonbladet.se/a/5mkQ1  

 

53. 31.10.2017 

Kl. 20:14 

Så sextrakasserade tidigare V-toppen kvinnlig kollega: 

 Förföljde henne hela kvällen, enligt uppgifter till Aftonbladet  

https://www.aftonbladet.se/a/R3Qk5  

 

54. 31.10.2017 

Kl. 20:37 

Minst åtta döda i dådet i New York – borgmästaren 

 – ”Det är en feg terrorattack”  

https://www.aftonbladet.se/a/9gem5  

 

55. 31.10.2017 

Kl. 20:41 

JUST NU: Man i bil sköt flera personer och körde 

 på cyklister i New York – minst två döda, enligt uppgifter  

https://www.aftonbladet.se/a/9gem5  

 

56. 31.10.2017 

Kl. 20:49 

JUST NU: flera personer skjutna i Köpenhamn 

 – massiv polisinsats  

https://www.aftonbladet.se/a/ORXpl  

 

57. 31.10.2017 

Kl. 21:31 

JUST NU: Larm om skadad i Helsingborg  

– man hittad skjuten vid fotbollsplan 

https://www.aftonbladet.se/a/MxX3M  

 

58. 31.10.2017 

Kl. 21:56 

JUST NU: Man i 20-årsåldern begärs häktad efter  

skott mot polisbostad 

https://www.aftonbladet.se/a/rv3M3  

 

59. 01.11.2017 

Kl. 09:27 

Bjöd skolkamrater på återträffsresa till New York 

 – vännerna dog i terrorattacken 

https://www.aftonbladet.se/a/2Mgml  

 

60. 01.11.2017 

Kl. 09:32 

JUST NU: Man i 20-års ålder häktas misstänkt för 

 försök till mord – tros ha skjutit mot polismans bostad 

https://www.aftonbladet.se/a/5mewe  

 

61. 01.11.2017 

Kl. 12:46 

Uzbekiske Sayfullo Saipov, 29 misstänkt ha kört ihjäl åtta 

 personer i New York – lämnade handskriven IS-lapp i bilen 

https://www.aftonbladet.se/a/B7eGw 

 

62. 01.11.2017 

Kl. 12:52 

Aftonbladet avslöjar: Känd SVT-profil anklagas för 

 sexuell kränkning – ”han tog ett jäkligt hårt grepp om min vulva 

https://www.aftonbladet.se/a/2MKay 

 

63. 01.11.2017 

Kl. 14:18 

Seriemördaren i Japan erkände direkt när polisen knackade 

 på – efter anhörigs privatspaning: ”Hon ligger i frysboxen 

https://www.aftonbladet.se/a/79oM3 

 

64. 01.11.2017 

Kl. 17:08 

President Trumps hot mot New York- terroristen: 

 Jag kanske skicka honom till Guantanamo 

https://www.aftonbladet.se/a/XGO6B  

 

65. 01.11.2017 

Kl. 19:35 

JUST NU: Polisinsats på hotell i centrala Stockholm: 

 ”Kastade rökgranater och drog ut folk 

https://www.aftonbladet.se/a/ar0Gd 

 

66. 01.11.2017 

Kl. 22:21 

JUST NU: En andra misstänkt söks efter terrorattacken 

 i New York – FBI går ut med namn och bild 

https://www.aftonbladet.se/a/ar087  

 

67. 01.11.2017 

Kl. 23:01 

JUST NU: Donald Trumps besked efter attacken 

 på Manhattan: ”Han borde få dödsstraff 

https://www.aftonbladet.se/a/qK8Ez  

 

68. 02.11.2017 

Kl. 09:13 

Terrorist dömdes till livstid efter avrättningsfilm – 

hungerstrejkar i svenska fängelset: ”Låt han få komma hem”, 

https://www.aftonbladet.se/a/nkXnJ
https://www.aftonbladet.se/a/qKbbg
https://www.aftonbladet.se/a/dgPwj
https://www.aftonbladet.se/a/kqXnA
https://www.aftonbladet.se/a/KE124
https://www.aftonbladet.se/a/XGnjn
https://www.aftonbladet.se/a/0wOW6
https://www.aftonbladet.se/a/3L7eX
https://www.aftonbladet.se/a/5mkQ1
https://www.aftonbladet.se/a/R3Qk5
https://www.aftonbladet.se/a/9gem5
https://www.aftonbladet.se/a/9gem5
https://www.aftonbladet.se/a/ORXpl
https://www.aftonbladet.se/a/MxX3M
https://www.aftonbladet.se/a/rv3M3
https://www.aftonbladet.se/a/2Mgml
https://www.aftonbladet.se/a/5mewe
https://www.aftonbladet.se/a/B7eGw
https://www.aftonbladet.se/a/2MKay
https://www.aftonbladet.se/a/79oM3
https://www.aftonbladet.se/a/XGO6B
https://www.aftonbladet.se/a/ar0Gd
https://www.aftonbladet.se/a/ar087
https://www.aftonbladet.se/a/qK8Ez
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vädjar mamman  

https://www.aftonbladet.se/a/VOXO6 

 

69. 02.11.2017 

Kl. 10:22 

Hot mot Aftonbladets journalist efter artikel om 

 kriminellt gäng – ”händelsen är polisanmäld” 

https://www.aftonbladet.se/a/GvJ7q  

 

70. 02.11.2017 

Kl.13:17 

Gyllenetider – stjärnan stoppade tjuvarna – sprejade 

 med rödfärg: ”Här kommer alla känslorna på en och samma 

gång” 

https://www.aftonbladet.se/a/4nQ5E  

 

71. 02.11.2017 

Kl.14:02 

JUST NU: Lasse Kronér ställer in julshow efter 

 anklagelserna – ”undrar vad fan det är som händer”  

https://www.aftonbladet.se/a/79MdB  

 

72. 02.11.2017 

Kl.22:12 

Kvinna slets ur sin bil och hotades med kniv 

 – polisen släpper bild i jakt på misstänkta gärningsmännen  

https://www.aftonbladet.se/a/xx7oQ  

 

73. 03.11.2017 

Kl. 08:24 

Livstidsdömde Knutbypastorn erbjuds jobb 

 – i Svenska kyrkan  

https://www.aftonbladet.se/a/0wz8J  

 

74. 03.11.2017 

Kl. 11:56 

JUST NU: Lasse Kronér hoppar av programmet 

 ”Smartare än en femteklassare” – efter sexanklagelser, 

rapporterar SVT 

https://www.aftonbladet.se/a/JPgE4  

 

75. 03.11.2017 

Kl. 13:26 

Donald Trump efter dådet på Manhattan: 

 ”IS kommer att få betala ett högt pris” 

https://www.aftonbladet.se/a/nkJ9B 

 

76. 03.11.2017 

Kl.15:18 

Kvinna hittad död – polisen misstänker mord 

https://www.aftonbladet.se/a/m7dBO  

 

77. 03.11.2017 

Kl. 18:04 

Polisen och hans familj mordhotades – skarp ammunition 

 hittad i anslutning till deras hem 

https://www.aftonbladet.se/a/9gV6E  

 

78. 03.11.2017 

Kl. 23:52 

Två våldtäktsförsök i Stockholm i natt  

– kvinna drogs ned i buske när hon lyssnade på musik 

https://www.aftonbladet.se/a/W4BpK  

 

79. 04.11.2017 

Kl.11:08 

Razzia i Göteborg: Vapen, nazisymboler och tio 

 kilo sprängmedel hittat, enligt uppgifter till Aftonbladet  

https://www.aftonbladet.se/a/l8kGM  

 

80. 04.11.2017 

Kl. 13:39 

Rånare slog till mot hotell – släpade person i håret  

https://www.aftonbladet.se/a/zRPR4  

 

81. 04.11.2017 

Kl. 21:27 

JUST NU: Två personer skjutna i Uppsala 

 – stor polisinsats 

https://www.aftonbladet.se/a/ORJyq 

 

82. 04.11.2017 

Kl. 21:29 

En allvarligt skadad efter skjutningen i Uppsala 

 – två misstänkta gripna 

https://www.aftonbladet.se/a/ORJyq  

 

83. 05.11.2017 

Kl. 18:13 

Kvinnlig programledare på Sveriges Radio anklagad 

 för sexuella trakasserier – utreds internt, uppger Expressen 

https://www.aftonbladet.se/a/el4gR  

 

84. 05.11.2017 

Kl: 20:01 

JUST NU: Uppgifter om minst 20 döda efter 

 skjutningen i Texas: ”Går inte ens att beskriva” 

https://www.aftonbladet.se/a/dg8XX  

 

85. 06.11.2017 

Kl. 09:43 

Vild jakt efter vansinneskörning på E4  

– ung man körde mot trafiken 

https://www.aftonbladet.se/a/KE9G4  

 

86. 06.11.2017 

Kl. 09:48 

Johnnie jagade kyrkoskytten i Texas efter massakern: 

 ”Följde bara min instinkt” 

https://www.aftonbladet.se/a/3LO1X 

 

87. 06.11.2017 

Kl. 12:29 

Kvinna misstänkts ha våldtagits i hytt på färja, 

 uppger Expressen  

https://www.aftonbladet.se/a/R3pp8  

 

88. 06.11.2017 

Kl. 14:25 

Massmördaren i Texas ska ha haft koppling till kyrkan:  

”ingen slumpmässig våldshandling”, säger guvernören 

https://www.aftonbladet.se/a/b920k  

 

89. 07.11.2017 

Kl. 09:50 

JUST NU: 13-årig flicka försvunnen – polisen vädjar om tips 

https://www.aftonbladet.se/a/elxrM  

 

90. 07.11.2017 

Kl. 11:00 

JUST NU: Lanko, 30, sköt två personer i huvudet 

 – döms till livstids fängelse för dubbelmordet 

https://www.aftonbladet.se/a/vEjjp  

 

91. 07.11.2017 

Kl. 11:52 

JUST NU: Man hittad utomhus knivskuren i halsen  

– polisen misstänker mord 

https://www.aftonbladet.se/a/yejkE  

 

92. 07.11.2017 

Kl. 17:16 

Hög chef på ett mediebolag utreds internet efter anklagelser om 

kränkningar och sexistisk kultur, skriver DN 

https://www.aftonbladet.se/a/VO8e4 

 

 

 

https://www.aftonbladet.se/a/VOXO6
https://www.aftonbladet.se/a/GvJ7q
https://www.aftonbladet.se/a/4nQ5E
https://www.aftonbladet.se/a/79MdB
https://www.aftonbladet.se/a/xx7oQ
https://www.aftonbladet.se/a/0wz8J
https://www.aftonbladet.se/a/JPgE4
https://www.aftonbladet.se/a/nkJ9B
https://www.aftonbladet.se/a/m7dBO
https://www.aftonbladet.se/a/9gV6E
https://www.aftonbladet.se/a/W4BpK
https://www.aftonbladet.se/a/l8kGM
https://www.aftonbladet.se/a/zRPR4
https://www.aftonbladet.se/a/ORJyq
https://www.aftonbladet.se/a/ORJyq
https://www.aftonbladet.se/a/el4gR
https://www.aftonbladet.se/a/dg8XX
https://www.aftonbladet.se/a/KE9G4
https://www.aftonbladet.se/a/3LO1X
https://www.aftonbladet.se/a/R3pp8
https://www.aftonbladet.se/a/b920k
https://www.aftonbladet.se/a/elxrM
https://www.aftonbladet.se/a/vEjjp
https://www.aftonbladet.se/a/yejkE
https://www.aftonbladet.se/a/VO8e4
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93. 07.11.2017 

Kl. 22:26 

Här beslagtar Kronofogden jagade Allra 

 – mannens italienska lyxbil – se bilderna 

https://www.aftonbladet.se/a/dg1zA  

 

94. 08.11.2017 

Kl. 09:45 

JUST NU: Person hittad död – en anhållen misstänkt för mord 

https://www.aftonbladet.se/a/p02Wj  

 

95. 08.11.2017 

Kl. 10:54 

JUST NU: Postnords lastbil kapad 

 – stor polisjakt efter maskerade rånare med pistol 

https://www.aftonbladet.se/a/5mK3O  

 

96. 08.11.2017 

Kl. 14:57 

Flicktränare fick sparken efter olämpliga relationer  

– startade nytt lag och misstänks återigen: ”Utredning hos 

polisen” 

https://www.aftonbladet.se/a/nkOgn  

 

97. 08.11.2017 

Kl. 19:33 

JUST NU: Kvinna överfallen under promenad i västra 

Stockholm 

 – polisen jagar okänd man med hundra och helikopter 

https://www.aftonbladet.se/a/A8ny3  

 

98. 09.11.2017 

Kl. 08:34 

En person misstänkt för förberedelser till terrorbrott 

 – Säpo utreder: ”Sekretess kring det hela” 

https://www.aftonbladet.se/a/OR531  

 

99. 09.11.2017 

Kl. 09:15 

Alice Bah Kuhnke blixtinkallar till möte: 

 ”Grova övergrepp ett strukturellt problem på våra kulturscener” 

https://www.aftonbladet.se/a/wyBrP  

 

100. 09.11.2017 

Kl. 10:06 

JUST NU: Chaufför anhållen efter dödsolycka 

 – polis larmades om att lastbilen blockerade E20 med ryckte 

inte ut 

https://www.aftonbladet.se/a/ORKob  

 

101. 09.11.2017 

Kl. 11:25 

JUST NU: Mannen som misstänks för överfallsmordet 

 i Ulricehamn har anhållits för nytt mord  

– tros ha dödat kvinnan i Jämtland, uppger Borås tidning 

https://www.aftonbladet.se/a/vEoPB  

 

102. 09.11.2017 

Kl. 13:12 

JUST NU: Utpekade SR-profilen lämnar radioprogrammet, 

 men stannar på Sveriges Radio, enligt uppgifter till Aftonbladet 

https://www.aftonbladet.se/a/nkoex  

 

103. 09.11.2017 

Kl. 15:10 

JUST NU: Man död efter våld mot huvudet  

– utreds som mord, enligt uppgifter till Aftonbladet 

https://www.aftonbladet.se/a/2MaER  

 

104. 09.11.2017 

Kl. 19:33 

Misstänkt föremål utanför polishuset i Solna 

 – platsen spärras av  

https://www.aftonbladet.se/a/8b4Pd   

 

105. 09.11.2017 

Kl. 22:08 

Lastbilsföraren om dödskraschen med påverkade polisen: 

 ”Det bara smäller” 

https://www.aftonbladet.se/a/rva73  

 

106. 10.11.2017 

Kl. 08:41 

Miljonär på segway betalade för pisksex – 

 får rekordlåga böter: ”Skulle umgås lite med varandra” 

https://www.aftonbladet.se/a/b90eg  

 

107. 10.11.2017 

Kl. 09:37 

JUST NU: Kvinna död – polisen misstänker mord 

https://www.aftonbladet.se/a/GvW9B  

 

108. 10.11.2017 

Kl. 09:41 

JUST NU: Guldbutik rånad av maskerade gärningsmän 

 – sökes av polis 

https://www.aftonbladet.se/a/zRpK9  

 

109. 10.11.2017 

Kl. 10:41 

JUST NU: Mix megapolssändningar piratstördes med IS-låt 

 – nu polisanmäls händelsen 

https://www.aftonbladet.se/a/xx6qQ  

 

110. 10.11.2017 

Kl. 13:02 

JUST NU: Dramaten utreder medarbetare internt  

– misstänks för övergrepp 

https://www.aftonbladet.se/a/0w1jE  

 

111. 10.11.2017 

Kl. 16:51 

Hundratalskvinnor har anmält maken för våld  

– polisen hinner inte utreda: ”Det är jätteallvarligt” 

https://www.aftonbladet.se/a/JPal7  

 

112. 10.11.2017 

Kl. 17:18 

JUST NU: Tre skadade i möjlig fordonsattack 

 utanför skola i Frankrike 

https://www.aftonbladet.se/a/A8Axq  

 

113. 10.11.2017 

Kl. 17:27 

JUST NU: Bilförare i Helsingborg gripen 

 – försökte köra på folk vid skola 

https://www.aftonbladet.se/a/0w1rM  

 

114. 11.11.2017 

Kl. 09:06 

Martin Timell bryter tystnaden och förnekar anklagelserna: 

 ”Jag har aldrig erkänt tafsande”, säger han till SVT-nyheter.  

https://www.aftonbladet.se/a/B78yG 

 

115. 11.11.2017 

Kl. 09:32 

Rånare med motorkap fastnade på övervakningsbilder 

 – följdes efter och filmades av väktare – polisen ber om hjälp 

https://www.aftonbladet.se/a/8bAeA  

 

116. 11.11.2017 

Kl. 11:05 

JUST NU: Polisen vädjar om hjälp efter misstänkta mordet: 

 ”angelägna om att få in uppgifter om mannens identitet” 

https://www.aftonbladet.se/a/3Lna0 

 

117. 12.11.2017 

Kl. 09:18 

JUST NU: Två män har anhållits misstänkta för grov mordbrand  

https://www.aftonbladet.se/a/dg1zA
https://www.aftonbladet.se/a/p02Wj
https://www.aftonbladet.se/a/5mK3O
https://www.aftonbladet.se/a/nkOgn
https://www.aftonbladet.se/a/A8ny3
https://www.aftonbladet.se/a/OR531
https://www.aftonbladet.se/a/wyBrP
https://www.aftonbladet.se/a/ORKob
https://www.aftonbladet.se/a/vEoPB
https://www.aftonbladet.se/a/nkoex
https://www.aftonbladet.se/a/2MaER
https://www.aftonbladet.se/a/8b4Pd
https://www.aftonbladet.se/a/rva73
https://www.aftonbladet.se/a/b90eg
https://www.aftonbladet.se/a/GvW9B
https://www.aftonbladet.se/a/zRpK9
https://www.aftonbladet.se/a/xx6qQ
https://www.aftonbladet.se/a/0w1jE
https://www.aftonbladet.se/a/JPal7
https://www.aftonbladet.se/a/A8Axq
https://www.aftonbladet.se/a/0w1rM
https://www.aftonbladet.se/a/B78yG
https://www.aftonbladet.se/a/8bAeA
https://www.aftonbladet.se/a/3Lna0
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– en person hittad i eldhärjade vandrarhem, skriver GP 

https://www.aftonbladet.se/a/3L25M  

 

118. 12.11.2017 

Kl. 14:31 

Polis sköt skott i taket under insats i lägenhet  

– slog upp genom golvet hos barnfamiljen: ”Vi fick panik” 

https://www.aftonbladet.se/a/MxQPM  

 

119. 12.11.2017 

Kl. 16:38 

JUST NU: Mannen som hittades mördad på gatan identifierad  

– polisen söker vittnen  

https://www.aftonbladet.se/a/5m2MO  

 

120. 12.11.2017 

Kl. 17:38 

JUST NU: Macheteduo gäckar polisen i Uppsala: 

 ”Vi jagar med allt vi har” 

https://www.aftonbladet.se/a/2M2gl  

 

121. 13.11.2017 

Kl. 06:00 

Mutskandal på Trafikverket – vägmålare misstänks 

 ha lämnat ”gåvor” längs vägen, avslöjar TV4:s Kalla Fakta 

https://www.aftonbladet.se/a/R3g6a  

 

122.13.11.2017 

Kl. 10:33 

Hittades död vid sommarstugeområde 

 – en anhållen misstänkt för mord 

https://www.aftonbladet.se/a/A8oLn  

 

123. 13.11.2017 

Kl. 16:38 

JUST NU: Kvinna anhållen för sju år gammalt mord på tvååring 

https://www.aftonbladet.se/a/wy1an  

 

124. 14.11.2017 

Kl. 14:11 

Efter morden norr om Stockholm – polisen utreder samband  

https://www.aftonbladet.se/a/dgyeB  

 

125. 14.11.2017 

Kl. 21:56 

Bilden på Gudrun Schyman ska rädda Kent Ekeroth 

 – Aftonbladet rapporterar direkt från rättegången 

https://www.aftonbladet.se/a/ORwWO  

 

126. 15.11.2017 

Kl. 09:02 

JUST NU: En person död i södra Stockholm 

https://www.aftonbladet.se/a/dg6eA  

 

127. 15.11.2017 

Kl. 14:12 

Tjuvfiskade kräftor, gös och gädda – huvudmannen 

 i härvan döms till fängelse 

https://www.aftonbladet.se/a/dg61A  

 

128. 15.11.2017 

Kl. 16:03 

Kulturhuset Stadsteatern avbryter samarbete 

 med teaterstjärna efter anklagelser om sextrakasserier 

https://www.aftonbladet.se/a/R3JK2 

 

129. 15.11.2017 

Kl. 18:04 

SVT-sportens expert anklagad för sexuella övergrepp 

 – sparkades av förra arbetsgivaren  

https://www.aftonbladet.se/a/elbkQ  

 

 

 

130. 16.11.2017 

05:46 

Skivbolagschef anklagas för sextrakasserier – anställda och 

artister vittnar om maktmissbruk 

https://www.aftonbladet.se/a/gXbo5 

 

131. 16.11.2017 

Kl. 13:53 

JUST NU: Boende evakueras efter att misstänkt  

föremål hittats på död man – bombgruppen på plats 

https://www.aftonbladet.se/a/8b3xA  

 

132. 16.11.2017 

Kl. 17:37 

En av huvudmännen bakom Trustorhärvan, Thomas Jisander, 

 har gripits på franska rivieran, uppger SVT 

https://www.aftonbladet.se/a/l87R7 

 

133. 17.11.2017 

Kl. 09:11 

JUST NU: Tova Moberg dödades med 20 slag mot huvudet  

– expojkvännen åtalas för mord 

https://www.aftonbladet.se/a/xxxMp  

 

134. 17.11.2017 

Kl. 12:18 

Skolanställda misstänks ha utsatt barn 

 för grova våldtäkter i fem år – kommunen i stabsläge 

https://www.aftonbladet.se/a/e1WWEa  

 

135. 17.11.2017 

Kl. 12:37 

JUST NU: 1993 kvinnor i uppror mot sexuella övergrepp i 

musikbranschen, skriver DN 

https://www.aftonbladet.se/a/7lnnR8 

 

136. 17.11.2017 

Kl. 17:29 

JUST NU: Man skjuten i centrala Stockholm  

– Porsche jagas av polisen, enligt uppgifter till Aftonbladet  

https://www.aftonbladet.se/a/Onb36q  

 

137. 17.11.2017 

Kl. 22:08 

TV: Här slår polisen till efter skotten mot ”krogmannen” 

 i centrala Stockholm 

https://www.aftonbladet.se/a/9mlErW  

 

138. 18.11.2017 

Kl. 11:26 

Övervakningsbilderna visar överfallet 

 – rånmördaren attackerade dubbelmördaren med stekpanna efter 

bråk om mat 

https://www.aftonbladet.se/a/KEEJE 

 

139. 18.11.2017 

Kl. 17:06 

JUST NU: SVT backar om interna utredningar angående 

sexuella trakasserier inom Liberalerna: Stämmer inte 

Liberalerna tillbakavisar uppgifter om internutredningar 

https://www.aftonbladet.se/a/G1lQkV 

  

140. 19.11.2017 

Kl. 08:46 

Handbollsstjärnan i bråk på nattklubb  

– nu berättar vakten: ”Hade dödats oss om vi inte släppt honom”  

https://www.aftonbladet.se/a/qnpWPL  

 

 

 

 

 

https://www.aftonbladet.se/a/3L25M
https://www.aftonbladet.se/a/MxQPM
https://www.aftonbladet.se/a/5m2MO
https://www.aftonbladet.se/a/2M2gl
https://www.aftonbladet.se/a/R3g6a
https://www.aftonbladet.se/a/A8oLn
https://www.aftonbladet.se/a/wy1an
https://www.aftonbladet.se/a/dgyeB
https://www.aftonbladet.se/a/ORwWO
https://www.aftonbladet.se/a/dg6eA
https://www.aftonbladet.se/a/dg61A
https://www.aftonbladet.se/a/R3JK2
https://www.aftonbladet.se/a/elbkQ
https://www.aftonbladet.se/a/gXbo5
https://www.aftonbladet.se/a/8b3xA
https://www.aftonbladet.se/a/l87R7
https://www.aftonbladet.se/a/xxxMp
https://www.aftonbladet.se/a/e1WWEa
https://www.aftonbladet.se/a/7lnnR8
https://www.aftonbladet.se/a/Onb36q
https://www.aftonbladet.se/a/9mlErW
https://www.aftonbladet.se/a/KEEJE
https://www.aftonbladet.se/a/G1lQkV
https://www.aftonbladet.se/a/qnpWPL
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141. 19.11.2017 

Kl. 13:58 

Man död efter skjutning i västra Stockholm 

 – vittne fångade gärningsmännens flykt på bild: ”Hängde ut 

genom bilfönstret och sköt” 

https://www.aftonbladet.se/a/G1l0qq  

 

142. 19.11.2017 

Kl. 22:49 

JUST NU: Man misstänkt mördad i Bollnäs 

 – ”vi utreder ett spaningsmord” 

https://www.aftonbladet.se/a/5VJG21 

 

143. 20.11.2017 

Kl. 16:33 

Svensk EU:s ”most wanted” lista gripen i Tunisien 

 – misstänks ha mördat vittne dagen före rättegång 

https://www.aftonbladet.se/a/KvBnPG  

 

144. 20.11.2017 

Kl. 18:43 

JUST NU: Mordmisstänkt gripen efter polisjakt på Arlanda, 

 enligt uppgifter till Aftonbladet  

https://www.aftonbladet.se/a/wE6KQP  

 

 

 

 

 

145. 21.11.2017 

Kl. 06:42 

Pojkar attackerade tioåriga flickor med sex-  

och dödshot: ”Tjejer är spännande för pojkar”, förklarar rektor 

https://www.aftonbladet.se/a/P3r4Q5  

 

146. 21.11.2017 

Kl. 11:05 

JUST NU: Sonen knivmördade föräldrarna  

– nu ändrar hovrätten straffet från vård till livstid 

https://www.aftonbladet.se/a/dd5qkA  

 

147. 21.11.2017 

Kl. 12:26 

JUST NU: 40-tal företag ska granskas av DO efter Metoo, 

uppger Ekot 

https://www.aftonbladet.se/a/Eo4K4j  

 

148. 21.11.2017 

Kl. 13:14 

Aftonbladet avslöjar: Man med riksdagsuppdrag 

 utesluten ur C:s studentförbund – anklagas för sexuellt 

övergrepp 

https://www.aftonbladet.se/a/A2z03q  

 

149. 21.11.2017 

Kl. 14:45 

Stjärnan i basketligan misstänks för rattfylla 

https://www.aftonbladet.se/a/zL5Qn5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aftonbladet.se/a/G1l0qq
https://www.aftonbladet.se/a/5VJG21
https://www.aftonbladet.se/a/KvBnPG
https://www.aftonbladet.se/a/wE6KQP
https://www.aftonbladet.se/a/P3r4Q5
https://www.aftonbladet.se/a/dd5qkA
https://www.aftonbladet.se/a/Eo4K4j
https://www.aftonbladet.se/a/A2z03q
https://www.aftonbladet.se/a/zL5Qn5
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Bilaga 4  

Analysenheter - Övriga ämnesområden  

Analysenheterna rangordnas utefter datum, följt av den tillhörande push-notisen samt 

hyperlänken som leder vidare till den fullständiga nyhetsartikeln.   

 

 

1. 23.10.2017 

JUST NU:SAS-plan evakuerat efter rökutveckling, skriver GT 

https://www.aftonbladet.se/a/dg4jq  

 

2.23.10.2017 

JUST NU: Omtalat tiggeriförbud stoppas: ”Strider mot 

grundläggande förutsättning i ordningslagen” 

https://www.aftonbladet.se/a/0wpkg  

 

3.24.10.2017 

“Just nu: Totalt stopp på E4 - skåpbil har kört in i mitträcke” 

https://www.aftonbladet.se/a/wyvpd  

 

4.24.10.2017 

“Just nu: Svenske föreläggaren Gui Minhai frisläppt - har suttit 

frihetsberövad i Kina har släpps fri, uppger UD” 

https://www.aftonbladet.se/a/rvmXK 

 

5.24.10.2017 

“Just nu: E6 avstängd efter olycka med tankbil” 

https://www.aftonbladet.se/a/3LReM 

 

6.24.10.2017 

“TV4-chefer fick privata renoveringar i Äntligen hemma, enligt 

uppgifter till Aftonbladet” 

https://www.aftonbladet.se/a/3LReM  

 

7.24.10.2017 

Brommapojkarna klart för allsvenskan 2018 

https://www.aftonbladet.se/a/E0vQa  

 

8.25.10.2017 

Lyftkran gjorde hela Luleå strömlöst – ”inget man fixar till i 

brådrasket” 

https://www.aftonbladet.se/a/l8QW7  

 

9.26.10.2017 

Man fick betongvägg över sig på jobbet – dog av sina skador  

https://www.aftonbladet.se/a/b94pk  

 

10.26.10.2017 

JUST NU: militärfordon i krock med rälsbuss i Finland – flera 

skadade  

https://www.aftonbladet.se/a/KEbEe  

 

11.26.10.2017 

JUST NU: riksbanken lämnar reporäntan oförändrad på 

rekordlåga nivån  

https://www.aftonbladet.se/a/W4JpG  

 

12.26.10.2017 

JUST NU: Kataloninens ledare ställer in sitt tal – inget nyval 

utlyst, enligt flera medier. 

https://www.aftonbladet.se/a/KEaXe 

 

 

 

 

13.27.10.2017 

Minister hoppar in som programledare i kanal 5: ”Det kändes 

kul” 

https://www.aftonbladet.se/a/arqna 

 

14.27.10.2017 

Anders ”masken” Carlsson lämnar jobbet som sportchef i Rögle 

https://www.aftonbladet.se/a/rvea8 

 

15.27.10.2017 

BEKRÄFTAT: Svenske supertalangen Alex Timossi överens 

med Bayern Munchen  

https://www.aftonbladet.se/a/79y8K  

 

16.27.10.2017 

BEKRÄFTAT: Stefan Pettersson tar över som landslagschef 

efter Lars Richt 

https://www.aftonbladet.se/a/Gvepm  

 

17.27.10.2017 

Landslagsbackarna Victor Nilsson Lindelöf och Nilla Fischer 

nobbas på fotbollsgalan – här är alla nominerade  

https://www.aftonbladet.se/a/79y9W 

 

18.27.10.2017 

JUST NU: Kataloniens regionparlament har röstat för att utropa 

självständighet uppger flera nyhetsbyråer 

https://www.aftonbladet.se/a/6r86W 

 

19.28.10.2017 

JUST NU: Dalkurd klart för allsvenskan  

https://www.aftonbladet.se/a/794vv  

 

20.29.10.2017 

Premiären ställs in – stjärnan kritisk 

https://www.aftonbladet.se/a/1QdMX  

 

21.29.10.2017 

Efter dubbla matchstraff och massbråk – Färjestad och 

Djurgården får avsträngningar  

https://www.aftonbladet.se/a/0wkvJ  

 

22.29.10.2017 

m-politiker, klädde ut sig till Peter Madsen på halloweenfest, 

skriver GT 

https://www.aftonbladet.se/a/E0qRa 

 

23.29.10.2017 

AIK – försvararen Daniel Sundgren akut sjuk – fördes till 

sjukhus med andningsbesvär  

https://www.aftonbladet.se/a/0wk3G 

 

24.29.10.2017 

JUST NU: Linköping är svenska mästare  

https://www.aftonbladet.se/a/dgpMO  

 

 

 

https://www.aftonbladet.se/a/dg4jq
https://www.aftonbladet.se/a/0wpkg
https://www.aftonbladet.se/a/wyvpd
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https://www.aftonbladet.se/a/l8QW7
https://www.aftonbladet.se/a/b94pk
https://www.aftonbladet.se/a/KEbEe
https://www.aftonbladet.se/a/W4JpG
https://www.aftonbladet.se/a/KEaXe
https://www.aftonbladet.se/a/arqna
https://www.aftonbladet.se/a/rvea8
https://www.aftonbladet.se/a/79y8K
https://www.aftonbladet.se/a/Gvepm
https://www.aftonbladet.se/a/79y9W
https://www.aftonbladet.se/a/6r86W
https://www.aftonbladet.se/a/794vv
https://www.aftonbladet.se/a/1QdMX
https://www.aftonbladet.se/a/0wkvJ
https://www.aftonbladet.se/a/E0qRa
https://www.aftonbladet.se/a/0wk3G
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25.29.10.2017 

Björklövens tränare Joakim Fagervall beskrev hur hans spelare 

blev ”våldtagna” – ber n om ursäkt  

https://www.aftonbladet.se/a/6rKy3  

 

26.29.10.2017 

Banusic i tårar efter SM-guldet: ”fått höra att man varit säms” 

https://www.aftonbladet.se/a/dgpjB 

 

27.29.10.2017 

JUST Nu: Lewis HAmiltion är världsmästare i Formel 1  

https://www.aftonbladet.se/a/nkbPx  

 

28.29.10.2017 

Kim Källström riskerar att stängas av i sista omgången – bröt 

mot reglerna idag  

Kim fångad på bild i omklädningsrummet – kan straffas 

https://www.aftonbladet.se/a/vEbPL 

 

29..29.10.2017 

JUST NU: stopp på E4 efter krock mellan lastbil och personbil 

https://www.aftonbladet.se/a/p0bqv 

 

30.30.10.2017 

JUST NU: kraftig brand på Arlanda flygplats – tjock rök drar in 

över landningsbana: ”Misstänker att det påverkar trafiken”  

https://www.aftonbladet.se/a/0w0vE 

 

31.30.10.2017 

17-årige Rasmus Dahlin uttagen till Tre Kronor 

https://www.aftonbladet.se/a/2MKGl  

 

32.30.10.2017 

SM-guld – men Linköping får inte en krona i bonus: ”hur är det 

ens möjligt?” 

https://www.aftonbladet.se/a/2MKb4  

 

33.30.10.2017 

JUST NU: Totalstopp på E6 efter krock med flera fordon – 

lastbil blockerar korsning  

https://www.aftonbladet.se/a/yeXX2  

 

34.30.10.2017 

JUST NU: Djurgården bekräftar – Kim Källström anmäld  

Djurgården bekräftar – Källström anmäld 

https://www.aftonbladet.se/a/oJBQm 

  

35.31.10.2017 

JUST NU: Explosionsrisk vid storbrand på gård – expertskyttar 

på plats för att ta hand om gasflaskor 

https://www.aftonbladet.se/a/6r1pW  

 

36.31.10.2017 

Dalkurds tränare anklagar Syrianska för systematiskt 

matchfixning  

https://www.aftonbladet.se/a/79JmB  

 

37.31.10.2017 

JUST NU: Totalstopp på E20 – lastbil har vält och blockerar 

vägen 

https://www.aftonbladet.se/a/el0oQ  

 

38.31.10.2017 

JUST NU: Larm om mystisk smäll i Stockholm – ”Jag väcktes 

av en jättedetonation”  

https://www.aftonbladet.se/a/jVxd0 

 

39.01.11.2017 

.JUST NU: lägenhetsbrand i Norrköping – flera personer togs ut 

av räddningstjänsten och har förts till sjukhus 

https://www.aftonbladet.se/a/zRzP4 

 

 

 

 

 

40.01.11.2017 

JUST NU: misstänkt explosion föremål påträffat i 

säkerhetskontrollen på Skavsta flygplats – Aftonbladet sänder 

live 

https://www.aftonbladet.se/a/elRrR 

  

41.01.11.2017 

Eldinferno efter kökrock med 14 bilar i Kanada – flera döda  

https://www.aftonbladet.se/a/oJxbB  

 

42.01.11.2017 

Bekräftat: Magnus Wolff Eikrem lämnar Malmö FF 

https://www.aftonbladet.se/a/W4XVr  

 

43.01.11.2017 

JUST NU: De ska ordna VM-platsen till Sverige – följ Janne 

Anderssons trupputtagning 

https://www.aftonbladet.se/a/6reE3  

 

44.01.11.2017 

JUST NU: Lastbil full med korv helt övertänd – stopp i trafiken 

https://www.aftonbladet.se/a/VOXWW 

 

45.01.11.2017 

JUST NU: Ryske skidstjärnan Alexander Legkov stängs av på 

livstid från OS 

Legkov stängs av på livstid från OS 

https://www.aftonbladet.se/a/8bLB2  

 

46.01.11.2017 

SD-ledamöternas möten med Assad-regimen får hård kritik: 

”riskerar att uttnyttjas i propaganda syfte” 

https://www.aftonbladet.se/a/3LK9d  

 

47.01.11.2017 

TV: historisk seger för Tottenham mot Real Madrid i Champions 

Leauge – se målen här 

https://www.aftonbladet.se/a/OR1lk 

 

48.02.11.2017 

Fakturan för högerextremisternas konferens skickades till 

gruvbolag – svenska aktieägare fick stå för notan, avslöjar 

Aftonbladet och SvD 

https://www.aftonbladet.se/a/oJx40   

 

49.02.11.2017 

Kim Källström frias – får spela trots bilderna från Dif:s 

omklädningsrum 

https://www.aftonbladet.se/a/JPw0J 

  

50.02.11.2017 

JUST NU: David Lindgren kommer att leda Melodifestivalen 

2018 – Aftonbladet sänder live 

https://www.aftonbladet.se/a/Mxv0M  

 

51.02.11.2017 

Tidigare okänt hålrum upptäckt i Cheopspyramiden – hittades 

med hjälp av kosmisk restprodukt 

https://www.aftonbladet.se/a/5mQ0m  

 

52.02.11.2017 

JUST NU: Fullt utvecklad brand i galleria – stort 

räddningspådrag: ”vi har skickat dit ett 30-tal brandmän” 

https://www.aftonbladet.se/a/yeplx  

 

53.02.11.2017 

JUST NU: Chokladjätten återkallar produkter – godiset kan 

innehålla spår av maskindelar 

https://www.aftonbladet.se/a/kqLXQ  

 

54.02.11.2017 

.Demokraternas förre partiordförande i ny bok: Så köpte Hillary 

Clinton nomineringen 

https://www.aftonbladet.se/a/ardK4   

https://www.aftonbladet.se/a/6rKy3
https://www.aftonbladet.se/a/dgpjB
https://www.aftonbladet.se/a/nkbPx
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https://www.aftonbladet.se/a/p0bqv
https://www.aftonbladet.se/a/0w0vE
https://www.aftonbladet.se/a/2MKGl
https://www.aftonbladet.se/a/2MKb4
https://www.aftonbladet.se/a/yeXX2
https://www.aftonbladet.se/a/oJBQm
https://www.aftonbladet.se/a/6r1pW
https://www.aftonbladet.se/a/79JmB
https://www.aftonbladet.se/a/el0oQ
https://www.aftonbladet.se/a/jVxd0
https://www.aftonbladet.se/a/zRzP4
https://www.aftonbladet.se/a/elRrR
https://www.aftonbladet.se/a/oJxbB
https://www.aftonbladet.se/a/W4XVr
https://www.aftonbladet.se/a/6reE3
https://www.aftonbladet.se/a/VOXWW
https://www.aftonbladet.se/a/8bLB2
https://www.aftonbladet.se/a/3LK9d
https://www.aftonbladet.se/a/OR1lk
https://www.aftonbladet.se/a/oJx40
https://www.aftonbladet.se/a/JPw0J
https://www.aftonbladet.se/a/Mxv0M
https://www.aftonbladet.se/a/5mQ0m
https://www.aftonbladet.se/a/yeplx
https://www.aftonbladet.se/a/kqLXQ
https://www.aftonbladet.se/a/ardK4
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55.02.11.2017 

Östersund föll mot Bilbao – nu väntar dramatisk avslutning i 

Europa Leauge  

https://www.aftonbladet.se/a/gXQQJ 

 

56.02.11.2017 

AVSLÖJAR: Så kan kvalet till SHL förändras – här är förslagen: 

”Fler spännande matcher” 

https://www.aftonbladet.se/a/vEpl5  

 

57.03.11.2017 

.JUST NU: Tåg körde på lastbil – stopp i tågtrafiken utanför 

Norrköping 

https://www.aftonbladet.se/a/nkJwd  

 

58.04.11.2017 

Frölundas spelare strandades på väg till match – tungviktsmötet i 

SHL försenat  

https://www.aftonbladet.se/a/Gvblx  

 

59.04.11.2017 

Glädjebeskedet för svenska fansen – 1000 nya biljetter släpps till 

playoff-matchen mot Italien 

https://www.aftonbladet.se/a/dg8Oz  

 

60.04.11.2017 

Nordkoreas nya varning inför Trumps besök i Sydkorea: ”Vårt 

svärd av kärnvapen slipas” 

https://www.aftonbladet.se/a/zRPW4  

 

61.04.11.2017 

Bilden på deras blåslagna mamma spreds i propagandasyfte på 

sociala medier: ”Vi blev förbannade”  

https://www.aftonbladet.se/a/8bon2  

 

62.05.11.2017 

JUST NU: SMHI varnar för ishalka i norra Sverige: ”Det blir 

glashalt underlag” 

https://www.aftonbladet.se/a/jVJrz  

 

63.05.11.2017 

Finansministerns smocka efter Östlings skatteutspel: 

 ”Man får skola, försvar, polis…” 

https://www.aftonbladet.se/a/W41wa 

 

64.05.11.2017 

Skrämmande beskedet: Så enkelt är det att köpa gendopning på 

nätet – för hundralappar 

https://www.aftonbladet.se/a/MxkL5  

 

65.05.11.2017 

Här ger Zlatan Ibrahimovic SM-bucklan till Malmö FF 

https://www.aftonbladet.se/a/3Ld3X  

 

66.05.11.2017 

Här syns Zlatan på läktaren när Malmö möter Häcken  

https://www.aftonbladet.se/a/3Ld3X  

 

67.05.11.2017 

Efter fiaskot – tränaren Anders Eldebrink lämnar Rögle 

https://www.aftonbladet.se/a/XGLkx  

 

68.05.11.2017 

Ny jätteläcka avslöjar hur några av världens rikaste gömmer 

undan miljarder i skatteparadis 

https://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/utrikes/article26

480502.ab  

 

69.05.11.2017 

Donald Trumps minister pekas ut i läckan – gjorde affärer med 

Vladimir Putins svärson 

https://www.aftonbladet.se/a/E09Gl  

 

 

70.05.11.2017 

Finansministerns smocka efter Östlings skatteutspel: ”Man får 

skola, försvar, polis…” 

https://www.aftonbladet.se/a/W41wa 

 

71.06.11.2017 

BEKRÄFTAT: West Ham sparkar tränaren Slaven Bilic – David 

Moyes uppges ta över 

https://www.aftonbladet.se/a/b92be  

 

72.06.11.2017 

Riksdagsledamotet rasande attack mot Svenskt näringslivs 

ordförande: ”Sicket pucko” 

https://www.aftonbladet.se/a/5m4le  

 

73.06.11.2017 

AIK:s besked – Daniel Sundgren drabbad av lungemboli 

(blodpropp i lungorna) 

https://www.aftonbladet.se/a/GvAa6  

 

74.06.11.2017 

Nöjesbladet avslöjar: Fyra nya artister klara för Melodifestivalen 

https://www.aftonbladet.se/a/nkjgB  

 

75.06.11.2017 

Zlatans kaxiga hälsning efter gårdagens MFF – firande: ”Ni har 

inte två stjärnor – ni har tre” 

https://www.aftonbladet.se/a/kqjwj  

 

76.06.11.2017 

Lööfs attack: ”Åkesson säger att han tar emot flyktingar om det 

blir krig i Danmark”- följ partiledarduellen direkt 

https://www.aftonbladet.se/a/E0n8a  

 

77.06.11.2017 

JUST NU: stora driftstörningar för Comhems bredband i hela 

Sverige 

https://www.aftonbladet.se/a/W4Kgg  

 

78.06.11.2017 

JUST NU: Kvinna död efter brand i lägenhet  

https://www.aftonbladet.se/a/Mx86m 

 

79.06.11.2017 

Två vänner har spelat samma stryktipsrad i 48 år – i helgen tog 

de hem miljonvinst: ”Det blev dåligt med sömn” 

https://www.aftonbladet.se/a/6rAPO  

 

80.07.11.2017 

JUST NU: Rökdykarna har lämnat brinnande byggnaden. 

Räddningstjänsten: ”Kan rasa när som helst” 

https://www.aftonbladet.se/a/qKBe0  

 

81.07.11.2017 

JUST NU: Man brännskadad i arbetsolycka – dog av sina skador  

https://www.aftonbladet.se/a/B7XL9  

 

82.07.11.2017 

JUST NU: Flera gator evakueras – risk att branden vid Stureplan 

sprider sig 

https://www.aftonbladet.se/a/qKBe0  

 

83.07.11.2017 

Aftonbladets kolumnist Andrev Walden nomineras till Stora 

journalistpriset 

https://www.aftonbladet.se/a/6rAp0  

 

84.07.11.2017 

JUST NU: Massivt strömavbrott i Örebro – drygt 60 000 kunder 

drabbade 

https://www.aftonbladet.se/a/B7KWE  
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https://www.aftonbladet.se/a/B7XL9
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85.07.11.2017 

Frustrerad John Guidetti öppnar för att lämna Celta Vigo: ”Vi 

har börjat ta tag i det” 

https://www.aftonbladet.se/a/p0ePR  

 

86.07.11.2017 

JUST NU: Videochatta med Emil Forsberg inför playoff till VM 

mot Italien 

https://www.aftonbladet.se/a/KEAOo  

 

87.07.11.2017 

Kajsa Kling tar paus från skidåkningen på grund av depression 

https://www.aftonbladet.se/a/KEmWy  

 

88.07.11.2017 

JUST NU: Paket exploderade i bil i Stockholm – röd sörja ska ha 

sprutat ut 

https://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article26

503539.ab 

 

89.07.11.2017 

Joshi Helgesson lägger av med bara tre månader kvar till OS 

https://www.aftonbladet.se/a/zRJ94  

 

90.07.11.2017 

.Mardrömmen på sjukhuset: Kvinna fick träffa 28 läkare på fem 

veckor – och vaknade under en operation 

https://www.aftonbladet.se/a/8bo21  

 

91.07.11.2017 

TV: Se det brutala överfallet på Brynäs-stjärnan: ”Vilka jävla 

idioter” 

https://www.aftonbladet.se/a/JP547  

 

92.08.11.2017 

Kristersson ger nytt besked om SD – fritt fram att göra upp med 

partiet på lokal nivå: ”Vill inte peka finger” 

https://www.aftonbladet.se/a/m79a1  

 

93.08.11.2017 

Kungavännen och miljardären Bertil Hult pekas ut i 

paradisläckan – undviker skatt via brevlådeföretag 

https://www.aftonbladet.se/a/xxkaV 

 

94.08.11.2017 

JUST NU: Stopp i trafiken på E6 efter olycka – en person har 

fått klippas loss 

https://www.aftonbladet.se/a/79OE3  

 

95.08.11.2017 

Uppgift: Tommy Sjödin fortsätter som huvudtränare i Brynäs  

https://www.aftonbladet.se/a/rv2r0  

 

96.08.11.2017 

Aftonbladet avslöjar : Ny SD-stopp utreds för kränkningar under 

bjudresa – ”Bankade på hennes dörr mitt i natten” 

https://www.aftonbladet.se/a/9g1l5  

 

97.08.11.2017 

.JUST NU: Totalstopp på E20 efter svår olycka – personbild 

körde in i lastbil och voltade: ”Tre personer i bilen” 

https://www.aftonbladet.se/a/GvRdV  

 

98.08.11.2017 

Se bilderna inifrån byggnaden efter storbranden i Stockholm: 

”Det såg ut som en scen i en film” 

https://www.aftonbladet.se/a/79vxB  

 

99.08.11.2017 

JUST NU: Domen efter överfallet mot Brynäs Daniel Paille – 

Thomas Larkin stängs av fyra matcher 

https://www.aftonbladet.se/a/wyzGL  

 

 

 

100. 09.11.2017 

.JUST NU: Omfattande Strömavbrott i Stockholm flera områden 

drabbade 

https://www.aftonbladet.se/a/OR5El  

 

101.09.11.2017 

Frölunda värver tidigare NHL-backen Micke Weber 

https://www.aftonbladet.se/a/1QArq  

 

102.09.11.2017 

Henke Larsson i stor intervju: ”Fick inte alltid den 

uppskattningen man förtjänade” 

https://www.aftonbladet.se/a/JPeX8  

 

103.09.11.2017 

Brynäs hotar dra sig ur CHL – här är Daniel Pailles första ord 

efter våldsamma knocken 

https://www.aftonbladet.se/a/P6QGp  

 

104.09.11.2017 

Uppgifter: Fyra ryska skidåkare dopade – Sverige kan få OS-

silver 

https://www.aftonbladet.se/a/kqooB  

 

105.09.11.2017 

Sverigedemokraterna kräver att riksdagsledamoten Pavel Gamov 

lämnar samtliga uppdrag – efter olämpligt agerande  

https://www.aftonbladet.se/a/0wawJ 

 

106.09.11.2017 

Mannheim-spelaren bryter tystnaden efter överfallet som fick 

Brynäs att rasa: ”Inte min avsikt att skada” 

https://www.aftonbladet.se/a/E01Jl  

 

107.10.11.2017 

JUST NU: Riksdagsledamoten Pavel Gamov lämnar 

Sverigedemokraterna . blir politisk vilde, skriver Expo 

https://www.aftonbladet.se/a/vERqm 

 

108.10.11.2017 

SD-toppen Paula Bieler utsatt för judehat och sexism av 

partikollega 

https://www.aftonbladet.se/a/GvWml 

  

109.10.11.2017 

Uefas dom: Patrice Evra stängs av sju månader efter 

skandalscenerna  

https://www.aftonbladet.se/a/2MWbl 

 

110.10.11.2017 

Bekräftat: Pavel Gamov lämnar Sverigedemokraterna 

https://www.aftonbladet.se/a/vERqm 

  

111.10.11.2017 

Hårda domen i Italien efter Blågula skrällen: ”Sverige går till 

VM” 

https://www.aftonbladet.se/a/GvV24  

 

112.10.11.2017 

Chockbeskedet: Petter Northug lämnar tävlingen i Bruksvallarna 

https://www.aftonbladet.se/a/VOVnV  

 

113.11.11.2017 

JUST NU: Många olyckor i snö och blixthalka – SMHI klass 1-

varnar i flera områden 

https://www.aftonbladet.se/a/E0VGA  

 

114.11.11.2017 

Magdalena Andersson (S): Lagändring ska få fler skattefuskare 

bötfällda – ”Ska inse det förkastliga i beteendet” 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/1QL2e 

 

115.11.11.2017 

Chockbeskedet: Damlandslaget bojkottar Fotbollsgalan 

https://www.aftonbladet.se/a/m7JV4  
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116. 11.11.2017 

Succé för Mattias Hargin – på pallen i slalompremiären 

https://www.aftonbladet.se/a/9g2op  

 

117.12.11.2017 

Förbundets svar på damlandslagets bojkott av Fotbollsgalan: 

”Tror det är ett missförstånd” 

https://www.aftonbladet.se/a/VOEe1  

 

118.12.11.2017 

SvFF-basens hårda svar efter damlandslagets bojkott: ”Fri att 

avstå om man inte vill representera Sverige” 

https://www.aftonbladet.se/a/zRmev  

 

119.12.11.2017 

Östersunds Brwa Nouri fick fly jordskalv i Irak: ”Jag trodde det 

var över”  

https://www.aftonbladet.se/a/9g2Q9  

 

120.12.11.2017 

Nya spåret: intervjuar Kalla kriget-agenter för att lösa mysteriet 

med ljudattackerna på Kuba 

https://www.aftonbladet.se/a/3L2wA  

 

121.12.11.2017 

JUST NU: Dödssiffran stiger – över 200 befaras döda efter 

jordbävningen mellan Irak och Iran 

https://www.aftonbladet.se/a/P61zJ  

 

122.13.11.2017 

Uppgifter: Så startar Sverige i ryssreturen mot Italien ikväll – 

gör två förändringar 

https://www.aftonbladet.se/a/9g2Rp  

 

123.13.11.2017 

JUST NU: Man död efter trafikolycka – körde in i träd 

https://www.aftonbladet.se/a/vEL4l  

 

124.13.11.2017 

JUST NU: Flera olyckor i morgontrafiken. Polisen: ”Det är 

mycket, mycket, mycket halt på vägarna” 

https://www.aftonbladet.se/a/vELvX  

 

125. 13.11.2017 

Svenska mästarna Linköpings FC backar landslaget i konflikten 

– bojkottar Fotbollsgalan 

https://www.aftonbladet.se/a/arAr7  

 

126.13.11.2017 

TV: Ny dokumentär visar Anna Holmlunds framsteg: ”Vilken 

jävla skillnad” 

https://www.aftonbladet.se/a/xxLRR  

 

127.13.11.2017 

JUST NU: Finansinspektionen föreslår skärpt amorteringskrav – 

ska slå mot de som lånar mycket 

https://www.aftonbladet.se/a/rvwE3  

 

128.13.11.2017 

Kim Källström missar kvällens playoff-sändning – han ersätter 

https://www.aftonbladet.se/a/1QEVM 

 

129.13.11.2017 

Djurgårdens Linus Johansson har drabbats av diabetes 

https://www.aftonbladet.se/a/4n98a 

 

130.13.11.2017 

.Uppgifter: Allsvenska nykomlingen Dalkurd flyttar till Uppsala 

– spelar matcher i Västerås eller Gävle 

https://www.aftonbladet.se/a/2Mrxr  

 

 

 

 

131.13.11.2017 

653 kvinnliga sångare vittnar om trakasserier inom konsert- och 

operamiljön, rapporterar DN: ”Tystnadskulturen är utbredd” 

https://www.aftonbladet.se/a/8bg41 

 

132. 13.11.2017 

Mannheim slår tillbaka mot Brynäs efter CHL – skandalen: ”Vi 

blev förolämpade å det grövsta” 

https://www.aftonbladet.se/a/LywrJ  

 

133.13.11.2017 

Landslagsspelaren Mikael Lustig ropade könsord efter 

nationalsången – se utbrottet här 

https://www.aftonbladet.se/a/JPjJJ  

 

134.14.11.2017 

Stenhårda domen mot Italien efter stornationens fiasko: ”Alla 

ska lämna” 

https://www.aftonbladet.se/a/6rLlr  

 

135.14.11.2017 

Här är dröm- och mardrömsgrupperna Sverige kan få i VM 

https://www.aftonbladet.se/a/zRaVK  

 

136.14.11.2017 

Trots kvalbragden – landslaget helt utan nomineringar på 

idrottsgalan 

https://www.aftonbladet.se/a/m7Awv  

 

137.14.11.2017 

JUST NU: Regeringen backar om ändring av LSS 

https://www.aftonbladet.se/a/B7gQE  

 

138.14.11.2017 

JUST NU: Stora problem i pendeltågstrafiken i Stockholm – 

tågen stannar inte vid flera stationer 

https://www.aftonbladet.se/a/l8BAo  

 

139.14.11.2017 

Jakob Johanssons första ord efter skadan mot Italien: ”Känns 

bara tungt nu” 

https://www.aftonbladet.se/a/zRv41  

 

140.15.11.2017 

.JUST NU: Förbundet överens med damlandslaget om nytt avtal 

– kommer till Fotbollsgalan 

https://www.aftonbladet.se/a/JPVo8  

 

141.15.11.2017 

Hockeyallsvenskan rasar efter plötsliga regeländringen i SHL: 

”Kan inte göra så” 

https://www.aftonbladet.se/a/B7AJ0  

 

142.15.11.2017 

Zlatan talar ut om känslan efter allvarliga skadan: ”Vad ska jag 

göra? Jag är 35 år, hur ser framtiden ut? 

https://www.aftonbladet.se/a/0wMrG  

 

143.15.11.2017 

Efter italienska kvalfiaskot – förbundskapten Ventura sparkas 

https://www.aftonbladet.se/a/4n5va  

 

144.15.11.2017 

Italienska fotbollsstjärnan bad om ursäkt i Sveriges spelarbuss: 

”Stort gjort” 

https://www.aftonbladet.se/a/5mPkK   

 

145.15.11.2017 

JUST NU: Dramaten ställer in föreställningar med utpekad 

skådespelare, skriver DN 

https://www.aftonbladet.se/a/vEvnV 

  

146.16.11.2017 

JUST NU: Pojke allvarligt skadad efter fall från klippa 

https://www.aftonbladet.se/a/0weWo  
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https://www.aftonbladet.se/a/1QEVM
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https://www.aftonbladet.se/a/0weWo


8 

 

 

 

147.16.11.2017 

Sverige tar jättekliv på världsrankningen – bästa placeringen på 

elva år 

https://www.aftonbladet.se/a/0weg2  

 

148.16.11.2017 

Mikael Lustig ber om ursäkt efter kritiserade utbrottet: ”Ångrar 

mig enormt mycket” 

https://www.aftonbladet.se/a/KEQKe  

 

149.16.11.2017 

Ökände Clark Olofsson nekas förflyttning tillbaka till Sverige 

https://www.aftonbladet.se/a/el2ay  

 

150.16.11.2017 

Uefa tilldömer Sverige segern med 3-0 i den inställda VM-

kvalmatchen i fotboll mot Danmark 

https://www.aftonbladet.se/a/W49vQ 

 

151.16.11.2017 

UEFA tilldömer Sverige segern med 3-0 i den inställda VM-

kvalmatchen i fotboll mot Danmark och utesluter inte Danmark 

ur kvalspelet  

https://www.aftonbladet.se/a/W49vQ  

 

152.16.11.2017 

31 kända svenskar i uppror: Vi vädjar till regeringen – låt de 

ensamkommande barnen få stanna  

https://www.aftonbladet.se/a/wyMlo  

 

153. 17.11.2017 

.JUST NU: All busstrafik och alla flyg ställs in i Skellefteå – 

Aftonbladet rapporterar direkt om ishalkan i Sverige  

https://www.aftonbladet.se/a/arrW7  

 

154.17.11.2017 

Charlotte kalla överlägsen vinnare i sin säsongspremiär  

https://www.aftonbladet.se/a/1QQJl  

 

155.17.11.2017 

SHL:s besked efter otäcka smällen – Linköpings Andrew 

Gordon stängs av fem matcher 

https://www.aftonbladet.se/a/9ggkq  

 

156.17.11.2017 

Ryska uppvisningen i längpremiären i Sverige – åtta ryssar före 

bäste svensken Hellner 

https://www.aftonbladet.se/a/21n1dy  

 

157.17.11.2017 

Skådespelaren och artisten Rikard Wolff är död – blev 59 år 

https://www.aftonbladet.se/a/jP9dLo  

 

158.17.11.2017 

En epok går i graven – ”Lilla sportspegeln” slutar sändas i SVT 

https://www.aftonbladet.se/a/BJVJAl  

 

159.17.11.2017 

JUST NU: Zlatan Ibrahimovic redo för comeback i helgen 

https://www.aftonbladet.se/a/m6gBgv 

 

160.17.11.2017 

JUST NU: Flygplan och helikopter har krockat i luften i 

Storbritannien 

https://www.aftonbladet.se/a/6nwk6W 

 

161.18.11.2017 

JUST NU: sju bilar och buss i krock på E4 – ”Totalstopp på 

vägen” 

https://www.aftonbladet.se/a/Onb3AA  

 

 

 

 

162.18.11.2017 

JUST NU: Charlotte Kallas mäktiga kross – vinner med 17 

sekunder 

https://www.aftonbladet.se/a/21n3kv  

 

163.18.11.2017 

Sarah Sjöström vann totala världscupen för första gången i 

karriären 

https://www.aftonbladet.se/a/wE68zA  

 

164.18.11.2017 

Rysk doldis skrällvann i Gällivare – plockades direkt av 

dopningsjägare 

https://www.aftonbladet.se/a/BJV3EG  

 

165.18.11.2017 

JUST NU: AC/DC- stjärnan Malcolm Young är död – blev 64 år 

https://www.aftonbladet.se/a/P3rylz  

 

166.18.11.2017 

.Risk för kraftiga snöfall och plötslig ishalka i Götaland – kan 

komma 20 centimeter 

https://www.aftonbladet.se/a/21n37a  

 

167.18.11.2017 

.Mardrömsmatch för Andreas Granqvist i ligaåterkomsten – 

släppte in fyra mål 

https://www.aftonbladet.se/a/kaW3nQ  

 

168.18.11.2017 

JUST NU: Victor Nilsson Lindelöf från start i Manchester 

United – Zlatan på bänken 

https://www.aftonbladet.se/a/Rxbyka  

 

169.18.11.2017 

 TV: Bilen klövs itu i krasch på E18 – föraren gick därifrån 

oskadd 

https://www.aftonbladet.se/a/xRA4Kp  

 

170.18.11.2017 

JUST NU: Mardrömsstart för United när Victor Nilsson Lindelöf 

halkade – se händelsen! 

https://www.aftonbladet.se/a/9mlEyW  

 

171.18.11.2017 

JUST NU: Zlatan tillbaka på planen efter skadan – följ Uniteds 

match här! 

https://www.aftonbladet.se/a/zL5rdO  

 

172.18.11.2017 

Sportbladet avslöjar: Poya Asbaghi har skrivit på – blir IFK 

Göteborgs nya tränare 

170.Klart: Han blir ny tränare i Blåvitt 

https://www.aftonbladet.se/a/VRl9l6  

 

173.19.11.2017 

JUST NU: Snörisk uppgraderad till klass 1-varningar – 

snöoväder drar in över Sverige 

https://www.aftonbladet.se/a/L0p55q  

 

174.19.11.2017 

.Zlatans hyllning till sina närmaste i natt: ”Inte ett enmansjobb, 

jag älskar er alla” 

https://www.aftonbladet.se/a/4dj7qg  

 

175.19.11.2017 

Svenska skidtalangen påkörd av ryska: ”Jävla idiot” – se 

händelsen här! 

https://www.aftonbladet.se/a/kaW6M9  

 

176.19.11.2017 

JUST NU: Ultralätt flygplan har kraschat in i strömkablar 

ovanför tågspår – två personer skadade 

https://www.aftonbladet.se/a/MgwLP5 
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177.19.11.2017 

Zlatan om mörkandet kring skadan: ”Mer saker i mitt knä var 

skadade” 

https://www.aftonbladet.se/a/Eo4aQ2  

 

178.19.11.2017 

JUST NU: Zimbabwes president Robert Mugabe har sparkats, 

enligt källor till Reuters 

https://www.aftonbladet.se/a/vmW5rj  

 

179.19.11.2017 

Trelleborg klart för allsvenskan – J Södras målvakt förd till 

sjukhus 

https://www.aftonbladet.se/a/KvBzl4  

 

180.20.11.2017 

Här presenteras Poya Asbaghi, 32, som IFK Göteborgs nya 

tränare – se presskonferensen  

https://www.aftonbladet.se/a/yv161g  

 

181. 20.11.2017 

.Nödropet från försvunna ubåten som söks av hela världen: vi 

har problem 

https://www.aftonbladet.se/a/4dj7KR  

 

182. 20.11.2017 

Göteborgs nya tränare Poya Asbaghi om sin stökiga bakgrund: 

”Jag skäms inte” 

https://www.aftonbladet.se/a/yv1OyA  

 

183.20.11.2017 

Extrema siffran – så många procent av svenska folket har 

förtroende för Janne Andersosn 

https://www.aftonbladet.se/a/QlRymx  

 

 

 

 

184.20.11.2017 

Fotbollsprofilernas kritik mot Guldbollen-juryn: ”Saft och bulle-

verksamhet” 

https://www.aftonbladet.se/a/J1WB0J  

 

185.21.11.2017 

JUST NU: Snön lamslår Stockholm – olyckor och inställd 

kollektivtrafik 

https://www.aftonbladet.se/a/QlR9oW  

 

186. 21.11.2017 

JUST NU: Stora problem för tågtrafiken efter akut kontroll av 

spårfel – Arlanda Express har stoppats helt  

https://www.aftonbladet.se/a/qnpmJL  

 

187. 21.11.2017 

.Norska skidförbundet öppnar utredning mot Northug efter 

bilden på Instagram 

https://www.aftonbladet.se/a/7lnB58  

 

188. 21.11.2017 

Aftonbladet avslöjar: Klassiska hockeylag i uppror – hotar att 

lämna svenska seriesystemet 

https://www.aftonbladet.se/a/e1Wq5l 

 

189. 21.11.2017 

Uppgifter: Olof Mellberg lämnar Brommapojkarna 

https://www.aftonbladet.se/a/xRA71B  

 

190. 21.11.2017 

Läs klassiska klubbarnas brev som sätter press på SHL: ”Kan dö 

sotdöden” 

https://www.aftonbladet.se/a/vmWb5X  
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