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_______________________________________________________________________ 

Denna studie undersöker nyhetsvärdering och berättartekniker i nyheter som handlar om 

Greta Thunberg på SVT.se och Aftonbladet.se. Urvalet avgränsas till nyheter publicerade 

under september 2019. Studiens syfte är att undersöka skillnaden i nyhetsvärdering 

mellan de två nyhetssajterna och även om användandet av journalistiska berättartekniker 

skiljer sig mellan nyhetssajterna. Då SVT finansieras av skattebetalare och har strikta 

riktlinjer för hur public service-verksamheten ska utformas bör SVT hålla sig borta från 

sensationalism i nyhetsförmedlingen. För att analysera artiklarna har vi en kvantitativ och 

en kvalitativ innehållsanalys. Den kvantitativa kretsar kring nyhetsvärdering och visar på 

vilka kommersiella nyhetsvärderingskriterier som artiklarna har. Detta görs genom att 

leta efter dramatik, kända personer och konflikt. I den kvalitativa innehållsanalysen 

undersöks journalisternas användning av berättartekniker. De berättartekniker vi använt 

oss av är polarisering, förenkling, tillspetsning, konkretion, personifiering, 

stereotypisering och intensifiering. 

Den kvantitativa studien visade att de kommersiella nyhetsvärderingskriterierna var 

vanligare i Aftonbladet än på SVT. Den kvalitativa innehållsanalysen visade att 

Aftonbladets journalister använde fler berättartekniker än SVT. Sammanfattningsvis 

visade studien att SVT särskiljer sig från den mer kommersiella aktören Aftonbladet. 

Detta visar på att SVT uppfyller sin public service-roll i att förmedla objektiva nyheter 

och att de inte formats avsevärt av det nya, mer sensationalistiska, medielandskapet.  

Nyckelord: Nyhetsvärdering, Berättartekniker, Aftonbladet, SVT Nyheter, Greta 

Thunberg 
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_______________________________________________________________________ 

This study researches news values and narration in news regarding Greta Thunberg in 

Aftonbladet and SVT. The selection of studied news is narrowed down by researching all 

news articles published during the month of September year 2019. The purpose of the 

study is to examine if there are any major differences in news selection between the two 

sites and also to analyze the journalists’ usage of narration techniques between the two 

news sites. As SVT is funded by the taxpayers it is of utmost importance that 

sensationalism does not affect their news. To analyze the articles, we have a quantitative 

and a qualitative content analysis. The quantitative study revolves around news values 

and shows what commercial news value features the articles have, by looking for drama, 

famous people and conflict. In the qualitative content analysis, a number of articles was 

analyzed through narration techniques. The narration techniques used are polarization, 

simplification, sharpening, concretion, personification, stereotyping and intensification. 

The quantitative study shows that the commercial news value-themes are more common 

in Aftonbladet than on SVT. The qualitative study shows that Aftonbladet's journalists 

use more narration than SVT. It was concluded that SVT separates themselves from the 

more commercial site Aftonbladet. This indicates that SVT fulfills its public service role 

in producing objective news and that SVT has not been influenced by the new media 

landscape in any major way.  

Keywords: News values, Narration techniques, Aftonbladet, SVT Nyheter, Greta 

Thunberg 
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1. Inledning 

Den 20:e augusti 2018 inledde Greta Thunberg sin klimatstrejk genom att sätta sig 

utanför Sveriges Riksdag med ett plakat med texten: “Skolstrejk för klimatet”. Denna 

handling har sedan fått global spridning och lett till “Fridays for future”-rörelsen där 

människor världen över strejkar från skola och jobb för klimatet. Svenska medier skriver 

frekvent om Thunberg. Det rapporteras inte bara om nyheter som rör hennes 

klimataktivism utan även om övriga händelser som involverar henne. Vår studie kommer 

analysera nyhetsurvalet kring Greta Thunberg på SVT.se och Aftonbladet.se. Med denna 

studie vill vi undersöka om det finns skillnader i journalistiken mellan public service och 

kommersiell media och hur dessa ser ut. Vi kommer grunda vår forskning i public service 

och kvällstidningarnas ideal och i teorier kring nyhetsvärdering och berättartekniker. 

Uppsatsen består av en kvantitativ studie med fokus på nyhetsvärdering för att ge en 

överblick över vilka typer av nyheter som sajterna publicerar. Denna kvantitativa studie 

kommer följas av en enklare kvalitativ innehållsanalys med fokus i berättartekniker för 

att synliggöra skillnaderna i hur nyheter i SVT och Aftonbladet.  

Vi anser att detta ämne är intressant att undersöka då public services roll som oberoende 

nyhetskälla är viktigare än någonsin i ett medielandskap som är i ständig förändring. Med 

förändringarna som sker är det inte orimligt att även SVT påverkas. En sådan förändring 

som vi har funnit är att SVT Nyheters Instagram har börjat använda sig av “emojis” i alla 

sina inlägg vilket kan ge en känsla av en nedtonad seriositet (svtnyheter, Instagram). Med 

denna uppsats vill vi dock undersöka nyheterna i sig då det är nyheterna som är kärnan 

för SVT:s verksamhet och som präglas av ett objektivitetsideal (SVT, 2019). 

Anledningen till att artiklar om Thunberg används för att undersöka den eventuella 

förändringen är att det finns ett stort intresse kring henne. Thunberg är en högaktuell 

person, därför finns anledning för Aftonbladet och SVT att locka mottagaren till att läsa 

nyheter som involverar Thunberg. 

 



 

2.       Bakgrund  

För att utöka läsarens förståelse för studien presenteras i denna del information om SVT, 

Aftonbladet, Greta Thunberg, Fridays for future och public service roll i Sverige genom 

historien. 

2.1 Sveriges Television 

Sveriges television började sända den fjärde september år 1956 (SVT, 2019). År 1958 

började nyhetsprogrammet aktuellt sändas på kanalen och dessutom började SVT även 

sända fotbolls-VM samt Eurovision Song Contest samma år vilket ledde till att TV:n blev 

vanligare i människors hem (Ibid). Med tiden utökas SVT:s utbud med en ny kanal och 

program börjar sändas i färg. Med tiden blir även regionala sändningar från flera olika 

delar av Sverige vanligare (Ibid). 1995 lanseras SVT.se och det blir möjligt för 

människor att ta del av nyheter även på internet (Ibid). 2005 skapas en mobilanpassad 

sida på SVT.se (Ibid). SVT:s onlinenyheter konsumeras veckovis av 13% av 

befolkningen. 2% av befolkningen uppger att SVT.se är deras huvudkälla för att 

konsumera nyheter online (Westlund, 2016). År 2006 fortsätter SVT utvecklas, denna 

gång i form av SVT play. SVT play blir med tiden allt mer populärt och har under 2011 

500 miljoner spelningar per år (SVT, 2019). SVT formulerar sin public service-uppgift 

på följande vis: 

Konstruktionen ger SVT en mycket självständig ställning, helt oberoende och 

skyddat från påtryckningar, bland annat i en av de viktigaste uppgifterna, att "... 

granska myndigheter, organisationer och företag som har inflytande på beslut 

som rör medborgarna ...".  

SVT:s politiska oberoende grundar sig i att de ägs av förvaltningsstiftelsen och inte av 

staten. Public Service finansieras genom en avgift som betalas tillsammans med skatten 

och därför behöver inte public service vara beroende av kommersiella intressen för att 

finansieras. Regeringen utfärdar sändningstillstånd och anslagsvillkor utifrån beslut i 

Riksdagen. Det nuvarande sändningstillståndet varar fram till den sista december 2019 

(SVT. 2019). Regeringens föreslår i sin nya proposition att anslagen till public service-

bolagen ska förstärkas med 166 miljoner kronor och att bevakningen på svagt bevakade 

områden ska förstärkas (Kulturdepartementet. 2019, 10 juni). En av grundstenarna i 



 

public service är dess opartiskhet. Då public service finansieras av skattebetalarna och 

verkar i allmänhetens tjänst är det av vikt att inget otillbörligt gynnande äger rum på 

deras plattformar. (SVT. 2019) 

2.2 Aftonbladet 

Aftonbladet är en svensk kvälls- och nättidning som grundades år 1830 

(Nationalencyklopedin, 2020). Innan 2009 ägde LO och bolaget Schibsted 50% var av 

aktierna tills Schibstedt köpte en stor del av aktierna och blev ägare till 91% av aktierna 

vilket gjorde att LO:s ägandeskap sjönk till 9%. (TT. 2009, 15 juni) Dessa siffror står sig 

än i dag. Tidningen går under den politiska beteckningen “obunden socialdemokratisk” 

(Aftonbladet, 2020). År 1994 lanserade Aftonbladet sin nättidning som drar stor trafik 

(Aftonbladet, 2014). Enligt digital news report uppger 55% av befolkningen att de 

konsumerar Aftonbladet online veckovis och 27% uppger att Aftonbladets nättidning är 

deras huvudkälla för nyhetskonsumtion. Aftonbladet är överlägset störst online. 

Expressens nättidning, som konsumeras av näst flest, används som huvudkälla av 6% av 

befolkningen (Westlund, 2016). 

På sin egen hemsida beskriver Aftonbladet sin vision enligt följande: ”Sveriges mest 

engagerande nyhetskälla som värnar sanningen, granskar makten och ger dig inflytande 

genom journalistik”.  

Aftonbladet finansieras på genom annonsintäkter, plus-prenumerationer och 

lösnummerförsäljning. För att annonsörer ska finna det lönsamt att annonsera på 

Aftonbladet.se krävs att hemsidan har stor trafik, tidningen måste därför locka till 

läsning. En annan inkomstkälla för Aftonbladet är att läsare ansluter sig till plus-

prenumerationer (Westlund, 2016). Vissa artiklar på Aftonbladet.se behöver mottagaren 

betala för att komma åt. Det krävs även att de artiklarna som ligger bakom “betalvägg” 

bygger på unikt material, annars kan mottagaren vända sig till annan källa och där få 

nyheten gratis. Detta innebär att Aftonbladet är mer kommersiellt beroende än SVT är 

(Westlund, 2016).  

 

Strömbäck (2014 s. 165) skriver att det finns även en stor skillnad i hur rapporteringen 

ser ut i kvällstidningar jämfört med morgontidningar och public service gällande vilka 

ämnen och händelser som lyfts fram. Kvällstidningar rapporterar mer frekvent om brott 



 

och katastrofer. Endast tio procent av artiklarna i kvällstidningarna handlar om hårda 

ämnen som politik, ekonomi och administration medan 20 procent av artiklarna i 

morgontidningar handlar om dessa ämnen (Ibid). År 2018 minskade Aftonbladet sin vinst 

jämfört med föregående år. Minskningen orsakades av att resultatet för “offline-intäkter”, 

det vill säga papperstidningen, gick nedåt. Däremot ökade vinsten sett till “online-

intäkter”, det vill säga webbtidningen (De Vivo, 2019).  

2.3 Greta Thunberg 

Greta Thunberg nämndes första gången i svenska medier den 21:a april 2018 i en artikel 

från SVD om hennes mamma Malena Ernmans “klimatkamp” (Stiernstedt. 2018, 21 

april). Hon återkommer även i SVD i maj 2018 efter att ha varit en av vinnarna i en 

artikelskrivartävling om klimatet som tidningen anordnat. Hennes artikel behandlade den 

ångest hon kände kring klimatkrisen (Thunberg. 2018, 30 maj). Det är dock först den 20 

augusti 2018 som Thunberg inleder sin skolstrejk utanför Sveriges riksdag. Vid en 

sökning i Retriever rapporteras detta om i 156 artiklar under första veckan. Thunberg var 

vid strejkens början 15 år gammal och sedan dess har hennes skolstrejk blivit ett globalt 

fenomen världen över. Thunberg har idag över 8,1 miljoner följare på Instagram och över 

3 miljoner följare på Twitter. Thunbergs klimatstrejk har i sin tur lett till “Fridays for 

future” (SVT. 2019, 3 december). 

2.4 Fridays for future 

“Fridays for future” är namnet på den rörelse som Thunberg startade när hon började 

”skolstrejka” för klimatets skull. Rörelsen bygger på Thunbergs löfte om att strejka varje 

fredag till dess att de svenska politikerna kommer fram till en lösning på 

klimatproblematiken. Hon, och andra klimatstrejkare, har även publicerat sin aktivism på 

sociala medier vilket hjälpt rörelsen att utvecklas till att idag vara global. I augusti 2018 

utvecklades rörelsen till att bli en organisation. Organisationens klimatstrejker har lockat 

till sig många anhängare (Fridaysforfuture, 2019). Strejker äger nu rum varje fredag 

världen över i Fridays for futures namn. Fridays for future är just nu större än det 

någonsin varit tidigare. Enligt statistik från organisationens egen hemsida har totalt 12 

miljoner personer deltagit i klimatstrejker från det att mätningarna inleddes i augusti år 

2018 fram till december år 2019 (Fridaysforfuture, 2019). I september månad år 2019, 

visar statistiken att strax under fem miljoner personer sammanlagt deltagit i strejkerna. 



 

Antalet strejker som organisationen arrangerar har i samband med det ökande deltagandet 

även dem ökat i omfång. I oktober månad var strejkerna som flest, då arrangerades strax 

under fem tusen strejker i ca 200 länder. Hashtaggarna “#FridaysForFuture” och 

“#Climatestrike” används frekvent världen över för att visa sina handlingar för att rädda 

klimatets utveckling (Ibid).  

2.5 Public service i Sverige genom historien 

Anna Maria Jönsson (2015, s. 373 skriver om hur public service länge har haft en central 

roll som svenskt etermedium då mediemarknaden under första hälften av 1900-talet 

dominerades av ett offentligt företag som hade monopol på etermediesändningar. Detta 

var fallet i de allra flesta europeiska länder och i synnerhet i Sverige. Det har dock skett 

en förändring under de senaste decennierna i och med att marknaden har avreglerats och 

public service-monopolen har lösts upp. Denna förändring föranleddes av kritik mot 

monopolet under 70- och 80-talet. Trots de förändringar som har skett i medielandskapet 

har public service fortfarande en framträdande position i det svenska medielandskapet. 

Jönsson (2015, s.376) lyfter att det varit svårt för forskningen att hitta en klar definition 

av begreppet “public service”. Ett kriterium som är centralt är universalitetsprincipen 

som handlar om att innehållet ska vara tillgängliga för alla inom ett visst område. Public 

service kan även sammanfattas med följande punkter: 

1.  Allmännytta  

2.  Offentlighet  

3.  I publikens tjänst   

Med detta sagt lyfter Jönsson (2015, s.382) att public service har ett avsevärt mycket 

bredare utbud än rent allmännyttiga program. Public service kännetecknas av mångfald i 

det att det sänds program som inte skulle vara kommersiellt gångbara i andra kanaler, 

exempelvis program och nyheter på minoritetsspråk. Public Service har genomgått vissa 

förändringar då mediemarknaden har breddats för fler aktörer. Snarare än att satsa på att 

vara en motpol mot de kommersiella medierna har innehållet anpassats för att matcha de 

kommersiella aktörernas innehåll. Detta kan i sin tur ses som problematiskt eftersom 

forskning visar att public service har en framträdande roll i att minska kunskapsgapet 

mellan de ekonomiska och sociala samhällsklasserna (Ibid).  



 

En annan förklaring till public service förändringar kan kopplas till Larsson (2015, s. 

487) som skriver att det nya medielandskapet har färgats av “nätets logik”. Nyheter 

förmedlas idag ofta via sociala medier, som till exempel Facebook, genom delningar. 

Artiklarna måste anpassas till detta format för att få klick och generera intäkter åt 

tidningen. Utmaningen för tidningar och journalister på sociala medier kretsar ofta kring 

att nå igenom bruset och överflödet av information som finns på t.ex. Facebook och för 

att göra det kan det krävas innehåll som är spännande och sensationellt (Ibid). Även om 

inte SVT är beroende av klick och annonsintäkter som andra tidningar är det trots detta 

viktigt för public service att nå ut till befolkningen vilket kan göra att även de färgas av 

“nätets logik”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Syfte, problemformulering och frågeställningar 

I denna del presenteras vad studiens syfte är. Detta kapitel kommer lyfta fram en 

problemformulering som redogör varför det skulle vara problematiskt om ett public 

service-bolag inte särskiljer sig från mer kommersiella aktörer. Slutligen kommer även 

ett antal frågeställningar att presenteras.  

3.1 Syfte 

Studien ämnar undersöka vilka skillnader som finns mellan Aftonbladet och SVT:s 

nyhetsrapportering gällande nyhetsvärdering och berättartekniker. Nyhetsvärdering och 

berättartekniker kan användas för att skapa ett mer sensationalistiskt nyhetsutbud. Då 

SVT är ett public service-bolag är det av stor vikt att de inte färgas av sensationalism i 

sin nyhetsrapportering och särskiljer sig från mer kommersiella aktörer som Aftonbladet.  

3.2 Problemformulering 

Public service har historiskt sett varit starkt bundna av ett objektivitetsideal och med mål 

att ge publiken allmännyttig information, gratis tillgång till nyheter samt att public 

service ska agera i publikens tjänst. Om public service börjar ägna sig åt sensationalism 

snarare än journalistik i publikens tjänst skulle detta vara ett hot mot public service 

huvudsakliga syften.   

Public Service är inte beroende av klick för att finansieras då inkomsterna kommer från 

skattebetalarna. (Jönsson. 2015, s. 373). Kvällstidningarna finansieras idag till stor del 

genom annonser och antalet klick på artiklar vilket leder till att artiklar ofta måste locka 

till läsning och klick genom sensationalism (Olds & Barnes, 2013). Att denna utveckling 

skett beror på ett förändrat medielandskap där prenumeration på papperstidningar 

minskat kraftigt och nyheter online har blivit norm. I det nya medielandskapet spelar 

sociala medier en avgörande roll eftersom många får sina nyheter på plattformar som 

Facebook (Per Olof Larsson, 2015 s. 487-488). På dessa plattformar konkurrerar nu 

public service med andra nyhetskällor vilket kan leda till att public service innehållet 

urvattnas genom att nyheterna indirekt värderas genom antalet klick i det nya 

medielandskapet.  



 

3.3 Frågeställningar 

Med denna uppsats vill vi besvara följande frågor:   

• Hur skiljer sig Aftonbladet och SVT:s rapportering gällande Thunberg? 

• Är sensationalism mer vanligt förekommande på någon av nyhetssajterna?  

• Uppfyller SVT sina public-service ideal i rapporteringen gällande Thunberg?  

• Använder nyhetssajternas journalister sig av berättartekniker för att göra 

nyheterna mer sensationella?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Tidigare Forskning  

För att få en tydligare bild av ämnesområdet vår studie befinner sig i har vi tagit del av 

tidigare forskning som berör public services och journalistikens roll i ett föränderligt 

medielandskap. Den tidigare forskning som presenteras nedan kommer ge en ytterligare 

bakgrund till vårt forskningsområde och kommer även vara nödvändig i diskussionen 

som följer. I denna del presenteras även vårt bidrag till forskningsfältet. 

4.1. Ett föränderligt medielandskap 

Internet ger människor tillgång till obegränsad mängd information. Internet har också 

skapat enormt många nya kommunikativa möjligheter för privatpersoner och företag. För 

journalistiken innebär internet både hot och möjligheter. Wahl-Jorgensen m.fl. 

konstaterar i studien “The future of journalism - risks, threats and opportunities” att den 

journalistiska professionen präglas av turbulens i och med digitaliseringen (2016). 

Kommersiella tidningar har över tid förlorat intäkter och läsare vilket har lett till 

nedskärningar inom den journalistiska sektorn. Detta i sin tur har lett till en de-

professionalisering av journalistiken och detta har lyft frågan om hur nyheternas kvalité 

har påverkats. Bristen på ekonomiska resurser kan också göra att bevakningen av 

krigsdrabbade områden begränsas och publiken får en snävare nyhetsbild då det inte 

finns resurser att bevaka dessa utsatta områden (Wahl-Jorgensen et al. 2016). Samtidigt 

finns även möjligheter med den teknologiska utvecklingen, distansen mellan läsare och 

journalist har minskat. Användargenererat innehåll har även ökat och i synnerhet 

gällande underhållning. Samtidigt kräver förändringarna i medielandskapet stora 

omstruktureringar av journalistiken och det är svårt att förutse hur journalistiken kommer 

se ut i framtiden (Ibid).  

4.2   Partiskhet och nyhetsvärdering 

Journalistik är inte en direkt spegling av samhället utan innehåll filtreras genom 

ekonomiska och tekniska förutsättningar och innehållet måste även anpassas till 

publikens intressen och behov samt ytterligare ett antal till filter. Utifrån detta kan man 

argumentera för att journalistiken i sin natur är partisk. Strömbäck (2014, s.177–181) 

menar att denna argumentation tar sig däremot olika former beroende på från vilket 

politiskt håll den kommer. Från vänsterhåll är det vanligt att man argumenterar för att 



 

medierna är politiskt vinklade åt höger då de flesta mediehus ägs av kommersiella bolag 

och oftast positionerar sig aningen höger på en politisk skala. När samma kritik kommer 

från höger handlar det mer om vilken politisk ställning de flesta journalister har (Ibid). 

Det vill säga till vänster om mitten. Även om båda dessa argumentationer har någon form 

av sanningsvärde så måste även journalistikens normer och värderingar lyftas fram som 

en motpol till partiskheten. Dessa normer och värderingar finns på plats för att förhindra 

att en särskild politisk åskådning systematiskt gynnas av journalistiken. Utifrån vänsterns 

och högerns argumentationer så skulle man kunna koppla den frekventa rapporteringen 

kring Thunberg till båda dessa argumentationer. Dels för att miljöfrågan, enligt Harring 

och Sohlberg (2015), historiskt har betraktats som en progressiv vänsterfråga och dels det 

kan finnas ett finansiellt intresse kring ett ämne som det, enligt Naturvårdsverket (10-10-

2018), råder en stark politisk konsensus runt.  

4.3 Mediernas objektivitet? 

År 2016 publicerades en studie gjord av Geers och Bos med titeln “Priming Issues, Party 

Visibility, and Party Evaluations: The Impact on Vote Switching” som undersökt medias 

roll och påverkan under det nederländska valet år 2012. Studien genomförde en 

innehållsanalys av kampanjnyheter i tv och tidningar. Resultatet visade att medias 

rapportering hade påverkan på hur mottagarna valde att rösta. Nyheter som berörde en 

viss politisk fråga ledde till röstningsförändringar i riktning mot det parti som äger den 

specifika frågan, även om journalistiken var opartisk. Studien visade även att de nyheter 

som gynnar ett visst parti ledde till röstningsförändringar i samma partis riktning. Detta 

visar att media har en påverkan gällande opinionsbildning (Geers & Bos 2016). Att 

public service verkar opartiskt och informativt är alltså, enligt denna studie, av stor vikt. I 

en studie gjord av Näringslivets medieinstitut med titeln “Public service - en basstation 

för vänsterliberaler?” skriver Reimer dock att svensk public service inte alltid lyckas med 

denna uppgift. Studien, som publicerades år 2019, går igenom de senaste 50 fällningarna 

av SVT eller SR i Granskningsnämnden. Av de 50 fall som analyserats rör 16 stycken 

politiska ämnen. Av dessa 16 fall har nästan samtliga vinklats åt gröna, alternativa och 

liberala värderingar (Reimers, C, 2019). I en intervju i programmet “Medierna i P1” 

konstaterar studiens författare Carl-Vincent Reimers att public service inte är så opartisk 

som man borde vara. Däremot ska det lyftas att Näringslivets Medieinstitut finansieras av 

den marknadsliberala tankesmedjan Timbro vilket skulle kunna vara en intressekonflikt i 



 

studien (Medierna i P1, 2019). Dessa studier är relevanta eftersom att de visar på den 

makt som medier faktiskt har gällande människors åsikter och verklighetsuppfattning.  

4.4 Nya nyhetsformat  

Den teknologiska utvecklingen har lett till att människor konsumerar nyheter direkt i 

telefonen. Smartphones som format skiljer sig enormt från traditionella papperstidningar 

då det finns en avsevärt större uppsjö av nyheter att läsa. År 2019 genomförde Dozier 

och Santana en studie med titeln “Mobile Devices Offer Little In-depth News: 

Sensational, Breaking and Entertainment News Dominate Mobile News Sites.” Studien 

undersöker amerikanska tidningar och visar att innehållet i papperstidningar skiljer sig 

enormt från det innehåll som publiceras online. Studien undersöker tre olika 

nyhetsformat, papperstidning, webbläsare och smartphones. Studien visade att 

toppnyheterna i papperstidningar och på webbläsare oftast är desamma medan 

toppnyheterna i smartphones kan vara helt andra (Dozier & Santana, 2019). Den visade 

även på att de nyheter som förekommer frekvent på smartphones applikationer präglas av 

underhållning, brott och sensationalism snarare än mer allmännyttiga nyheter (Ibid). 

Denna studie anser vi bära relevans för vår studie då det visar på en förskjutning i 

nyhetsvärdering på grund av en ny plattform för nyhetskonsumtion. Vi ser samtidigt att 

det finns en forskningslucka när det kommer till hur denna förskjutning av 

nyhetsvärdering påverkar public service i Sverige.  

4.5 Sensationalismens påverkan på journalistiken   

Eftersom journalistiken färgas av nätets logik kan mediehus använda sig av 

sensationalism för att locka läsare att klicka på deras artiklar. Jeremy Olds och Lyn 

Barnes (2013) har granskat hur den nyazeeländska tidningen “Woman’s Weekly” 

använder sig av sensationalism. Tidningens nyheter baseras på händelser som berör 

kändisar. Studien har genomförts genom en innehållsanalys där tidningens framsida 

analyserades. Författarna menar att tidningens användande av sensationalism ser 

annorlunda ut beroende på om kändisen i fråga är en inhemsk sådan eller en 

internationell. Internationella kändisar tenderar att bli mer kritiserade än de inhemska. 

Författarna ställer även frågan om vilken påverkan sensationalism har på journalistiken. I 

ett kapitalistiskt system så drivs nyhetsorganisationer av vinst och sensationalism är ett 

verktyg för att generera inkomster genom klick. Att sensationalism används i nyhetssyfte 



 

kan ha negativ påverkan på journalistikens traditionella riktlinjer - vilket är att berätta om 

en händelse på ett objektivt sätt (Olds & Barnes, 2013). Denna studie kan i sin tur 

kopplas till public service kontra kvällspressen och vad vår studie ämnar undersöka 

sensationalism.  

4.6 Hårda och mjuka nyheter  

Nyheter ser olika ut beroende på vilken typ av händelse de behandlar. Strömbäck (2014, 

s.165) skriver om att en vanlig indelning av nyheter i internationell forskning är hårda 

och mjuka nyheter (hard and soft news). Med andra ord består denna indelning i nyheter 

som är viktiga och nyheter som är intressanta. Ett återkommande resultat av forskningen 

är att nyheter om politik och ekonomi inte dominerar nyhetsagendan. Samtidigt finns det 

en stor skillnad i vad kvällstidningar, morgontidningar och public service rapporterar om. 

Kvällstidningar är till exempel mer benägna att rapportera om brott och underhållning än 

andra nyhetsmedium. Studier visar dock att skillnaden mellan nyhetsvärderingen i 

morgontidningar och kvällstidningar minskar. Strömbäck (2014, s. 166–167) lyfter flera 

studier som visar på att nyhetsrapporteringen om ämnen som berör politik och ekonomi 

har minskat med tiden samtidigt som intressanta nyheter har blivit vanligare än viktiga 

nyheter. De ämnen som fått större utrymme med tiden är så kallade human interest-

ämnen som brott, kändisar och kuriosa.  

Det som Strömbäck (2014 s.165) skriver om hårda och mjuka nyheter kan kopplas till en 

studie med titeln “Soft Spot for Soft News? Influences of Journalistic Role Conceptions 

on Hard and Soft News Coverage” av Isabella Glogger. Studien undersökte vad som fick 

journalister att skriva om mjuka respektive hårda nyheter kopplat till makroaspekter som 

till exempel kommersialisering. Studien visade på att journalister som betraktade sig 

själva som underhållare i någon mån var mer benägna att skriva om mjuka nyheter 

medan journalister som såg sitt primära uppdrag som att tjäna allmänheten alternativt 

granska makthavare i högre grad skrev om hårda nyheter (Glogger, 2019). 

4.7 Vårt bidrag  

Journalistik som ämne är ett vanligt forskningsämne och därför kan det vara svårt att 

hitta en forskningslucka inom fältet. Vår studie behandlar dock det någorlunda nya 

fenomenet Thunberg och klimatstrejkerna kopplat till nyhetsvärdering och 



 

berättartekniker vilket inte har genomförts tidigare. Därför genomför vi både en 

kvantitativ och en kvalitativ studie för att skapa en grund för forskning inom ämnet. 

Genom att analysera nyhetsvärdering och berättartekniker vill vi med vår uppsats skapa 

förståelse för hur journalister använder sig av berättartekniker och hur nyheter värderas i 

Aftonbladet och SVT. Fenomenet Thunberg är även intressant att studera eftersom 

rapportering av något högaktuellt kan leda till en uppsjö av artiklar som behandlar 

samma ämne från flera olika tidningar och nyhetsplattformar. Det är därför relevant att 

undersöka hur SVT och Aftonbladet genomför sin rapportering med detta som grund. 

Även om tidigare forskning gjorts på nyhetsvärdering ser vi en forskningslucka när det 

gäller Thunberg. Strömbäck (2014 s.171) skriver även att det saknas heltäckande studier i 

vilken utsträckning som medierna använder sig av berättartekniker kopplat till 

medielogiken. Vår studie kanske inte är att betrakta som en ”heltäckande” studie men det 

är ett bidrag till forskningsområde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Teori   

I denna del presenteras de teorier som appliceras på analysmaterialet. Här lyfts begrepp 

som sensationalism och tabloidisering samt begrepp som rör mediekulturella skillnader i 

västvärlden. Vidare finns det även en del om mediernas och public service demokratiska 

funktion i samhället.  

5.1 Sensationalism och tabloidisering  

Tai-li Wang (2012) konstaterar i studien “Presentation and impact of market-driven 

journalism on sensationalism in global TV news” att sensationalism eller tabloidisering 

grundar sig i nyhetsinnehåll som tilltalar människans grundläggande instinkter som till 

exempel nyfikenhet. Sensationalism inriktar sig ofta till nyheter om brott och 

naturkatastrofer men även till nyheter som är centrerade kring kändisar. Sensationalism 

ämnar framkalla känslor hos läsaren. Med det sagt innebär det inte att sensationalism är 

en direkt antonym till nyheter med publikt intresse. Sensationella nyheter kan innehålla 

information om t.ex. naturkatastrofer och krig som kan vara viktig information för 

nyhetskonsumenten. Denna form av sensationalism ämnar göra läsaren obekväm och 

ifrågasättande av sin perception av verkligheten. Samtidigt kan sensationalism också vara 

innehåll som liknas vid skvallerpressens innehåll med fokus på kändisar. Sensationalism 

handlar inte bara om vilka nyheter som det rapporteras om utan även hur nyheterna 

paketeras. Wang menar att sensationalism har blivit vanligare på en global skala och att 

kultur formar hur nyheter ser ut (Wang, 2012). 

Sensationalism som begrepp är nära besläktad med begreppet tabloidisering som syftar 

på en förändring i hur nyheter förmedlas och framställs. Gripsrud (2011 s. 300–320) 

skriver att jakten på största möjliga inkomst för mediehusen har lett till att underhållande 

material ofta premieras framför debatt och allmännyttigt innehåll. Samtidigt formas det 

seriösa innehållet om för att bli så underhållande som möjligt. Medier kan genom 

tabloidisering paketera om politiska debatter till personliga maktkamper med fokus på 

politikernas känslor (Ibid). Tabloidiseringen leder även till att bilden av 

nyhetskonsumenten förändras i grunden, från att se publiken som aktiva 

samhällsmedborgare till att se dem som upplevelsekonsumenter, det vill säga att 

konsumenterna läser nyheter primärt för att underhållas. Tabloidisering är inte ett nytt 

fenomen, redan 1915 publicerades en text i ”Salmonens konversationsleksikon” med 



 

formuleringar som “detta organ (pressen) har inte längre plats för verklig kritik, det har 

blivit populärt, inte litterärt”. Fenomenet har alltså en historisk förankring och politiken 

är det tydligaste exemplet på tabloidiseringen. Ett exempel på detta är politiska Tv-

debatter där politiskt resonerande hållningar är frånvarande och den politiska debatten 

förminskas till ett verbalt slagsmål. Gripsrid (2011, s. 303) skriver: “Offentligheten är 

därmed inte längre primärt ett rum där åsikter bildas, utan den har blivit ett rum där 

åsikter - och makt - visas upp efter att de har formats bakom slutna rum”. Samtidigt som 

kritik mot tabloida medier historiskt sett varit starkt finns det marknadsliberala argument 

för tabloidiseringens positiva inverkan på medielandskapet. Argumentationen grundar sig 

i att ett brett medielandskap skapar valmöjligheter för konsumenten som fritt kan välja ett 

medium som passar individen. Gripsrud (2011, s. 314) lyfter sin kritik mot denna 

argumentation genom att konstatera att marknadskrafter kan försvaga mediernas 

demokratiska funktion genom att fokus förflyttas från det allmännyttiga till de köpstarka 

delarna av samhället. Innehållsmässigt kan detta leda till att mediehus lyfter de mest 

spektakulära nyheterna för att få mer intäkter från annonser och lösnummer. De nyheter 

som inte passar formatet exkluderas som till exempel smalare nyheter som riktar sig till 

minoriteter och andra nyheter som inte har ett kommersiellt värde. Då det kommersiella 

är av mindre betydelse för public service-bolag kan mer utrymme ges åt nyheter som 

kanske annars inte är kommersiellt gångbara (Ibid).  

5.2 Mediekulturella skillnader i västvärlden 

En förklaring till att sensationalism blir vanligare kan kopplas till förändringar i länders 

mediekultur. Globalt sett finns det stora skillnader i mediernas struktur och public 

service-roll i medielandskapet. Jönsson (2015, s. 375) lyfter fram en studie gjord av 

Hallin och Machini från 2004 som redogör för olika länders historiska mediala 

bakgrunder. Studien, som fokuserar på västerländska medier, lyfter fram tre olika 

modeller för mediesystem: den liberala modellen, som exemplifieras med USA och drivs 

av marknadsmekanismer och kommersiella medier, den demokratiskt-korporativa 

modellen (som även kallas den nordeuropeiska modellen), som kännetecknas av starka 

public service-medier såväl som politiska kommersiella medier och slutligen den 

polariserande pluralismens modell, som exemplifieras av Grekland, som kännetecknas av 

svaga medier och en stat med mycket inflytande på mediesfären. Medierna i den 

sistnämnda modellen blir en förlängning av partiernas politik.  



 

Sverige, som tillhör den demokratiskt-korporativa modellen, har medier som kan anses 

vara mer fria än de övriga modellerna då public service-medier inte behöver ta hänsyn till 

kommersiella intressen eller influeras av partipolitik. Däremot växer sig den liberala 

modellen starkare samtidigt som de andra två försvagas, vilket leder till att de flesta 

svenska medierna behöver ta hänsyn till både ägarnas vinstintresse och till mediernas 

uppdrag som demokratisk makt. Public service kan även fungera som en måttstock i 

fråga om kvalitét för kommersiella medier vilket visar sig i de ideal som färgar de 

kommersiella mediernas nyhetsvärdering. Av denna anledning är det viktigt att public 

service själva inte låter sig färgas av den liberala modellens framträdande (Jönsson, 2015. 

s. 375). 

Strömbäck (2014, s.140) framhäver en förändring i medielandskapet som skett de senaste 

decennierna i och med digitaliseringen. Medieutbudet har ökat enormt och TV har inte 

längre samma framträdande roll som den tidigare haft, det har på så vis blivit enklare att 

ta del av nyhetsmedier samtidigt som det har blivit enklare att undvika att konsumera 

nyheter med en ny uppsjö av underhållning på internet. Detta har gjort att medier, även i 

sin nyhetsrapportering, blivit mer marknadsorienterade vilket tyder på en förskjutning 

mot den liberala modellen. Denna förskjutning kan även påverka public service då även 

de behöver konkurrera mer för att hålla sig relevanta. Denna teori kommer senare 

tillämpas i diskussionen för att argumentera ifall SVT har påverkats av den liberala 

modellen framfart.  

5.3 Mediernas och public service demokratiska funktion  

Historiskt har medierna haft en central roll inom demokratin. Gripsrud (2011. s. 355–

357) beskriver att genom demokratiseringen av väst utökades mediernas roll. Mediernas 

roll gick från att enbart ha handlat om att informera och kontrollera befolkningen till att 

vara en länk mellan befolkningen och den politiska offentligheten och hjälpa medborgare 

att bilda egna uppfattningar om politik, ekonomi och andra samhällsfrågor. Medierna 

blev på så vis en stöttepelare av det demokratiska samhället (Ibid). Med framväxten av 

public service-medier i form av radiokanaler började ett public service-ideal formas. 

Radio som medium hade rollen att främja en nationell identitet, förmedla objektiva 

nyheter, ge publiken allmänna upplysning och vara folkbildande genom att främja 

diskussioner i ämnen som konst, kultur och underhållning. På detta vis kunde även det 

sociokulturella gapet mellan samhällsklasserna minskas (Ibid). Utifrån dessa premisser 



 

har Europarådet i modern tid tagit fram ett regelverk för vad public service-företag ska 

uppfylla. De fetstilta punkterna är de som närmast kan kopplas till vår studie eftersom de 

kan vara en del av nyhetsrapporteringen.   

1.  Vara en interagerande, gemensam referenspunkt för alla delar av publiken  

2.  Vara ett forum för offentliga diskussioner där ett så brett urval av 

uppfattningar som möjligt kommer till uttryck  

3.  Sända opartiska och oberoende nyheter, informationer och kommentarer.  

4.  Utveckla ett pluralistiskt, nyskapande och varierat programutbud av hög etisk 

och kvalitetsmässig standard och inte låta marknadskrafterna leda till att man 

ger avkall på kvaliteten.  

5.  Erbjuda program som intresserar de breda publikgrupperna och som samtidigt 

tar hänsyn till minoriteternas behov.  

6.  Avspegla de olika filosofiska och religiösa uppfattningarna som finns i 

samhället och stärka den ömsesidiga förståelsen i etniskt sammansatta och 

mångkulturella samhällen.  

7.  Bidra aktivt till en ökad omsorg om och spridning av mångfalden i det nationella 

och europeiska kulturarvet  

8.  Se till att programutbudet innehåller en betydande andel av originella 

produktioner av oberoende producenter, framförallt spelfilm, drama och andra 

konstnärliga arbeten 

9.  Vidga tittarnas och lyssnarnas valmöjligheter genom att erbjuda program som 

normalt inte sänds av kommersiella radio- och TV-bolag. (Gripsrud, 2011. s.357) 

  

  

  

  

  

  



 

6. Metod och material 

I denna del presenteras de metoder som används för att besvara uppsatsens 

frågeställningar. Här redogörs för vad det är som undersöks i materialet. I detta avsnitt 

presenteras även hur urvalet av artiklar har genomförts och slutligen presenteras 

metodkritiken.  

6.1 Analysmetoder  

För att besvara frågeställningen kommer en grundläggande kvantitativ studie genomföras 

för att i generella drag kunna fastställa om det finns några större skillnader gällande 

nyhetsvärdering mellan Aftonbladet.se och SVT.se. Vidare kommer även en kvalitativ 

innehållsanalys genomföras för att mer djupgående studera hur dessa skillnader ser ut. 

Artiklar publicerade av SVT Nyheter respektive Aftonbladet publicerade inom en 

begränsad tidsperiod under september månad kommer att analyseras för att se om det 

finns någon innehållsmässig skillnad mellan de två. Det är endast nyhetsartiklar som 

kommer analyseras och inte Aftonbladets krönikor, åsikt- eller ledarkrönikor. Denna 

avgränsning görs för att dessa typer av artiklar inte förekommer på SVT.se. Anledningen 

till att vi väljer nyhetsartiklar från september månad att för att få ett aktuellt resultat och 

för att klimatstrejkerna som kallas “fridays for future” har ökat avsevärt runt denna 

period (Fridaysforfuture.org).  

Denna studie kommer undersöka både vad tidningarna rapporterar om och hur 

rapporteringen utformas genom att undersöka vilka berättartekniker journalisterna 

använder. Avgränsningen sker naturligt genom att alla nyhetsartiklar under september 

månad analyseras kvantitativt och sedan analyseras ett antal artiklar kvalitativt som delar 

vissa likheter med varandra. Vi undersöker artiklar kvalitativt tills vi nått ett mättat 

resultat, det vill säga ett resultat där vi synliggjort skillnaden på hur SVT:s och 

Aftonbladets journalister använder berättartekniker. Artiklarna som analyserats 

kvalitativt väljs ut med den kvantitativa studien som grund.  

6.2 Kvantitativ analysmetod 

Den första metod vi kommer använda oss av är nyhetsvärdering som förklarar vad som är 

en nyhet och hur nyheten får ett medialt värde. Det finns ett flertal olika faktorer som 



 

avgör vad som, enligt medierna själva, gör en bra nyhet. Strömbäck (2014, s. 161) 

nämner ett flertal olika kriterier för att en nyhet ska ha ett högt nyhetsvärde: 

·       Att händelsen är sensationell och oväntad 

·       Att händelsen är dramatisk och spännande 

·       Att det handlar om en exklusiv nyhet 

·       Att det egna mediet är först med att rapportera händelsen 

·       Att händelsen intresserar många människor 

·       Att händelsen handlar om kända/viktiga människor/organisationer 

·       Att händelsen har konsekvenser för människors vardagsliv 

·       Att händelsen rymmer konflikter 

·       Att informationen kommer från en officiell trovärdig källa 

·       Att händelsen gör människor medvetna om missförhållanden i samhället 

·       Att det finns bra bilder 

·       Händelsen är billig att bevaka (Strömbäck, J. 2014 s.161) 

Strömbäck (2015 s.154–155) skriver att nyhetsvärdering och nyhetsurval kan påverkas av 

andra faktorer än enbart om det är en bra eller en dålig nyhet. Med en bra nyhet menas 

en händelse som lever upp till kraven för nyhetsvärdering. Med en dålig nyhet menas en 

händelse som inte lever upp till kraven. Eftersom kvällspressen är i behov av att 

publicera nyheter varje dag kan värdet i nyheterna variera. Vissa dagar finns det fler 

nyheter som värderas högt och vissa dagar finns det färre, men kvällspressen måste ändå 

publicera artiklar. Vad som blir en artikel kan också bero på hur mycket tidningen 

tidigare skrivit om samma ämne. Har man tidigare skrivit mycket om ett ämne kanske 

man avstår från att publicera ytterligare en nyhet om det ämnet. (Strömbäck, 2014 s. 

158). Utifrån detta kommer vi att använda oss av tre nyhetsvärderingskriterier för vår 

kvantitativa studie:  

1.  Dramatisk/sensationellt/oväntat 

2.  Kända personer/organisationer 

3.  Konfliktorienterade  

Dessa tre teman valdes ut från Strömbäck (2015 s.156) då dessa teman kan kopplas till 

sensationalism och tabloidisering. Att använda sig av något av dessa teman i en artikel 

innebär dock inte att artikeln är sensationalistisk per automatik, men det kan ge en 

övergripande bild av vilken typ av nyheter som tidningen publicerar. Den kvantitativa 



 

undersökningen genomförs på så sätt att artiklarna får en variabel på 1 eller 0 för varje 

tema. En artikel som inte innehåller några av temana får ett värde på 0 och en artikel som 

innefattar alla tre temana får ett värde på 3. På så sätt kommer ett medelvärde på totalen 

kunna fastställas samt ett medelvärde på varje enskilt tema. Dessa värden kommer 

övergripande att kunna visa på generella skillnader i nyhetsvärdering hos Aftonbladet 

och SVT och värdena kommer även ligga som grund för vilka artiklar som kommer att 

undersökas kvalitativt. 

6.2.1. Dramatiskt/sensationellt/oväntat  

Dramatiska artiklar kännetecknas av formuleringar som antingen målar eller dramatiserar 

ett händelseförlopp genom t.ex. mänskliga känslor eller artiklar som lägger stor vikt vid 

storslagenheten av en viss händelse. Ett exempel på detta är artikeln ”Greta Thunberg 

talar i FN: Vi kommer aldrig förlåta er” där följande skrivs: “Inför världens ledare höll 

Thunberg sedan ett brandtal – skakande av ilska”. Tillägget “skakande av ilska” är ett 

typexempel på en form av en dramatisk artikel och en dramatisk gestaltning av en 

händelse (Eriksson, N. Svensson, E 2019, 23 september). En annan artikel som 

exemplifierar detta tema är artikeln ”Rekordstor klimatmarsch i Stockholm: Fridays for 

future bjöd in vuxna till klimatstrejk.” Denna artikel är dramatisk på flera olika sätt, för 

det första är den dramatisk då nyheten handlar om hur stor strejken är och att den är ett 

rekord. Vid ytterligare läsning lyfts många dramatiska citat fram och artikeln lyfter även 

fram två äldre människor som är med och strejkar vilket skulle kunna ses som oväntat 

(Westin, 2019, 27 september). 

6.2.2 Kända personer/organisationer  

Temat “kända personer/organisationer” syftar till de nyhetsartiklar där ett känt namn 

används som ett dragplåster. Mottagaren har i många fall en relation till det kända 

namnet och kan därför tänkas vara intresserad av att läsa vidare. Det kända namnet 

behöver i alla fall inte enbart vara något som lockar läsaren utan kan också utgöra hela 

nyheten, detta kan antas vara för att locka mottagaren till klick. Ett exempel på denna typ 

av nyhetsartikel är den som publicerades i Aftonbladet den 27:e september 2019. 

Artikeln ”Rekordstor klimatmarsch i Stockholm: Fridays for future” bjöd in vuxna till 

klimatstrejk där artisten Robyn får stor plats i artikeln eftersom hon har uppträtt under 

klimatmarschen (Westin, 2019, 27 september). Nyhetsvärdet i denna artikel förhöjs av att 

det ligger fokus på en känd person. I denna uppsats särskiljer vi kända personer från 



 

viktiga personer. Med kända personer menas personer som inte har något reellt politiskt 

inflytande, en artikel som är ett exempel på detta är “Greta klimatstrejkar i Kanada - med 

premiärministern” (Stefansson, 2019, 23 september). Med viktiga personer menas 

personer med politiskt inflytande. Anledningen till att temat “viktiga personer” inte 

inkluderas i vårt urval är att en nyhet som innehåller en viktig person ofta är mer viktig 

än enbart intressant jämfört med en nyhet om en känd person. 

6.2.3 Konfliktorienterat  

Med temat “konflikorienterat” menas de nyhetsartiklar som bygger på och lyfter fram att 

det finns olika perspektiv gällande frågan som berörs. Vanligt förekommande är att 

artikeln utformas så att personer med olika åsikter får komma till tals i citatform och det 

framstår som att de argumenterar mot varandra. Ett exempel på en konfliktfylld artikel är 

SVT:s artikel med titeln “Greta Thunberg slår tillbaka efter Trumps twiterdiss”. Denna 

artikel innehåller inga uttalanden i citatform men går att betrakta som konfliktfylld då 

både Trumps “twitterdiss” och Thunbergs svar lyfts fram (Atallah, C. 2019, 24 

september). Konflikter kan även framkallas av journalisten genom att exempelvis gestalta 

politik som spel och strategi med två sidor som står emot varandra (Strömbäck 2015 s. 

174).  

6.3 Material och urval  

Den kvantitativa undersökningen analyserar alla artiklar publicerade under september 

månad på båda nyhetsplattformarna med nyhetsvärdering som grund. För att komplettera 

denna studie har vi valt ut ett antal artiklar som vidare kommer att analyseras kvalitativt 

med hjälp av berättartekniker. Den kvalitativa studiens urval genomförs genom att 

artiklar som behandlar samma, eller liknande, händelse analyseras från respektive 

tidning.  

6.4 Kvalitativ metod  

6.4.1 Kvalitativt urval  

Då nyhetsvärderingskriterierna som vi undersöker i den kvantitativa undersökningen i sin 

egenhet inte kan besvara huruvida Aftonbladet är mer sensationalistiska än SVT eller 

vice versa kompletterar vi denna studie med en enklare kvalitativ metod som undersöker 

journalisternas berättartekniker. Då studien ämnar undersöka skillnaderna i Aftonbladets 



 

och SVT:s nyhetsrapportering kommer de valda artiklarna att dela likheter med varandra 

gällande ämnen och i vilka slags nyheter de är. Till exempel analyseras artiklar om att 

Arnold Schwarzenegger erbjudit sig att låna ut sin elbil till Thunberg vilket är en 

händelse som behandlas på båda nyhetssajterna. Ett annat exempel är där nyhetssajterna 

lyfter varsin klimatmarsch och bygger varsin nyhet på de offentliga personer som 

deltagit.  

6.4.2 Berättartekniker  

Genom att undersöka berättartekniker med fokus på ordval, formuleringar, vinkling och 

hur journalister använder sig av berättartekniker för att förhöja artiklarnas nyhetsvärde 

kan vi ge en mer detaljerad bild av hur sensationella texter konstrueras på nyhetssajterna. 

Strömbäck (2014 s. 163) förklarar att hur sensationell en nyhet är kan förstärkas med 

journalistiska berättartekniker. Bland dessa finns förenkling, tillspetsning, polarisering, 

konkretion, intensifiering, personifiering och stereotypisering. Det är dessa tekniker som 

vi kommer undersöka i de artiklar vi väljer ut.  

Förenkling förekommer i alla journalistiska texter. En händelse måste sammanfattas och 

skalas ner för att kunna passa det valda formatet. Det är omöjligt att i en text få med alla 

delar och nyanser av en händelse och därför är förenkling inte bara användbart utan även 

nödvändigt. Frågan som journalisten behöver ställa sig är hur mycket en händelse bör 

förenklas för att vara intressant samtidigt som den är förståelig (Strömbäck 2014 s.169). 

Tillspetsning är nära relaterat till förenkling och handlar om artikelns vinkling. 

Tillspetsning är en vinkling som fokuserar på en specifik del av en händelse (Strömbäck 

2014 s. 170).  

Genom konkretion kan en händelse illustrera ett längre händelseförlopp. Polarisering är 

däremot nära besläktad till nyhetsvärdering snarare än artikelns struktur och läsarens 

förståelse (Strömbäck 2014 s. 170). 

Polarisering skapar dramatik i en text genom att lyfta fram konflikter. Konflikten kan 

vara tydlig men samtidigt kan konflikten konstrueras för att skapa dramatik i texten. 

Slutligen finns även personifiering som en berättarteknik (Strömbäck, 2014 s. 170). 

Personifiering kan få läsaren att känna identifikation med en omnämnd person men 

personifiering kan även handla om att en olycka framhävs med att låta offren komma till 



 

tals i texten. Detta kan i sin tur kopplas till nyhetsvärdering eftersom nyheter, genom 

journalistens användande av berättartekniker, kan få ett högre nyhetsvärde. 

Berättarteknik har på så vis en central roll i vilka nyheter som det rapporteras om, 

nyheter som passar att förstärkas med tekniker som tillspetsning, polarisering och 

personifiering har en större chans att rapporteras (Strömbäck, 2014. s. 169).  

Stereotypisering handlar om att förenkla innehållet och att göra det mer lättolkat. Detta 

görs genom att framställa en enkel, mindre komplex, bild av en händelse, ett fenomen 

eller en person (Strömbäck 2014. s. 170). 

Intensifiering bygger på idén att intensiva nyheter lockar till läsning mer än vad 

försiktiga sådana gör. Intensiva nyheter så som kriser och konflikter anses vara bra 

nyhetsmaterial och har därför en god chans att bli till en artikel. Intensifiering kan även 

användas för att skapa mer dramatik i nyheter som annars inte nödvändigtvis inte 

behöver vara dramatiska eller intensiva i grunden (Strömbäck, 2014 s. 169).  

6.5 Metodkritik  

Vi valde att använda oss av två olika metoder som kompletterar varandra då metoderna 

enskilt inte kan besvara huruvida någon av nyhetssajterna är mer sensationalistisk än den 

andra. Valet att genomföra två undersökningar varav en kvantitativ och en kvalitativ 

grundar sig i att vi vill besvara hur ofta sensationalism förekommer i tidningarna 

samtidigt som vi vill undersöka hur sensationalismen tar sig form i texten. Med detta sagt 

innebär det inte att en tidning som innehåller fler nyhetsvärdeskriterier per definition är 

mer sensationalistisk än den andra men det kan vara en indikation på att så är fallet. Detta 

är anledningen till att vi även undersökte vissa artiklar utifrån berättartekniker då detta 

klargör hur skillnaderna ser ut. Enskilt skulle även metoderna kunna kritiseras för att vara 

grunda men metodernas styrka ligger i det faktum att de kompletterar varandras brister 

och på så sätt ger ett fullvärdigt resultat. Metodens utformning är en central del av vår 

studie eftersom den undersöker berättartekniker kopplat till nyhetsvärdering. Strömbäck 

(2014 s. 171) skriver att det saknas heltäckande studier på just det ämne vi undersöker.  

 



 

7. Resultat 

I denna del presenteras de resultat som framkommit av analysen. Först presenteras i korta 

drag den kvantitativa analysen följt den kvalitativa som går in mer på detaljnivå i de olika 

artiklarna.  

7.1. Resultat av kvantitativ innehållsanalys 

Vår kvantitativa undersökning visade på vissa skillnader mellan Aftonbladet och SVT:s 

sensationalism. Medelvärdet per artikel, sett över samtliga tre teman, var sett till 

Aftonbladet 1,37 medan detsamma sett till SVT blev 0,95. Följande diagram är en 

resultatsammanställning av den kvantitativa studien: 

  SVT Aftonbladet 

Dramatik 23st (53%) 41st (62%) 

Kändisar 4st (10%) 19st (28%) 

Konflikt 10st (26%) 32st (47%) 

Antal artiklar 39st 69st 

Medelvärde 0,95 1,37 

 

Det mest frekvent använda temat av båda nyhetskällorna är “dramatisk/spännande”, det 

största användandet står Aftonbladet för. Aftonbladet använde sig av dramatik/spänning i 

62% av artiklarna medan 53% av SVT:s artiklar innehöll samma tema. Skillnaden i de 

bådas användning av dramatik och spänning är alltså relativt liten. Det tema där den 

största skillnaden finns är “konflikt”. Aftonbladet använde “konflikt” näst mest av de tre 

temana, temat fanns med i 47% av artiklarna. Detta tema fanns med i 26% av SVT:s 

artiklar vilket visar att konflikt nästan är dubbelt så vanligt förekommande i de valda 

artiklarna från Aftonbladet under september månad. Stor skillnad fanns även i temat 

“kända personer/organisationer”. Temat fanns med i 28% av Aftonbladets artiklar medan 

det för SVT:s del användes i endast 10% av artiklarna. I Aftonbladet finns sju stycken 



 

artiklar som uppfyller samtliga tre kriterier, medan det i SVT endast finns en artikel som 

gör detsamma, i procent motsvarar detta 10% av artiklarna i Aftonbladet och 2,5% av 

artiklarna i SVT. (Bilaga 1 & 2)  

Denna kvantitativa studie visar på att de utvalda temana generellt är mer vanligt 

förekommande i Aftonbladet än i SVT. Skillnaden är dock mycket liten när det kommer 

till hur dramatiska artiklarna är vilket tyder på att journalister generellt använder sig av 

dramatiska berättartekniker för att skapa spänning i artiklarna. Aftonbladet använder sig 

betydligt oftare av kända personer och organisationer än vad SVT gör, detta kan vara ett 

sätt för Aftonbladet att locka till läsning. Att Aftonbladet oftare än SVT använder sig av 

konflikter i sina artiklar framgår tydligt. Att berätta att det finns en konflikt i händelsen 

som artikeln handlar om kan vara ett sätt att skapa diskussion bland mottagarna vilket i 

sin tur kan resultera i en större spridning av innehållet. Aftonbladet använder sig av 

samtliga tre teman mer frekvent än SVT trots att flertalet av artiklarna berör samma 

nyheter. Detta visar på att nyheterna inte kräver samtliga teman men kan tolkas som att 

de är ett sätt att göra artikeln mer underhållande. Som en sammanfattning av den 

kvantitativa studien går det hävda att Aftonbladet drivs mer av en kommersiell logik än 

SVT gällande nyhetsvärdering.  

7.2 Resultat av kvalitativ innehållsanalys  

I urvalet av den kvalitativa analysen finns sex artiklar från Aftonbladet och fem från 

SVT. Vissa av artiklarna som analyserats liknar mer notiser snarare än fullängdsartiklar, 

vissa av artiklarna är korta då de innehåller ett klipp som förklarar nyheten. Urvalet 

består dock både av korta och långa artiklar då det kan vara intressant att se vad som lyfts 

fram i den löpande texten från huvudklippet.  

7.2.1 Thunbergs möte med Trump och Skavlan  

Thunberg talade på FN:s klimattoppmöte där hon mötte USA:s president Donald Trump 

som också deltog på mötet. Efterspelet på sociala medier kom att handla om en tweet 

signerad Trump. Presidenten skrev att ”hon verkar vara en väldigt glad ung flicka som 

ser fram mot en ljus och underbar framtid” och syftade på Thunberg. Thunbergs svar till 

Trump var att i sin Twitter-biografi citera presidenten. På sin Twitter-profil beskriver hon 

numera sig själv som ”en glad ung flicka som ser fram mot en ljus och underbar framtid” 

(Nilsson, 2019). 



 

 

 

Denna händelse plockades upp av både Aftonbladet och SVT. SVT:s artikel om 

händelsen har rubriken ”Trump efter Greta Thunbergs tal: Hon verkar lycklig” 

(Mokhtari, 2019) och Aftonbladets motsvarighet har rubriken ”Trump hånade Greta 

Thunberg efter FN-talet: Verkar lycklig” (Nilsson, 2019). En tydlig skillnad mellan 

artiklarna som framgår genom att enbart läsa rubrikerna är att Aftonbladet värderar 

Trumps uttalande medan SVT håller sig neutrala.  

 

 

 

Aftonbladets rubrikval är ett dramatiskt sådant, mer dramatiskt än SVT:s. Rubriken kan 

också anses vara en stereotypisering. En studie av Thomas E. Patterson på Harvard 

University visade att Trump är den president som varit mest bevakad i amerikanska 



 

medier och rapporteringen ofta var i negativ i sin konstruktion (Patterson, T. 2017). 

Bilden av Trump som en elak och kontroversiell karaktär är alltså en redan existerande 

medial stereotyp som Aftonbladets rubrik anspelar på och även ger ett starkare fäste. 

SVT väljer dock i brödtexten att ge Trumps tweet ett epitet, man beskriver den som 

ironisk. Detta är dock inte en lika tydlig känslomässig värdering som den Aftonbladet 

står för, epitetet “ironisk” kan ses som ett förtydligande snarare än en känslomässig 

värdering. Aftonbladets stereotypisering fortsätter i brödtexten genom att journalisten 

berättar hur ett antal politiker, och exemplifierar med Stefan Löfven, reagerat på 

Thunbergs tal och när journalisten sedan ska redogöra för Trumps reaktion inleds det 

med meningen ”USA:s president Donald Trump valde en annan väg”.  

 

I svenska medier porträtteras Trump ofta som en kontroversiell karaktär som tar 

kontroversiella beslut. Att lägga fram exempel på politiker med motsatt åsikt till Trump, 

och utelämna de eventuella politiker som delar Trumps åsikt, är ett sätt att berätta att 

detta är en kontroversiell åsikt, en åsikt som går i diametralt motsatt riktning jämfört med 

majoriteten. Fallet kan mycket väl vara så att Trump i denna fråga går mot majoriteten 

och att det inte finns några högprofilerade namn som delar Trumps åsikt men det är inget 

som lyfts i texten. Aftonbladets text ger enbart utrymme för exempel på personer som 

inte håller med honom vilket dels kan anses vara en stereotypisering och dels en 

polarisering. Man kan dock också hävda att det är positivt att Aftonbladet presenterar fler 

än endast en åsikt och därför ger ett bredare urval av uppfattningar än vad SVT gör. 

  

Samma kväll publicerar både Aftonbladet och SVT ytterligare varsin artikel om 

konflikten på Twitter mellan Thunberg och Trump. Aftonbladets rubrik lyder ”Här är 

Greta Thunbergs ’tillbaka-kaka’ mot Donald Trump” (Gustafsson, 2019)  

 

 



 

 SVT:s rubrik lyder ”Här slår Greta Thunberg tillbaka efter Trumps twitterdiss” (Atallah, 

2019). Som rubrikerna antyder ligger artiklarnas fokus denna gång främst på Thunbergs 

svar till Trumps tidigare kommentar. Enbart sett till rubrikerna kan vissa skillnader 

uttolkas. SVT:s rubrik innehåller ordet ”twitterdiss” vilket kan anses vara ett dramatiskt 

sätt att beskriva vad fallet egentligen handlar om - en tweet. Aftonbladets rubrik 

innehåller ordet ”tillbaka-kaka” vilket även det är dramatiskt, men framför allt kan det 

tolkas som en stereotypisering. Stereotypiseringen ligger i det att ”tillbaka-kaka” ger 

barnsliga konnotationer, det är inte ett ord som vanligtvis används i nyhetsartiklar. 

Anledningen till att ett barnsligt uttryck används kan vara för att Thunberg själv är ett 

barn och att journalisten vill anspela på Thunbergs ålder och ”underlägsna” ställning 

gentemot USA:s president Donald Trump. När Aftonbladet i brödtexten ska berätta om 

händelsen inleds det med meningen ”den som ger sig in i leken får leken tåla” vilket 

också kan ses som en barnslig formulering som används för att anspela på Thunbergs 

ålder och ställning gentemot Trump. 

 

 

7.2.2 Olika utrymme för sensationella nyheter 

Den kvantitativa studien visar att kändisar förekommer avsevärt mycket oftare i 

Aftonbladet jämfört med SVT. Utifrån den kvantitativa studien som tidigare 

genomfördes kunde det konstateras att kända personer fanns med i 28% av alla 

Aftonbladets artiklar gällande Thunberg och endast i 10% av alla artiklar om Thunberg 

som publicerades i SVT. Men det är inte enbart skillnad när det gäller antalet artiklar om 



 

kändisar, utan även hur mycket utrymme nyheter om kända personer ges. SVT 

publicerade en artikel med rubriken: “Greta Thunberg: Arnold Schwarzenegger vill låna 

ut sin elbil till mig” (Haglund. 2019, 26 september). 

 

 

Arnold Schwarzenegger är en före detta kroppsbyggare, skådespelare och även tidigare 

politiker i roll som guvernör av Kalifornien (Montgomery, 2019). Trots dessa meriter är 

Schwarzenegger att betrakta som en känd person snarare än en person med politiskt 

inflytande. SVT:s korta artikel handlar om hennes resa till USA, hennes medverkan i 

talkshowen Skavlan men framförallt handlar den om att hon fått ett erbjudande av att 

låna Schwarzeneggers elbil. Med artikeln följer ett klipp då hon berättar om händelsen i 

talkshowen Skavlan. I Aftonbladet publicerades en nyhet om samma händelse med SVT 

som grundkälla, vad som är intressant i Aftonbladets artikel är dock att nyheten är längre 

och innehåller avsevärt mycket mer detaljer vilket tyder på att Aftonbladet anser att 

denna händelse har ett högre nyhetsvärde än vad SVT gör. Aftonbladet artikel med rubrik 

Greta om erbjudandet från Schwarzenegger ger en längre bakgrund till händelsen genom 

att nämna Thunbergs tidigare tal inför den amerikanska kongressen och hennes möte med 

Barack Obama. Här lyfts även Schwarzeneggers och Thunbergs tidigare möten där de 



 

möttes på klimatmötet Austrian World Summit och deras interaktioner med varandra på 

Twitter (Ekström. 2019 27 september).  

 

Det finns alltså en skillnad mellan artiklarna i det att Aftonbladets journalist lägger 

betydligt större vikt vid nyheten. Journalisten använder sig av uttalandet i Skavlan som 

en konkretion av ett exempel på Schwarzeneggers och Thunbergs relation och även som 

en konkretion av Thunbergs framgångar i aktivismen och i politiken. Det går också se 

tendenser till en personifiering i Aftonbladets artikel då journalisten redogör för 

Schwarzeneggers och Thunberg tidigare interaktioner och målar upp en varm 

vänskapsrelation mellan dem. Skillnaderna mellan nyheternas konstruktion är stora och 

även om de har samma kärna så anser Aftonbladets journalist att nyheten förtjänar mer 

plats än SVT:s journalist. Även detta kan kopplas till nyhetsvärdering trots att nyheten 

just blir en nyhet på båda plattformarna. Nyhetsvärdet anses vara större i Aftonbladet än 

på SVT. Det ska även tilläggas att denna typ av nyheter där en kändis uttrycker sitt stöd 

för Thunberg är ovanligt för SVT överlag medan de förekommer mer frekvent i 

Aftonbladet.  

7.2.3 Kritik mot Thunberg och klimatrörelsen i Aftonbladet och SVT  

I både Aftonbladet och SVT lyfter man fram personer som kritiserar Thunberg och den 

klimataktivistiska rörelsen. Aftonbladet innehåller en artikel med rubriken Tv-stjärnans 



 

attack mot Greta: ”Din bortskämda snorunge” som grundar sig i en kolumn som Jeremy 

Clarksson har skrivit i den brittiska tidningen “The Sun” (Widestrand, 2019 30 

september). SVT:s artikel Därför liknar Stig-Björn Ljunggren klimatdemonstrationerna 

vid en väckelserörelse är en artikel som har en debatt i Aktuellt som utgångspunkt 

(Thomsen, 2019, 27 september).  

 

En av de tydligaste skillnaderna mellan dessa artiklar är varifrån kritiken kommer, “Tv-

stjärnan” i Aftonbladets artikel syftar på Jeremy Clarksson som tidigare var en av 

frontfigurerna i den populära tv-serien “Top Gear”. Stig-Björn Ljunggren, som SVT 

lyfter fram, är en statsvetare som trots vissa framträdanden i offentligheten inte bör ses 

som en “kändis”. Aftonbladet använder sig till en början av berättartekniken 

dramatisering genom att lyfta fram hur Thunbergs tal inför FN lett till mycket hyllningar 

men att “Top Gear”-stjärnan Jeremy Clarkson inte blev imponerad av talet. Aftonbladet 

lyfter sedan fram Clarksons kritik av Thunberg som grundar sig i att hon inte har rätt att 

kritisera vuxna som stått bakom ett samhällsbygge som möjliggjort rent vatten, mediciner 

och mat. Artikelns dramatik är konstruerad likt en duell där fokus flyttas mellan 

Thunberg och Clarkson mellan styckena även om Thunberg själv inte svarat på 

Clarksons kritik. I artikelns sista del lyfts reaktioner på Clarksons uttalande fram vilket 

ytterligare förstärker artikelns dramatik. Artikeln är även förenklande på så vis att den 

lyfter fram de mest dramatiska axplocken från Clarksons text. Clarkson nämner till 

exempel i sin artikel i The Sun att klimatförändringarna kommer att leda till utbredning 

av öknarna och leda till stora flyktingströmmar men denna aspekt av hans text lyfts inte 

fram överhuvudtaget (Clarkson, 2019, 27 september). Detta är ett exempel på 

intensifiering i det att dramatiska delar av Clarksons text väljs ut och en tillspetsning i det 

att vinklingen av nyheten främst ligger på Clarksons förolämpningar mot Thunberg. Här 



 

kan man argumentera för att Aftonbladet sviker sin uppgift att förse läsaren med 

tillräcklig information för att kunna skapa sin egen uppfattning om olika samhällsfrågor. 

Slutligen bör även titeln till Aftonbladets artikel lyftas fram, istället för att nämna 

Clarkson i rubriken skriver skribenten endast “TV-stjärnan” vilket kan ses som ett 

typexempel för ett klick-bete i det att läsaren måste klicka sig in på artikeln för att få veta 

vem “TV-stjärnan” egentligen är.  

 

SVT:s artikel handlar om en debatt som ägt rum i SVT-programmet Aktuellt och 

artikelns struktur delar vissa likheter med den i Aftonbladet. I ingressen beskrivs det hur 

miljontals personer har protesterat och att statsvetaren Stig-Björn Ljunggren kallar 

klimatrörelsen för en “väckelserörelse för klimatpopulister”. Ljunggren drar paralleller 

en religiös väckelserörelse då det talas om att till och med “väcka syndare som Trump” 

och känslan av undergång och behovet av att agera nu. Han utvecklar genom att lyfta 

fram det populistiska i tron på den egna rörelsen och hur eliten sviker de unga. Ljunggren 

ges utrymme i texten för att utveckla sitt resonemang och han lyfter att han ser upp till 

Thunberg samtidigt som han kan tror att den nya klimatrörelsen kan hämma debatten. 

Även om artikeln grundar sig i ett klipp från en debatt mellan Ljungberg och Ursula 

Berge, som är samhällspolitisk chef på fackförbundet SSR, så får hon endast komma till 

tals i de sista raderna av artikeln som en motpol till Ljunggren. Berättartekniskt 

innehåller artikeln viss form av dramatisering i hur Thunberg, klimatprotesterna och 



 

Ursula Berge lyfts fram men skribenten förminskar nästan den dramatik som finns i 

klippet från Aktuellt. Merparten av artikeln består av uttalanden från Ljunggren som 

lyfter fram sina tankar om klimatprotesterna. Även om han ser problem i 

klimatprotesterna så är hans kritik avsevärt mycket mer nyanserad än i artikeln om 

Jeremy Clarkson. Detta beror dels på att Ljunggrens argumentation som sådan har ett 

större djup än Clarksons men även att Ljunggren ges avsevärt mycket mer plats i SVT:s 

artikel för att utveckla sina resonemang i jämförelse med Clarkson i Aftonbladet. Det går 

även att urskilja en viss förenkling och tillspetsning i artikeln utifrån det faktum att det 

nästan enbart är Ljunggren som kommer till tals. Det som Ljunggren uttrycker om 

klimatrörelsens populism ifrågasätts varken av motdebattören eller av någon annan i 

texten.  

Kopplat till nyhetsvärdering blir skillnaderna mellan artiklarna ännu tydligare. 

Aftonbladet lockar till läsning genom en “klickbetes-rubrik” då det är omöjligt att veta 

vem “Tv-stjärnan” är innan man klickar på rubriken och kommer åt artikeln. De lyfter 

även fram dramatiken och förolämpningarna från Clarksons text i tidningen The Sun för 

att skapa dramatik. Skribenten dramatiserar även genom att konstruera två läger på 

internet med motsatta åsikter där en part håller med om vad Clarkson säger och den andra 

ironiserar hans uttalanden. SVT lyfter istället en erkänd statsvetare och debattör och 

lyfter fram hans argumentation. Argumentationen och liknelsen med väckelserörelsen 

kan ses som spännande och intressant i sig och därför behöver inte skribenten använda 

sig av dramatisering på samma sätt som i artikeln i Aftonbladet. Artikeln i SVT är 

snarare avdramatiserad då fokus ligger på Ljunggren och inte på debatten i sig. Det finns 

dock en viss problematik i SVT:s rapportering: genom att nästan enbart lyfta Ljunggrens 

argumentation kan artikeln ses som partisk. Detta blir tydligt både i det begränsade 

utrymmet som motdebattören får i texten och hur debatten är klippt efter Ljunggrens 

uttalande.  

7.2.4 Kända kontra viktiga personer i Aftonbladet och SVT 

Det rapporteras frekvent i både Aftonbladet och SVT om olika klimatmarscher 

somThunberg deltar i. Denna typ av artiklar tenderar att ha en vinkling i det att fokus 

riktas mot ett känt namn som ska delta eller har deltagit i marschen det rapporteras om. 

Under september månad har både Aftonbladet och SVT publicerat denna typ av artiklar. 

Två exempel, där skillnaderna i Aftonbladet och SVT:s journalistik belyses, är 



 

Aftonbladets artikel med rubriken “Rekordstor klimatmarsch i Stockholm - Fridays for 

future bjöd in vuxna till klimatstrejk” (Westin, 2019, 27 september) och SVT:s artikel 

“Greta klimatstrejkar i Kanada - med premiärministern” (Stefansson. 2019, 27 

september). 

Aftonbladets artikel är utformad på så sätt att den redogör för händelser under vad 

journalisten kallar för “Greta Thunbergs fredagsstrejkande”. Artikeln innehåller 

intervjuer med deltagare i klimatmarschen i Stockholm vilket är en form av 

berättartekniken personifiering. Deltagarna som kommer till tals är varken kända eller 

viktiga personer och kan därför anses finnas där i egenskap av identifikation. De 

tillfrågade personernas svar är genomgående positiva och ifrågasätts inte av journalisten. 

Artikeln är genomgående konfliktfri vilket är ett exempel på berättartekniken 

tillspetsning - artikeln har en tydlig vinkel. En av händelserna som tas upp i artikeln 

involverar artisten Robyn. Robyn genomförde ett framträdande under klimatmarschen i 

Stockholm och fokus läggs på att den svenska artisten från scenen säger att “2020 är 

året”. Med citatet menas att klimatkampen inte får ges upp, att det fortfarande finns hopp 

- ytterligare ett exempel på den positiva ton artikeln genomgående håller. Robyn är att 

klassa som en känd person snarare än en viktig då hon saknar direkt politiskt inflytande. I 

artikeln kan omnämnandet av Robyn ses som ett exempel på användande av 

berättartekniken tillspetsning. Att Robyns framträdande och ord från scenen lyfts i 

artikeln, som i övrigt handlar om klimatkampen, är dels ett exempel på förenkling och 

dels ett urval av en dramatisk händelse. Förenklingen ligger i det att klimatstrejkerna vill 

lyfta frågan om klimatproblematiken, men tidningarna väljer att lyfta vilka “kändisar” 

som deltar. 

 



 

Artikeln från SVT.se handlar om Thunbergs medverkan i en klimatmarsch i Montreal, 

Kanada. Artikeln redogör kortfattat för Thunbergs bakgrund och den kommande 

klimatmarschen där det framgår att två kända namn kommer delta. En av de kända 

personerna, den som det läggs störst vikt vid i artikeln, är Kanadas premiärminister Justin 

Trudeau. Trudeaus namn nämns redan i rubrik och ingress och kan därför anses vara 

artikelns “dragplåster”. SVT:s fokus på Trudeau kan tolkas på samma sätt som 

Aftonbladets fokus på Robyn - som en tillspetsning. Tillspetsningen ligger i det att de 

välkända namnen som deltar inte är det centrala i vad klimatstrejkerna står för och vill 

kommunicera. En av de intressanta skillnaderna i dessa artiklar är skillnaden i vilka 

personer Aftonbladet respektive SVT väljer att lyfta fram i rapporteringen om 

klimatmarscher. Aftonbladet lyfter fram en känd person, som framträdde under 

marschen, medan SVT väljer en viktig person, som endast deltog i marschen. Detta kan 

kopplas Glogger (2019) som konstaterar att valet att publicera mjuka nyheter ofta är 

förenat med vilken bild att sitt journalistiska uppdrag som journalisten har, om 

journalisten betraktar sig själv primärt som underhållare så ger denna mjuka nyheter 

större plats. Nyheten om Robyns deltagande är mer av en mjuk nyhet och att journalisten 

väljer att skriva denna artikel kan vara ett resultat av att denne ser sig själv som en 

underhållare i egenskap av en journalist på en kommersiell nyhetssajt. Medan nyheten 

om Trudeau är hårdare eftersom den behandlar en person som har ett stort politiskt 

inflytande och kan kopplas till att SVT:s journalist kanske mer ser sig som en journalist i 

allmänhetens tjänst (Glogger. 2019). 

 

 



 

Nyhetsartiklarna innehåller båda berättartekniken intensifiering. Anledningen till att 

dessa händelser blir nyheter är dels för att de involverar kända och viktiga personer, 

vilket utgör en av Strömbäcks faktorer för att avgöra en artikels nyhetsvärde. (2014 s. 

164) Men en annan faktor är att de involverar strejker. Strejker, och konflikter i 

allmänhet, är bra material för nyheter eftersom de per automatik skulle kunna ses som en 

konfliktfylld nyhet (Strömbäck, 2014 s. 161). I och med att dessa nyheter lyfter strejker 

som arrangeras för att förändra klimatutvecklingen gör de att händelsen gör människor 

medvetna om missförhållanden i samhället vilket även det är en av Strömbäcks faktorer. 

 

Det ska tilläggas att även Aftonbladet publicerat en artikel om Thunbergs medverkan i 

den kanadensiska klimatmarschen. Intressant här är att Aftonbladet, till skillnad från 

SVT, inte nämnder Trudeaus namn i rubriken. Rubriken till Aftonbladets artikel är 

“Thunberg i spetsen för kanadensisk strejk” (TT. 2019, 27 september). Rubriken på 

SVT:s artikel nämner att den kanadensiske premiärministern ska delta i strejken, vilket 

Aftonbladets inte gör. Aftonbladets rubrikval kan därför ses som mindre klick-vänligt än 

SVT:s. Artikelns brödtext är, liksom rubriken, snarare informativ än sensationell. 

Artikeln fokuserar på Trudeaus politiska gärning snarare än Thunbergs medverkan i 

strejken. Denna artikel är dock inte producerad av Aftonbladet själva, utan är tagen direkt 

från TT, vilket skulle kunna förklara att den skiljer sig från rapporteringen om 

klimatmarschen i Stockholm och om Robyns deltagande i denna. Att Aftonbladet inte 

själva skriver en egen artikel om Trudeau men väljer att skriva en om Robyn kan vara en 

fråga om nyhetsvärdering.  

7.3 Resultatsammanfattning 

De tre teman som utgör den kvantitativa analysen, “dramatisk/spännande”, “kända 

personer/organisationer” och “konflikt”, används för att undersöka hur Aftonbladet 

respektive SVT väljer att utforma sina artiklar. Resultatet av den kvantitativa studien 

visar att Aftonbladet använder sig av de tre temana mer frekvent än SVT. Skillnaden 

mellan Aftonbladets och SVT:s användande av temana visade sig vara relativt stor. Dessa 

tre teman kan samtliga kopplas till sensationalism och att använda sig av dem kan därför 

vara ett sätt för sändaren att locka till läsning. Resultatet kan tolkas som att Aftonbladet 

använder sig av dessa teman för att utforma artiklarna på ett så underhållande sätt som 



 

möjligt. Att använda sig av dessa teman behöver dock inte innebära att det enbart görs i 

ett sensationalistisk syfte - vissa nyheter kräver dramatik, kända namn och konflikter.  

7.3.1 Sensationalism och lockande till läsning  

Den kvantitativa studien visar på ett flertal avgörande skillnader mellan Aftonbladet och 

SVT:s rapportering. Aftonbladet har till en början större fokus på kändisar än SVT i både 

kvantitet och vilken fokus som journalisterna lägger på dessa nyheter. Den tydligaste 

parallellen kan göras mellan hur det rapporteras om Schwarzenegger och Thunberg i de 

båda tidningarna. Aftonbladets artikel är längre och journalisten använder sig av 

betydligt mer berättartekniker för att förstärka artikeln. Då detta är den enda artikeln av 

sin sort på SVT medan det finns ett antal liknande artiklar på Aftonbladet går det att 

konstatera att Aftonbladet fokuserar mer på mjuka nyheter som främst är intressanta 

snarare än viktiga. Samtidigt använder sig båda tidningarna av tillspetsning när det 

kommer till nyheterna om Robyn och Trudeau. Båda tidningarna använder sig av dessa 

personer för att locka till läsning av artiklarna då den egentliga händelsen som behandlas 

i båda är klimatstrejker och deras medverkan nämns i rubriken men är i den löpande 

texten mer av en sidoparentes. Även om den ena artikeln lyfter en känd person och den 

andra lyfter en viktig person är strukturen densamma. Trudeau och Robyn används som 

anledningar för läsaren att klicka sig in på artikeln eftersom deras signifikans för 

händelsen är liten. Ingen av nyheterna innehåller någon egentlig allmännyttig 

information, mer än att eventuell lyfta fram att klimatstrejkerna blivit större, vilket tyder 

på en förskjutning mot den liberala modellen i det att båda nyheterna är intressanta 

snarare än viktiga även om SVT inkluderar en politiker.  

7.3.2 Aftonbladet och SVT:s demokratiska funktion  

En av mediernas roller är att vara en stöttepelare till demokratin och hjälpa medborgare 

att skapa egna uppfattningar om politik, ekonomi och andra samhällsfrågor (Gripsrud, 

2011. s. 355–357). Medierna behöver alltså förse läsare med nödvändig information för 

att de ska kunna delta den demokratiska processen. Att analysera vilka åsikter som lyfts 

fram i texterna är av den anledningen intressant. Aftonbladet har valt att publicera 

nyheter om Jeremy Clarksons attack mot Thunberg, denna nyhetshändelse skulle 

eventuellt kunna bidra till att hjälpa medborgare att bilda sina egna uppfattningar men 

genom journalisternas användning av förenkling försvagas denna funktion avsevärt. 



 

Aftonbladet väljer aktivt ut de mest sensationella och kontroversiella delarna av 

Clarksons artikel för att skapa en läsvärd och lockande artikel snarare än att lyfta fram 

det Clarkson säger som skulle kunna ses som legitim kritik. Snarare än att hjälpa 

människor att bilda sina egna uppfattningar om Thunberg och Fridays for future så leder 

denna artikeln snarare till polarisering av åsikter i det att den ena delen av läsarna som 

tycker att Thunberg är en “bortskämd snorgunge” håller med honom och den andra delen 

ser Clarkson som en bitter medelålders man. Artikeln bidrar på så vis inte till det 

offentliga samtalet och lämnar inte heller utrymme för nyanserade tolkningar av 

fenomenet Thunberg och klimatstrejkerna.  

SVT:s nyhet av Ljunggrens uttalande är avsevärt mycket mer nyanserad då Ljunggrens 

uttalande varken är enhälligt positivt eller enhälligt negativt om Thunberg. Ljunggren 

sätter fenomenet Thunberg och klimatstrejkerna i ett historiskt perspektiv genom att likna 

dem vid väckelserörelsen. Väckelserörelsen i sig skulle kunna tolkas som negativt i det 

att ordet kan kopplas till religiös övertro eller till och med fanatism. Samtidigt lyfter 

Ljunggren att han ser upp till Thunberg och det hon åstadkommit men att klimatrörelsens 

tillvägagångssätt kanske är felaktigt. SVT uppfyller alltså den roll Gripsrud (2011. s. 

355–357) skriver om – att vara en stöttepelare till demokratin – på ett bättre sätt än 

Aftonbladet då Ljunggrens uttalanden leder till att läsaren kan få nya perspektiv på 

klimatstrejkerna och därmed grunda sina åsikter om ämnet på detta perspektiv. Samtidigt 

finns det vissa brister sett till public service-uppdraget i artikeln som innefattar 

Ljunggren. Ljunggrens åsikt är den som premieras i artikeln och på så vis är nyheten 

partisk och den ger inte heller utrymmen för fler perspektiv än just hans. Trots detta är 

SVT:s nyhet inte ett exempel på tabloidisering på det sätt som Aftonbladets nyhet om 

Clarkson är.  

7.3.3 Stereotypisering & polarisering 

I artikeln om Thunbergs möte med Trump berättar Aftonbladets journalist om Trumps 

åsikt om Thunbergs tal i FN. Journalisten lägger upp texten så att han redogör för 

politikers, bland annat Stefan Löfvens, positiva åsikter om Thunbergs tal för att sedan 

berätta att Trumps åsikt går i motsatt riktning, och utelämna de namn som delar Trumps 

åsikt, vilket är ett exempel på polarisering. Att framhäva Trump som en motpol till 

svenska politikers bild av Thunberg är också ett exempel på stereotypisering i det att 

Trump ensam får stå för kritiken mot Thunberg. Textens upplägg kan därför skvallra om 



 

journalistens åsikt om Trump då han framställer Trumps åsikt som kontroversiell. 

Samtidigt kan det hävdas att det är positivt att ett brett urval av åsikter och uppfattningar 

lyfts fram, på så sätt får mottagaren veta att detta är en fråga som rymmer många olika 

åsikter.  

 

Det är inte bara Trump som av Aftonbladet framställs på ett stereotypt sätt – även 

Thunberg kan framställas stereotypt. Ett exempel på en stereotyp framställning av 

Thunberg är när Aftonbladet använder ”barnsliga” uttryck för att berätta om hennes 

konflikt med USA:s president. Trots att konflikten kan betraktas som en seriös sådan vill 

Aftonbladets journalist anspela på Thunbergs unga ålder och “underlägsna” ställning 

gentemot Donald Trump. Ord som ”tillbaka-kaka” och uttryck som ”ger man sig in i 

leken får man leken tåla” används när Thunberg är involverad. Dessa formuleringar 

brukar generellt inte användas i nyhetsartiklar och det finns inte heller exempel på 

liknande formuleringar i SVT:s artiklar. Dessa formuleringar går att koppla till 

sensationalism i det att nyheten ompaketeras genom anspelningar på Thunbergs unga 

ålder. Paketeringen skapar ett ytterligare lager av konflikt i texten genom att nyheten inte 

bara längre handlar om två offentliga personer utan två personer från två olika 

generationer. Denna ompaketering, som framhävs genom stereotypa formuleringar, 

förstärker textens dramatik och kan ses som ett exempel på Aftonbladets tabloidisering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Slutdiskussion  

Våra kvantitativa och kvalitativa undersökningar har visat att Aftonbladet drar åt ett mer 

sensationellt håll än SVT gällande Thunberg. Det kan finnas ett flertal förklaringar till 

varför resultatet visat detta. Rent ekonomiskt och kommersiellt sett är det rimligt att 

Aftonbladet försöker locka mer till läsning och rör sig mer åt ett sensationellt håll då 

annonsintäkter, lösnummerförsäljning och plus-prenumerationer behövs för att tidningen 

ska gå med vinst. Detta behov finns inte när det kommer till SVT, då de finansieras av 

skattebetalarna, och det går att hävda att SVT snarare har en inverterad kommersiell 

struktur jämfört med Aftonbladet. Eftersom allmännyttig information och objektivitet är 

kärnan för public service-verksamheten kanske SVT aktivt försöker publicera mindre 

antal sensationella nyheter än kommersiella nyhetshus. Detta kan bero på att SVT och 

public service är beroende av att särskilja sig från kommersiella medier för att vara 

fortsatt relevanta i medielandskapet. Denna särskiljning blir desto viktigare med tanke på 

den liberala modellens “frammarsch” då public service kan ses som en måttstock för 

kvalité i det kommersiella medielandskapet. Samtidigt är dramatik i nyhetsvärdering 

ungefär lika vanligt förekommande i SVT som Aftonbladet. Även SVT kan behöva 

publicera nyheter som är “spännande” för att hålla sig fortsatt relevanta i 

medielandskapet. Däremot behöver inte “spännande” nyheter stå i motsats till nyheter 

med allmännyttigt värde.  

I och med att denna studie undersökte skillnaderna mellan SVT och Aftonbladet under en 

kortare period är det svårt att se någon förskjutning i tidningarnas nyhetsvärdering och 

sensationalism. Däremot kan Aftonbladet börjat använda sig av mer sensationalism och 

blivit mer tabloida som medium eftersom 91% av tidningen ägs av Schibstedt, det går att 

argumentera för att det kommersiella är desto mer viktigt idag än det var då hela 

tidningen ägdes av LO. Samtidigt kanske inte sensationalism är särskilt problematiskt när 

det kommer till en kommersiell kvällstidning. Tidningsformatet som sådant har alltid 

varit beroende av lösnummerförsäljning och har alltid färgats av sensationella löpsedlar 

och artiklar (TT. 2009, 15 juni).  

Fördelen med den demokratiskt-korporativa modellen, som Hansen och Mancini (2004) 

skriver om, är att det kan finnas en bred marknad för nyheter samtidigt som 

journalistikens integritet kan bibehållas genom public service och gemensamma 

nyhetsrapporteringsideal för de kommersiella aktörerna inom fältet. En förskjutning mot 



 

den mer liberala modellen skulle dock kunna skada det svenska medielandskapet. De 

ideal och den självreglering som svenska medier har grundar sig till stor del i den 

demokratiskt-korporativa modellen och ett fåtal större medier som konkurrerar om 

konsumenternas uppmärksamhet (Jönsson, 2015 s. 375). Med digitaliseringen och med 

introduktionen av smarttelefoner är detta inte längre fallet. Med ett oändligt utbud av 

underhållning är det kanske omöjligt för mediehus att inte påverkas av marknadens 

strömningar. Kanske krävs en förändring av innehållet för att hålla sig relevanta och för 

att få tittare och läsare. (Larsson, 2015 s. 481–482) 

Med detta sagt kan det vara problematisk att använda sig av polarisering för att förstärka 

och skapa konflikter i journalistiska texter. Exempelvis Aftonbladets text om ”Clarkson 

Tv-stjärnans attack mot Greta: Din bortskämda snorunge” (Widestrand. 2019, 30 

september) som väljer ut de absolut mest konfliktfyllda delarna av Clarksons text. Detta 

går emot en av journalistikens mest grundläggande principer - att ge medborgare 

nödvändig information för att delta i den demokratiska processen. När en artikel 

medvetet vinklas åt ett visst håll för att generera klick går det dessutom att argumentera 

för att den objektiva sanningen inte sätts i första rummet. Att vinkla en artikel genom att 

välja ut de mest intressanta delarna är något som länge präglat journalistiken, trots detta 

går det att problematisera det faktum att sensationalism, i detta fall, går före 

journalistiska principer. Detta kan ses som ett reellt exempel på Gripsruds (2011, s. 300–

320) påstående att jakten på största möjliga inkomst lett till att underhållande material 

ofta premieras före samhällsnyttigt sådant. Det kan också vara ett tecken på att den 

liberala modellen blir starkare även i Sverige genom en selektiv nyhetsrapportering för 

att locka till klick och läsning. Genom att SVT istället lyfter fram en person som Stig-

Björn Ljunggren uppfyller de sitt public-service ideal genom att främja ett brett urval av 

uppfattningar genom Ljunggrens kritik av demonstrationstågen samtidigt som de ger 

utrymme för demonstranternas åsikter och viljor. Rapporteringen om demonstrationståget 

blir på så sätt bred och opartisk sett på rapporteringen om demonstrationerna som helhet. 

SVT:s rapportering uppfyller sina ideal på ett vis som särpräglar dem från Aftonbladet 

vilket gör att deras roll i det svenska medielandskapet blir desto viktigare.  

Att utforma artiklar på ett sensationalistiskt sätt kan vara ett sätt för Aftonbladet att nå 

igenom bruset. Detta beror mycket på grund av det Larsson (2015 s. 487) skriver om 

”nätets logik”. Då urvalet av nyhetskonsumtion på internet i princip är oändligt så 

förändras även läsarnas konsumtionsmönster (Larsson. 2015 s. 487). Det blir därför 



 

viktigt att bibehålla sin läsarkrets genom att särprägla sitt innehåll från andra aktörers. 

När SVT:s rapportering särpräglar sig genom att vara bred och objektiv går det att 

argumentera för att Aftonbladet även de behöver en särprägling för att vara relevanta. 

Det kan vara viktigt för Aftonbladet att använda sig av sensationalism och att fokusera på 

underhållning, och därmed framkalla känslor hos läsaren, för att få en särskiljande faktor, 

detta kan vara en drivande faktor i vilka nyheter som publiceras men även i hur de 

paketeras (Wang, 2012).  

Som tidigare etablerat finns det i Sverige en gängse mediebild av Donald Trump som en 

kontroversiell karaktär. När Aftonbladet rapporterar om Trump spär man på den bilden. 

När Aftonbladet redogör för ett uttalande av Trump värderas det. Hans uttalanden om 

Thunberg klassas av Aftonbladets journalist bland annat som ett hån. Epitetet “hån” 

används redan i rubriken, vilket kan vara ett sätt att locka till läsning genom dramatik. I 

SVT:s rubrik ges uttalandet inget epitet men i brödtexten benämns uttalandet som 

“ironiskt”, vilket snarare är att betrakta som en förklaring än en värdering. Att SVT inte 

värderar Trumps uttalande är ett tecken på objektivitet. SVT försöker inte anspela på den 

gängse mediebilden av Trump. Att inte värdera Trumps handlingar ger rum för flera 

åsikter hos mottagaren, vilket även detta är positivt sett till SVT:s public service-ideal. 

Detta visar att SVT värnar sina ideal högre än att få stor spridning, att beskriva Trumps 

handlingar som ”hån” genererar troligen mer klick än att beskriva dem på samma sätt 

som SVT. Aftonbladet å andra sidan anspelar på mediebilden av Trump som 

kontroversiell vilket, i motsats till SVT, kan anses vara ett sätt att tvinga på läsaren en 

åsikt. Aftonbladet offrar här objektivitet i förmån för spridning. SVT är däremot mer 

trogna till sina public service-ideal genom att inte använda sig av vissa berättartekniker 

för att förstärka dramatiken i artikeln. Kopplat till Gripsrud (2011, s. 357) så är detta 

positivt för SVT:s demokratiska funktion då objektiv nyhetsrapportering gör det enklare 

för konsumenter att bilda sina egna uppfattningar om samhällsfrågor då SVT inte indirekt 

berättar för läsaren vad denna bör tycka om händelsen på samma sätt som Aftonbladet 

gör.  

Slutligen vill vi även lyfta fram Europarådets punkter och diskutera vårt resultat utifrån 

dessa: 

2. Vara ett forum för offentliga diskussioner där ett så brett urval av uppfattningar som 

möjligt kommer till uttryck  



 

3. Sända opartiska och oberoende nyheter, informationer och kommentarer. 

6. Avspegla de olika filosofiska och religiösa uppfattningarna som finns i samhället och 

stärka den ömsesidiga förståelsen i etniskt sammansatta och mångkulturella samhällen. 

(Gripsrud, 2011. s.357) 

SVT öppnar upp för diskussion angående klimatprotesterna genom Ljunggrens och 

Berges diskussion i Aktuellt vilket uppfyller punkt två. Punkt 3 uppfylls genom att SVT 

undviker att använda sig av för mycket berättartekniker som till exempel polarisering för 

att skapa effekt och konflikt i texterna. Utifrån denna studie kan det vara svårt att avgöra 

om de uppfyller punkt 6, men eftersom miljöfrågan och Thunberg politiskt har format 

den senare hälften av 10-talet på ett avsevärt vis går det argumentera för att deras 

rapportering stärker den ömsesidiga förståelsen i en fråga som går över de kulturella och 

religiösa samhällsgränserna.  

SVT:s och public serviceuppgift är främst att leverera allmännyttiga och opartiska 

nyheter till befolkningen - en uppgift som kanske inte alltid uppfylls. I vissa av artiklarna 

publicerade av SVT som analyserats kan graden av allmännyttighet ifrågasättas, ett 

exempel på detta är artikeln publicerad av SVT med titeln ”Greta Thunberg: Arnold 

Schwarzenegger vill låna ut sin elbil till mig” (Haglund. 2019, 26 september). Att detta 

uttalande blir till en artikel kan till stor del ha att göra med att Arnold Schwarzenegger är 

ett högprofilerat och välkänt namn. När en välkänd internationell “kändis” pratar och 

förklarar sin åsikt om Thunberg blir man som svensk kanske extra intresserad av att läsa 

vidare, vilket kan vara en anledning till att både Thunbergs och Schwarzeneggers namn 

nämns redan i rubriken. Finns det någon allmännytta i denna artikel?  

Det går att argumentera för att svaret på frågan är både ja och nej. Eventuellt är läsaren 

intresserad av att följa omvärldens syn på miljörörelsen och det svenska “fenomenet” 

Thunberg, men man kan också anse att detta är en händelse som inte är att betrakta som 

viktig för allmänheten att ta del av då inget egentligen har hänt. Vad som egentligen är 

kärnan till denna nyhet är att Schwarzenegger, ett välkänt och “stort” internationellt 

namn, har berättat om ett potentiellt scenario som involverar en svensk person. Enligt 

dessa argument går det även att argumentera för att artikeln är att betrakta som en 

sensationalistisk sådan. Public service kan, trots eventuell brist på allmännyttighet, anses 

uppfylla sina kriterier genom publicering av denna artikel, detta eftersom public service 

handlar om mer än allmännyttighet. Jönsson (2015 s. 381) menar att public service ska ha 



 

allmännyttighet i sitt fokus men i public service-uppgiften ingår också att ha ett brett 

utbud. I och med denna artikel tydliggörs även Jönssons (2015 s. 383) påstående om att 

public service på senare tid tagit ett steg bort från att vara en direkt motpol till 

kommersiell media och istället satsar på att matcha de kommersiella aktörernas innehåll.  

Detta exempel kan anses matcha en kommersiell aktör som Aftonbladets innehåll då det 

är en nyhet som inte är klart och tydligt allmännyttig och dessutom kan anses dra åt det 

sensationalistiska hållet. Att använda sig av sensationalism i nyhetssyfte kan påverka den 

traditionella journalistiken negativt då det kan förhindra att händelsen berättas om på ett 

objektivt sätt (Olds & Barnes, 2013). Just i detta fall påverkar dock inte sensationalismen 

artikelns objektivitet negativt. Samtidigt är den traditionella journalistiken i en fas där 

den eventuellt kan komma att behöva omvärderas eller kanske till och med frångås då 

nedskärningar i den journalistiska sektorn har lett till en de-professionalisering av yrket 

(Wahl-Jorgensen Et al. 2016).  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

9. Slutsats  

Genom att studera förekommandet och användandet av nyhetsvärderingsfaktorer och 

berättarteknikerna på Aftonbldet.se och SVT.se har det visat sig att Aftonbladet är mer 

benägna att vinkla sina artiklar så de får ett högre underhållningsvärde än SVT. 

Aftonbladets artiklar består av avsevärt många fler nyhetsvärdesfaktorer vad gäller 

dramatisk/spännande, konfliktfylld och/eller involverar kända namn. Detta är en tydlig 

indikation på att Aftonbladet drivs mer av kommersiell logik i val av nyheter (Bilaga 1 & 

2). Vi ser att många av SVT:s och Aftonbladets artiklar berör samma händelser och 

skillnaderna i rapporteringen blir därför extra tydliga när man ser till vilka 

berättartekniker som journalister använder sig av för att förstärka artiklarnas innehåll. 

Anledningen till att Aftonbladet värderar underhållningsvärde högre än vad SVT gör kan 

handla om att Aftonbladet är mer beroende av antalet klick och stor spridning än vad 

SVT är. SVT:s inkomster påverkas inte av sina artiklars spridning då de är statligt 

finansierade till skillnad från Aftonbladet som är beroende av att företag finner det värt 

att marknadsföra sig på Aftonbladets plattformar då det är en av kvällstidningens stora 

inkomstkällor. Utifrån resultatet kan slutsatsen dras att SVT håller sig till sitt public 

service-uppdrag och sin objektiva nyhetsrapportering. Studien visade att Aftonbladet är 

mer sensationalistiska än SVT, i synnerhet när det kommer till kända personer i sina 

nyhetstexter. Utöver detta använde sig Aftonbladets journalister av betydligt fler 

berättartekniker för att förstärka de sensationalistiska dragen i sina texten. En fråga som 

kan lyftas är ifall detta nödvändigtvis behöver betraktas som något negativt. Det finns en 

problematik i överdriven användning av journalistiska berättartekniker eftersom att detta 

kan försvåra för läsarens möjligheter att bilda sina egna uppfattningar. Samtidigt präglas 

den korporativa-demokratiska modellen av mångfald i nyhetskällor och vilket är positivt 

då olika människor föredrar olika nyhetsplattformar.  

Problematiken uppstår när man ser till den eventuella förskjutningen i den svenska 

mediekulturen mot en mer liberal modell. Detta kan ses som problematiskt då denna 

förändring kan leda till urvattnat innehåll. Nyhetsförmedlingen som SVT utför är på så 

vis positiv utifrån public service objektivitetsideal. Att objektivitetsidealet bevaras är 

viktigt sett till public service och mediernas demokratiska funktion. Om SVT bibehåller 

sin kvalité gällande objektivitet och kan stå emot sensationalistiska strömningar kan 



 

förskjutningen mot den liberala modellen motverkas eftersom de kan fortsätta vara en 

måttstock för kvalitét i det journalistiska fältet.  

9.1 Vidare studier 

Finns det då en förskjutning i SVT:s nyhetsrapportering gällande nyhetsvärdering? 

Svaret på detta kräver förmodligen ytterligare studier på ämnet men det går dock 

konstatera att SVT särskiljer sig från Aftonbladet i sin nyhetsrapportering utifrån denna 

studie. Däremot är detta endast en aspekt av SVT:s verksamhet, och dessutom är SVT 

bara en av plattformarna inom svensk public service. För att besvara frågan om hur 

svensk public service ser ut och hur väl den uppfyller sina ideal krävs fler studier. 

Speglas public service-idealet i allt innehåll på TV, webb, sociala och radio? Producerar 

public service innehåll som är underhållande samtidigt som det är brett och folkbildande? 

Finns det en skillnad i hur nyheter presenteras på SVT Nyheter och hur de presenteras på 

SVT:s sociala medier? Dessa frågor kan vara intressanta att få besvarade i fortsatta 

studier eftersom det kan nyansera bilden av vad public service faktiskt är. Samtidigt är ny 

forskning särskilt viktigt när det kommer till media på internet och på sociala medier då 

detta är förhållandevis nya fenomen på en historisk skala. Vi anser även att nya studier på 

liknande ämne som vår kan göras då det finns utrymme för mer forskning. Till exempel 

att analysera SVT och en dagstidning som Dagens Nyheter för att se om det finns några 

större skillnader även här. Dagstidningar har historiskt sett inte varit lika beroende av 

sensationalism som kvällstidningar och därför borde skillnaden vara mindre mellan SVT 

och dagstidningar. Även studier om SVT:s utveckling över tid vore av intresse då detta 

med större precision skulle kunna visa på om det har skett någon form av förskjutning i 

hur man värderar nyheter över tid.  
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