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na Aftonbladet och Dagens Nyheter framställer SOS Alarm i sina nyhetspubliceringar. Mediernas 

rapportering är viktig att studera då mediebilden av SOS Alarm kan påverka allmänhetens förtro-
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värderingar och påverkar människors beteende. 

Studien har använt sig av kvalitativ textanalys och inriktat sig på 43 tidningsartiklar från Aftonbla-

det och Dagens Nyheter. Med grunden i valda teorier diskuteras de resultat som undersökningen 

visar, med fokus på dramatisering. Vår slutsats är att båda tidningarna, men främst Aftonbladet har 

skapat en vinklad bild av olika händelser, genom sin frekventa användning av dramatisering i tex-

terna. Vinklingen visade sig vara negativ, vilket beror på valet av ord och sammanhang som tid-

ningarna gjort. 

Sökord: nyhetsrapportering, mediedramaturgi, SOS Alarm, dramatisering, journalistik, berättar-

teknik, personifiering, tillspetsning, Aftonbladet, Dagens Nyheter 

Postadress 
Högskolan för lärande 
och kommunikation (HLK) 
Box 1026 
551 11 JÖNKÖPING 

Gatuadress 
Gjuterigatan 5 

Telefon 
036–101000  

Fax 
036162585 

 



HÖGSKOLAN FÖR LÄRANDE OCH 
KOMMUNIKATION (HLK) 
Jönköping University 

Bachelor thesis 15 credits 
 
Fall Semester 2011 

ABSTRACT 

Annajohanna Månsson, Emma Swärd 

SOS Alarm: Please Hold! 

A qualitative content analysis of Aftonbladet and Dagens Nyheters coverage of SOS Alarm 

Page amount: 46 

This study aims to study the media’s reporting on a number of specific events linked to 

the SOS Alarm. In our study, we wish to gain an insight into how the newspaper Af-

tonbladet and Dagens Nyheter presents SOS Alarm in their news releases. Media report-

ing is important to study because the media image of SOS Alarm can affect public confi-

dence in this actor of society. This is important because the image and the way media 

produce different events affect people, our social and cultural context, to see and perceive 

the reality we live in. The media is a powerful tool for people’s options, values and affect 

people’s behavior. 

The study has used the method of quality content analysis and focused on 43 newspaper 

articles from Aftonbladet and Dagens Nyheter. With the foundation of the selected theo-

ries discussed the results that the investigation concludes with a focus on the dramatiza-

tion. Our conclusion in the analysis of reporting on SOS Alarm is that both papers, but 

mainly Aftonbladet has created a biased and partially inaccurate picture of different events 

by the frequent use of dramatizations in the texts. The bias proved out to be negative, 

which depends on the choice of words and context in which the newspapers have done. 
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1 Inledning 

Ständigt rapporteras det om myndigheters agerande i massmedierna och det går sällan att undvika 

att ta del av de nyheter som tidningarna distribuerar. Stora svarta rubriker möter oss vart vi än går 

oavsett om vi aktivt väljer att ta del av informationen eller ej. När vi står i en kassakö, när vi pro-

menerar i stadskärnan eller när vi aktivt läser tidningen uppmärksammar vi vad medierna skriver 

om. När en händelse som är av intresse för samhället och dess medborgare har inträffat är medi-

erna snabba med att förmedla nyheten vidare till allmänheten. Eftersom människor omöjligt kan 

vara fullständigt medvetna om allt som sker i samhället, agerar medierna som ett fönster åt oss 

människor för att vi ska kunna förstå och relatera till vad som händer bortom våra egna erfaren-

heter och omgivningar (Nord och Strömbäck 2004:13; Jensen 2009:117). 

Att mediernas rapportering skapar effekter hos läsarna är redan ett faktum, som McQuail 

(2010:454) uttrycker det  

There is a widespread belief, nearing on certainty, that the mass media are a powerful instrument of influ-

ence on opinion and of effects on behavior (McQuail 2010:454).  

Det är just detta som intresserar oss, att mediernas rapportering kan ge effekter på människors 

värderingar och bidra till att forma människors verklighetsbilder (Nord och Strömbäck 2004:329). 

Genom dessa effekter påverkas läsarens förtroende för de inblandade aktörerna i en händelse. Att 

journalistens vinkling, saklighet och relevans kan ha en inverkan på flera människors handlingar 

och åsikter är kanske inte självklart för alla, men nu för tiden är den stora frågan inte om det skap-

as effekter av media utan snarare vilka effekter, på både kort och lång sikt. (Jensen 2009:120) 

 

Syftet med uppsatsen är att studera mediernas rapportering kring ett antal specifika händelser 

kopplade till SOS Alarm. Detta är viktigt att studera för att få en bild av vilka effekter som kan 

skapas till följd av mediernas rapportering.  

 

Med den teoretiska utgångspunkten i journalistikens roll och framställning kommer vi att analy-

sera hur medierna har framställt SOS Alarm i tidningar och därmed vilken bild som medierna gett 

av företaget.  
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SOS Alarm är en aktör som verkar på samhällsnivå, i nära relation till myndigheter, medborgare 

och medier. På grund av företagets komplexa roll och arbetsfält spelar mediernas framställning av 

händelser, där SOS Alarm står i fokus, en betydelsefull roll för vilken bild och vilka attityder som 

medborgarna skapar och känner gentemot SOS Alarm. Att medborgarna känner förtroende för 

SOS Alarm är en av de avgörande faktorerna för att deras verksamhet ska kunna fungera. Företa-

get finns till och arbetar för just medborgarna, deras säkerhet och för att erbjuda hjälp i akuta lä-

gen. Det ska allra helst inte råda tvivel om SOS Alarm kan hjälpa eller inte. I en idealisk värld ska 

detta vara en självklarhet för alla. 

 

Under de senaste åren har SOS Alarm varit inblandade i, samt direkt ansvariga för, ett antal fall 

som lett till att personer avlidit. I vissa av dessa fall har anställda hos SOS Alarm blivit avskedade 

och till och med dömda för brott. Detta kan påverka allmänhetens förtroende för SOS Alarm, 

vilket i längden kan göra genomförandet av räddningsaktioner svårare, bland annat genom att 

förtroendet för SOS Alarm minskar till den grad att människor inte känner trygghet i att vända 

sig till dem för hjälp (Jensen 2009:11). 

 

Med vår undersökning önskar vi kunna bidra med kunskap om hur tidningarna Aftonbladet och 

Dagens Nyheter framställer SOS Alarm i sin nyhetsrapportering. Eftersom SOS Alarm under det 

senare året frekvent varit föremål för mediernas nyhetsrapportering och att TV4 i sitt program 

”Kalla fakta” i november 2011 granskade SOS Alarms hantering, växte ett intresse från vår sida 

att skapa en förståelse för vilken bild som medierna målar upp av SOS Alarm. Med denna medie-

uppmärksamhet finns det eventuellt en risk för att medborgarnas förtroende för företaget mins-

kar. Vår undersökning lägger inte fokus på vilka effekter medierna skapar, utan på vilken bild 

medierna ger av SOS Alarm. Mediernas effekter kan emellertid, på lång sikt leda till att förtroen-

det för företaget försvagas och att medborgarna aktivt väljer bort SOS Alarm som hjälp vid akuta 

behov. Det bör framhållas att denna synvinkel endast är ett sätt att se på saken.  

 

Samhällsnyttan för denna uppsats utgörs av att vi undersöker hur två svenska tidningar framstäl-

ler ett svenskt företag som ägs av staten, kommuner och landsting. Därmed bör det vara av in-

tresse att få en inblick i hur medierna framställer detta företag som finns till och verkar för ett 

tryggare samhälle. Förutom detta finns det en nytta i att öka kunskaperna för vilka konsekvenser 

som mediernas nyhetsförmedling eventuellt kan uppbringa från individnivå till samhällsnivå.  
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Som tidigare nämnt är medierna ett fönster för medborgarna och deras uppfattning om det som 

omringar dem. Oavsett hur förberett ett företag är med eventuella handlingsplaner, beredskap 

och informationsstrategier, kan medierna med sin rapportering enkelt slå omkull dessa strategier 

genom att förmedla en bild som inbringar oro och skepsis (Nord och Strömbäck 2005:52).  

 

Hur de betydelsefulla samhällsaktörerna, i detta fall SOS Alarm, speglas i medierna är viktigt att 

förstå för att ytterligare undersökningar ska kunna genomföras där receptionen av dessa artiklar 

istället kan studeras. Detta är i sin tur även viktigt att undersöka för att berörda myndigheter skall 

kunna få information angående om medborgarna har fortsatt förtroende för en samhällsaktör 

som SOS Alarm eller om denna tilltro försvagas. Om det sist nämnda sker kan det innebära en 

stor risk för samhällets uppbyggnad och funktion. Det skulle betyda särskilt stor risk för den en-

skilde medborgaren som i så fall riskerar att uppleva en förtroendekris samt bristande trygghet i 

tillvaron, vilket är ett av de grundläggande behoven för en individ. (2011:ne.se/behovshierarki)    

Dispositionen för denna uppsats är som följer, vi börjar med att presentera studiens bakgrund för 

att sedan fortsätta med de teoretiska utgångspunkter som är valda för undersökningen. I detta 

kapitel följer även tidigare forskning. Sedan presenteras studiens syfte och frågeställningar för att 

följas av metodkapitlet. Efter detta redovisas våra resultat för Aftonbladet och Dagens Nyheter 

samt följt av en övergripande sammanfattning. Sedan följer diskussionen där resultat och metod 

resoneras kring, i nämnd ordning. Till sist kommer undersökningens slutsats och förslag till vi-

dare forskning.  
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2 Bakgrund 

I bakgrundskapitlet kommer vi att presentera fakta om företaget SOS Alarm och varför det är av 

stor vikt för företaget att ha ett förtroende hos de svenska medborgarna. Här introduceras även 

de två tidningar, vars artiklar ligger till grund för studien. Information om tidningarnas politiska 

inriktning, definition och arbetssätt förklaras.  

2.1 SOS Alarm AB1 

Företaget SOS Alarm Sverige AB bildades år 1973. Företaget ägs till 50 % av svenska staten me-

dan de resterande 50 % ägs av kommuner och landsting. Företaget skapades med syftet att förena 

samhällets alla alarmeringsbehov till en och samma organisation. Vid starten var målet att en 

SOS-central skulle finnas i varje län, där mottagning av 112-samtal, alarmering av räddningstjänst 

och ambulans skulle skötas (2011: sosalarm.se/faktaskrift). 

 

SOS Alarm AB arbetar efter visionen för ett tryggare samhälle (2011: sosalarm.se). År 2011 fanns det 

18 SOS-centraler i hela Sverige med kontinuerlig verksamhet både året och dygnet runt. Cen-

tralerna är fördelade inom tre geografiska produktionsområden; Syd, Mitt och Norr. SOS Alarm 

har trots denna uppdelning ändå en gemensam mottagning för samtal, för att kunna fördela arbe-

tet och samverka mellan de olika produktionsområdena. En följd av denna samverkan blir att fö-

retaget kan uppnå jämnare fördelning, minskad sårbarhet och kortare handläggningstider. (2011: 

sosalarm.se/faktaskrift) Varje år tar företaget emot cirka 20 miljoner larmsamtal, varav cirka 3,6 

miljoner gäller nödsamtal till 112. SOS Alarm står till tjänst med att snabbt kunna bedöma och 

analysera vilka åtgärder och resurser som krävs för en situation. Företaget arbetar tillsammans 

med räddningstjänst, ambulans, polis och övriga hjälpinsatser (2011: sosalarm.se/Organisation). 

 

Svarstiden för larm till 112 ska enligt avtal med staten vara högst åtta sekunder. Vid ett larmsam-

tal är varje sekund dyrbar. När människor i nöd söker SOS Alarm via 112 är det svarstiden som 

värderas högst som trygghetsfaktor.  

Med åren har antalet felaktiga påringningar ökat. De felaktiga samtalen skapar komplikationer 

eftersom de stjäl tid och resurser från de riktiga nödsamtalen. SOS Alarm presenterar information 

                                                

1 Presentationen av SOS Alarm bygger helt och hållet på information från organisationens hemsida, till största delen 
inhämtad genom deras faktaskrift. 
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om att ungefär hälften av alla samtal till 112 består av felaktiga påringningar. (2011: sosa-

larm.se/faktaskrift) 

SOS Alarm ingår i ett Alarmeringsavtal med staten, i detta avtal regleras företagets nationella 

uppdrag samt hur företaget ska hantera sina tjänster på ett effektivt sätt. Granskning av att SOS 

Alarm sköter sin verksamhet enligt Alarmeringsavtalet sker av MSB, Myndigheten för Samhälls-

skydd och Beredskap. Enligt avtalet ska SOS Alarm: 

• Ta emot och behandla eller, när fullständig larmbehandling inte sker, vidarekoppla nödsamtal från allmän-

heten. 

• Driva SOS-centraler som upprätthåller SOS tjänsten för nödnumret 112 i hela landet. 

• Erbjuda samtliga kommuner, landsting och statliga räddningsorgan att träffa avtal för anslutning av alarme-

ringstjänster, det vill säga för att larma ut ambulans och räddningstjänst. 

• Utnyttja positionering av 112-samtal där så är möjligt i fast och mobil telefoni. 

• Ansvara för samhällsinformationen om nödnumret. 

• Utveckla SOS-tjänstens innehåll i takt med att omvärldens behov, samhället och tekniken förändras. 

• Följa och medverka i det internationella samarbetet och utvecklingen inom området. 

• Sammankalla och ansvara för 112-rådet.  

• Lämna en årlig verksamhetsrapport till regeringen. 

• Fullgöra åtaganden även vid större krissituationer eller extraordinära händelser 

(2011:sosalarm.se/faktaskrift). 

Hur vårdärendena inom varje landsting ska behandlas regleras däremot enligt avtal med respek-

tive landsting. Regleringar i dessa avtal styr bland annat hur prioritering av vårdärenden ska ske, 

vem som utför dessa prioriteringar samt vilken kompetens som bör finnas på varje SOS-central. 

Landstingen i Sverige har ingen skyldighet att nyttja SOS Alarms tjänster, men fram till den 1 no-

vember 2011 har företaget erhållit avtal med samtliga landsting i Sverige. Från och med detta da-

tum valde landstingen i Uppsala, Södermanland, Västmanland och Gotland kommun att säga upp 

sitt avtal med SOS Alarm och därmed teckna ett avtal med konkurrerande operatör för vårdären-

den. Vilka resurser som företaget har att tillgå avgörs av respektive landsting, resurser som till 

exempel antalet ambulanser. Vid vårdärenden gäller Hälso- och Sjukvårdslagen samt övrig sär-

skild lagstiftning. Ifall SOS Alarm misstänker att det förekommit medicinsk risk för patienten har 

de en skyldighet att göra en Lex Maria-anmälan till Socialstyrelsen (2011: sosalarm.se/faktaskrift). 

 

SOS Alarm ansvarar inte endast för vårdärenden, utan har även till uppgift att ta emot larmsamtal 

med koppling till andra samhälleliga organ och hjälpresurser. Dessa är bland annat kustbevak-
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ning, tull, fjällräddning, giftinformationen, jourhavande läkare, jourhavande präst, socialjour och 

vissa andra myndigheter/organisationer. (2011: sosalarm.se/faktaskrift) 

 

I de två följande avsnitten presenteras kortfattat tidningarna, vars artiklar som utgjort materialet 

för denna studie.  

2.2 Aftonbladet 

Aftonbladet grundades år 1830 av Lars Johan Hierta. Tidningen är en svensk kvällstidning med 

socialdemokratisk inriktning. Tidningen utgår från Stockholm men sedan 1960-talet är Aftonbla-

det en rikstäckande tidning med publicering sju dagar i veckan. (Hadenius, Weibull och Wadbring 

2011:79). Aftonbladet trycks under vardagarna i 310 900 exemplar och under söndagar i 371 400 

exemplar, enligt en mätning från år 2010. Sedan år 1996 ägs Aftonbladet av det norska mediefö-

retaget Schibsted men LO har, sedan år 1956, fortfarande kontrollen över tidningens politiska 

inriktning (2011: http:/ne.se). Aftonbladet är till stor del läsarfinansierad. Eftersom det är en 

kvällstidning har den en annorlunda annonsmarknad och fyller andra funktioner än morgontid-

ningen Dagens Nyheter. (Hadenius, Weibull och Wadbring 2011:79) På Aftonbladets hemsida 

presenteras tidningens slogan 

 Sveriges mest engagerande tidning (2011: aftonbladet.se). 

2.3 Dagens Nyheter 

Tidningen grundades år 1864 av Rudolf Wall. (Hadenius 2002:13,446) Tidningens politiska in-

riktning är numera en oberoende liberal morgontidning. Enligt en mättning gjord år 2010 trycks 

DN i 292 300 exemplar under vardagar och i 334 000 exemplar under söndagar (2011: ne.se). 

Om vi ställer dessa siffror i jämförelse med Aftonbladets upplaga framgår det tydligt att Afton-

bladet trycks i ett större antal exemplar under alla veckans dagar än Dagens Nyheter.  

Tidningen är ett dotterbolag till Bonnier AB och ingår därmed i koncernen för norra Europas 

ledande medieföretag. På DNs hemsida presenteras ett citat som talar om tidningens förhållande 

till politik och samhället i stort  

Vi står fria från partier, organisationer och ekonomiska maktsfärer (2011: dn.se). 

Vidare uttrycker DN genom informationen på sin hemsida att de förespråkar objektivitet och 

oberoende verksamhet på alla plan. (2011: dn.se). 
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3 Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel kommer vi att presentera de teoretiska utgångspunkter som är relevanta för upp-

satsen. Teorier kring journalistikens roll, den journalistiska formen, framställning och om medier, 

samhälle och verklighetsbilden kommer att presenteras.  

3.1.1 Medier, samhälle och verklighetsbild 
Vårt samhälle är beroende av medier och det är genom medierna som vi kan se, uppleva och för-

stå vad som sker utanför våra egna referensramar. Vi är beroende av medierna för hur vi skapar 

och hur vår personliga uppfattning av samhället ser ut. (McQuail 2010:83) Medierna har makt att 

kunna påverka våra åsikter och vår syn på världen. Antingen kan de välja att rapportera om värl-

den på ett öppet sätt eller på ett begränsat sätt och därmed kontrollera våra intryck. Förutom 

detta kan medier även välja att inta en neutral, passiv roll eller en aktiv och deltagande roll. 

(McQuail 2012:85) 

Medier är inte helt fria agenter i samhället. De är föremål för både formell och informell kontroll 

av både sin egen institution samt av de övriga institutioner som också har ett intresse av att forma 

allmänhetens uppfattning om verkligheten. Målen från dessa institutioner sammanfaller inte alltid 

eller nödvändigtvis med syftet att förmedla den objektiva ”sanningen” om verkligheten. (McQuail 

2010:86) Vad medierna presenterar för sin publik styrs bland annat efter förväntade behov, egna 

syften, som inkomster, viljan att påverka och efter motiv från andra institutioner så som reklam, 

propaganda och fördelaktiga bilder. I urvalet finns det därmed ett antal olika underliggande motiv 

och i flödet av ”verklighetsbilden” kan medialisering osannolikt vara en neutral process. 

(McQuail 2010:86)  

The “reality” will always be to some extent selected and constructed and there will be certain consistent bi-

ases (McQuail 2010:86). 

Som tidigare nämnt är det inte endast medier och deras förmedling som påverkar vår verklighets-

bild. Det finns även andra faktorer som har inflytande över oss, som politiska partier, arbetsorga-

nisationer och familjen. Modellen nedan visar en abstrakt illustration över hur verklighetsbilden 

skapas i samspelet med olika institutioner. 



8 

 

 

 

Figur 1: En referensram för teoribildning om media och samhället (McQuail 2010:86) 

I teorier kring medier, samhälle och verklighetsbild förekommer det fyra huvudteman som medi-

erna påverkar, och som i sin tur påverkar medierna. Dessa fyra är makt och olikheter, social in-

tegration och identitet, social förändring och utveckling samt tid och rum. Forskarna är inte ense 

om vilket tema som är viktigast, som tydligast påverkas av medierna men de är överens om att 

alla existerar. (McQuail 2010:87, 89, 91, 93)  

3.1.2 Journalistikens roll 

Journalistik är  

En ur speciella ekonomiska förutsättningar given teknik att producera sälj- och läsbart material (Nerman 

1981:46) 

Detta medför även vissa värderingar och etik till arbetsformen, där den allra första, och viktigaste 

är att korrekt och allsidigt förmedla nyheter. Dessa förändras ständigt på så vis att det inkommer 

nya uppgifter, journalister gräver djupare i historien eller följer upp en tidigare nyhet. Journalisti-

kens ideal kan tydligt kopplas samman med demokratins och härrör från upplysningstiden  

(Nerman 1981:46, 159)  

En strävan efter sanning, krav på öppenhet och debatt, en vilja till granskning av olika typer av makthavare 

(Hvitfelt och Nygren 2008:162). 
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Kovach och Rosenstiel menar att  

The purpose of journalism is to provide people with the information they need to be free and selfgoverning 

(Kovach och Rosenstiel 2001:12-13). 

med andra ord skall människorna, genom texten, bindas samman med verkligheten. För att detta 

skall lyckas måste texten vara skriven på ett sådant sätt att världen, så som den porträtteras, upp-

levs vara verklig. Detta beskrivs också som den första av journalistikens grundprinciper. För att 

uppnå detta har journalisten nio olika riktlinjer att hålla sig till 

1. Journalism's first obligation is to the truth. 

2. Its first loyalty is to citizens. 

3. Its essence is a discipline of verification. 

4. Its practitioners must maintain an independence from those they cover. 

5. It must serve as an independent monitor of power. 

6. It must provide a forum for public criticism and compromise. 

7. It must strive to make the significant interesting and relevant. 

8. It must keep the news comprehensive and proportional.  

9. Its practitioners must be allowed to exercise their personal conscience 

(Kovach och Rosenstiel 2001:12-13). 

Massmediernas rutiner försvårar dock detta på grund av att deras existens bygger på att produ-

cera texter som läsarna vill köpa, vilket riskerar att påverka texterna mot att bli mer underhållande 

och mindre faktamässiga. Nyhetsvärderingen påverkas av dessa två delar vid bedömningen av vad 

som kommer publiceras, men det benämns i detta sammanhang som två styrfält. Det publicist-

iska och det marknadsmässiga. (Hvitfelt och Nygren 2008:46,161; Nerman 1981:21, 39) Det an-

ses även vara ett ansvar som journalister bär på sina axlar att presentera viktiga nyheter på ett så-

dant sätt att medborgarna i dagens samhälle tar sig tid att läsa det. (Kovach och Rosenstiel 2001 

s.149) 

Journalistikens mest grundläggande begrepp är det så kallade nyhetsbegreppet. Detta begrepp 

innebär att världen porträtteras som en bild av verkligheten där den består av tidsmässigt ordnade 

företeelser, dramatiska detaljer och fakta. I den journalistik som kallas nyhetsjournalistik anses 

delen vara viktigare än helheten, vilken inte lockar läsare att köpa mediet. Denna typ av journali-

stik förenklar och arbetar med att ta fram olikheter samt sätter ofta händelserna i kontrasterande 

lägen. Detta beror på att hela bilden inte säljer lösnummer. Nyhetsjournalistiken dramatiserar 

händelser för att bättre passa in i massmedierna och locka till läsning, vilket ger en bild av en  
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nervöst uppskruvad värld (Nerman 1981:46). 

Denna inriktning på nyhetsjournalistiken gör också att texterna blir mer skönlitterära samt att för-

fattarna av texterna ger världen en viss mening. (Nerman 1981:46,75) Journalisterna använder allt 

mer dramaturgiska grepp i författandet av massmedietexter, vilket ofta minskar sakligheten. 

(Hvitfelt och Nygren 2008:35) Journalistiken blir alltmer beroende av publiken, källorna, an-

nonsmarknaden samt kapitalmarknaden. Detta driver journalistiken till att förändra sina värde-

ringar. (McManus 1994 i Hvitfelt och Nygren 2008:133)  

I arbetet med nyhetsjournalistik finns vissa bestämda ramar som journalisten följer i sitt arbete. 

Det är nödvändigt för textförfattaren att använda sig av mallar, dels för att publiken lätt skall 

kunna ta till sig texten, se mer om läsvanor senare i texten, och dels för att texten skall bli välskri-

ven även under tidspress. (Hvitfelt och Nygren 2008:149-152) 

3.1.3 Medielogik och medieform 

Medielogiken står för de grundläggande principer och normer som existerar inom medier. Det 

vill säga att mediernas arbetsform på olika sätt avgör vad som blir nyheter, koncentrerat till medi-

eformat, arbetsrutiner, arbetslogik och berättartekniker. (Strömbäck 2000:157). För att bli en ny-

het bör den alltså också passa in i mediets medielogik för att få utrymme i tidningen. Altheide 

(1979 genom Hvitfelt 1989:91) talar även om medieformen som en viktig aspekt tillsammans med 

medielogiken, han menar på att det finns rutiner för hur medierna ska behandla olika händelser 

inom sin genre.  

 Altheide ser medieinnehållet som utformat för att passa medieformen och medieformen som utformad att 

passa publikens preferenser och kunskaper (Altheide och Snow 1979 genom Hvitfelt 1989:91). 

För människors dagliga liv och verklighetsuppfattning spelar medierna en central roll. Medierna 

finns till för att förmedla information om det som händer både i vår närhet men även det som 

händer långt bortom vår egen verklighet. Medierna ger bilder utifrån olika sorters synvinklar, på 

grund av journalistikens arbetsrutiner samt av tidningarnas politiska styrning. De bildar ett föns-

ter för oss att se genom för att kunna förstå och ta till oss vad som händer i runt omkring oss. 

(Nord och Strömbäck 2004:13) 

Den bild och på det vis som medierna framställer olika händelser påverkar människor, vår sociala 

och kulturella kontext, att se och uppfatta verkligheten vi lever i. Medierna utgör ett kraftfullt 

verktyg för människors åsikter, värderingar och påverkar människors beteende (McQuail 
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2010:454). På det vis som medierna framställer en händelse kan således påverka en människas 

värderingar och åsikter om en fråga och även påverka läsarens/mottagarens förtroende för de 

inblandade aktörerna i en händelse. 

3.1.4 Textproduktion och massmedieretorik 

Enligt Nerman (1981) skrivs massmedietexter för att läsas, vilket kräver att mottagaren kan känna 

igen sig i den. Om detta inte är möjligt kommer läsaren inte att uppskatta, eller ens ha energi att 

läsa, hela texten. Detta fungerar om artikelförfattaren lyckas göra ett socialt rum där läsaren kän-

ner igen sig och kan använda sig av sina egna erfarenheter för att skapa sig den slutgiltiga bilden. 

Mottagarens egna erfarenheter innefattar sådant som ordval, meningsbyggnad och symbolik, vilka 

måste vara samma hos läsaren som hos författaren. En annan aspekt av journalistens uppgift är 

att skapa trygghet för läsaren, vilket genereras genom igenkänning. När språket liknar det läsaren 

är van vid och om läsaren kan avkoda texten skapas det ytterligare en nivå av trygghet för den-

samme. Publiken har i samarbete med medierna producerat läsvanor och läsförväntningar under 

många år. En artikel skapas utifrån fasta ramar och med utgångspunkt i dem läses också texten. 

När texten skapar mening för läsaren kommer dennes bild av verkligheten att på något sätt för-

ändras. Samma sak gäller för författaren när denne skriver texten och därmed uttrycker sin för-

förståelse och sina erfarenheter i text. (Nerman 1981:18-21, 35, 42-43, 91) 

En artikel i ett medium kan beskrivas som ett socialt rum där producerandet av texten är en 

handling. Detta rum, artikeln, innefattar fyra grundbetydelser enligt Nerman 

Ett uttalande om den existerande verkligheten |…| en vilje- och känsloyttring från den skrivandes sida 

|…| ett försök att röra vid, att peta på läsaren-lyssnaren och att få honom att känna och handla |…| en 

invitation till läsaren, ett erbjudande att dela denna värld, detta rum (Nerman 1981:19). 

Nerman menar också att texten med hjälp av dessa fyra grundstenar talar om följande för läsaren 

Detta är världen, detta är min värld, detta bör vara din värld, kom och dela denna vår gemensamma värld 

(Nerman 1981:20). 

Det som är viktigt att undersöka är vilken av grundstenarna som dominerar i texten eftersom alla 

fyra ofta finns med i texten men en definierar vad texten vill säga. (Nerman 1981:18-21, 35, 91) 

Enligt Nerman (1981) fungerar det inte att i text presentera all fakta, massmedietexter måste an-

passas efter utrymme. På grund av detta abstraherar journalister, det vill säga, presenterar en de-
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taljerad faktauppgift som en större grupp, till exempel istället för att presentera Border Collie, 

Labrador, Beagle och Bostonterrier skrivs bara den högre abstraktionsnivån hundar ut. (Nerman 

1981:44-55, 92-94, 102) När journalisten använder sig av detta grepp räknar densamme med att 

mottagaren har tillräcklig kunskap för att veta vad som ryms inom det abstraherade begreppet. 

De olika klasserna brukar betecknas som att de finns på låg eller hög abstraktionsnivå. På den 

höga nivån är klasserna vida, vilket innebär att de exemplar som finns däri har få gemensamma 

kännetecken. Talas det istället om den låga nivån är det tvärtom, där är klasserna trånga, alltså har 

individerna fler gemensamma kännetecken. Se följande figur för en illustrerad bild av abstrakt-

ionsnivåer. 

 

 
 

Figur 2: Abstraktionsstege enligt Nerman (1981) 

 

Journalistens uppgift blir här att förenkla texten, klassificera fakta/begrepp/saker på abstrakt-

ionsstegen, så att läsarna förstår men utan att för den skull förvanska fakta. Ett viktigt arbetsred-

skap för journalister är att kunna skriva konkret, men det är då viktigt att inte ta för många steg 

på abstraktionsstegen eftersom texten då kommer att handla om något annat än den fakta sända-

ren arbetar utifrån. Abstraktionsförmågan står i direkt relation med upplevelsen av korrekt män-

niskovärde. Om detta på något sätt verkar vara i fara förlorar vi vår förmåga att abstrahera. Vid 

sådana tillfällen kan inte mottagaren konkretisera abstraktionen korrekt. (Nerman 1981:44-55, 92-

94, 102) 
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3.1.5 Kvällstidning vs morgontidning 
Innehållsmässiga samt uttrycksmässiga skillnader mellan medierna är många. Sett till kvälls- re-

spektive morgontidningar finns en del tydliga skillnader. Kvällspressen inriktar sig på att erbjuda 

läsning, så kallat gemenskapsskrivande (vilket utförligare beskrivs under avsnittet för dramatise-

ring). Kvällstidningarna skapar attityder för gemenskap – att gemensamt tycka något, de vinklar 

även texterna mot en koncentration på enskilda individer för att läsaren skall skapa en koppling 

till sina känslor. Detta kallas human touch samt privatisering av materialet (Nerman 1981:50), vilket gör 

rollerna tydligare i händelsen som beskrivs samt att det i sin tur gör händelsen tydligare för läsa-

ren. Skribenterna låter sin text bli ett slags framförande genom att de bygger upp spänningen och 

sedan håller den vid liv. Eftersom artikeln behandlas som ett spännande drama leder det till att 

läsaren ser verkligheten på samma sätt. Kvällstidningarna använder sig av nyhetsjournalistik, som 

påvisad innan, vilket tydligt märks på greppen journalisterna i dessa medier använder. Dels arbe-

tar de mycket med dramatisering, skriver kortare, generaliserande och upptrappat, dels är läsarna i 

centrum genom att journalisten skriver till dem eller använder sig av citat och direkta intervjuer 

från läsarna. Till dramatiseringsgreppen hör 

Scenbildning, slagkraftiga miljöer, kontrastering och polarisering, stegring, upprepningar, överdrifter, korta 

meningar, nya laddade ord och uttryck (Nerman 1981:51).  

Risken med denna typ av skriftspråk är att det skapar en känslolös attityd hos läsarna som till slut 

enbart är ute efter upplevelsen, inte verkligheten i artikeln. (Nerman 1981:50-51). 

Dagspressen har ett annorlunda förhållningssätt till journalistiken jämfört med kvällstidningarna. 

De har ett objektivt ideal och bygger till stor del sina artiklar genom ett officiellt språk. Samtidigt 

söker dagspressen ett sätt att komma sina läsare nära och tar på grund av det efter en del av 

kvällstidningarnas metoder. Den största skillnaden mellan dagspress och kvällstidningar är förhål-

landet till källor. Dagspressen söker sig till erkända och vedertagna källor och har sedan ett kort 

avstånd till dem i artiklarna. Det vill säga, de låter källorna vara väl synliga i texten och använder 

sig av expertkommentarer, citeringar samt synpunkter från dessa källor. Artikelförfattaren syns 

ofta väldigt lite eller inte alls i den publicerade texten utan låter den snarare stå för sig själv. 

Dagspressen använder sig av  

Opersonliga konstruktioner, formella subjekt, ”man”, passiver, att man skriver relativt långa meningar, skju-

ter in korta satser i längre, att man substansiverar (Nerman 1981:52). 



14 

 

 

Dagstidningarna ser relationen till sina läsare samt sin egen roll som osäker samtidigt som de, 

jämfört med kvällstidningarna, är mer beroende av sina accepterade källor då de spelar stor roll i 

texten. (Nerman 1981:52-53) 

Kvällstidningarna bemöter de problem de upplever, bland annat i form av sjunkande upplagor, 

genom att minska antalet anställda, producera specialbilagor samt förändra innehållet mot efter-

frågan: 

Mer sex, mer skandaler, mer brott och betydligt mer kändisjournalistik (Hvitfelt, Nygren 2008:39). 

Greppen de använder sig av är bland annat att de vinklar nyheterna hårdare och de skärper adjek-

tiven. Dagstidningarnas pappersupplagor konkurrerar med tv och detta gör de stora dagstidning-

arna genom att erbjuda läsarna noggrannhet, bakgrund och genom att gå djupare i reportagen.  

(Hvitfelt och Nygren 2008:39-40) 

3.1.6 Den journalistiska formen 

Vi har säkert alla upplevt att morgontidningar och kvällstidningar framställer sina nyheter på 

skilda sätt och lägger fokus på helt olika delar av nyheten. Det som karakteriserar den journalist-

iska formen är att det finns olika berättartekniker som journalister kan tillämpa på sina texter, 

som i sin tur avgör vilken fakta i en händelse som får mest fokus (Hadenius, Weibull och Wad-

bring2011:332-333). Berättarteknik är ett tillvägagångssätt för att bearbeta händelser och fram-

ställa dem på ett sätt som förväntas fånga människors uppmärksamhet via igenkänning och iden-

tifikation (Nord och Strömbäck 2004:229). Sedan tidigare finns det ett antal berättartekniker som 

anses vara väsentliga inom den journalistiska formen. Gudmund Hernes har definierat sex be-

rättartekniker som journalister använder sig av för att skapa uppmärksamhet för sin nyhet(Hernes 

1978:187-188). Dessa är följande 

Tillspetsning – innebär att de viktigaste och mest väsentliga punkterna i en nyhet presenteras. En 

händelse eller uttalande har en större förutsättning att bli en nyhet ifall den går att spetsa till. För 

att presentera i en kortare versioner och mindre omfattande rapporter ersätts detaljer med över-

drifter. 

Förenkling – komplexiteten i en händelse eller ett budskap behöver reduceras. Det innebär att 

mångfaldigheten och nyansering behöver begränsas och istället ersättas av förenklingar. Det ska 

vara enkelt och koncist. 
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Polarisering – genom att låta presentera konflikter och kontrasterande synpunkter fångar uppmärk-

samhet. Att låta synpunkterna från motståndarna tala för sig själv kan vara ett effektivt sätt. På 

detta vis väcks känslor till liv och kan också förenkla olika uppfattningar av en händelse. 

Intensifiering – ett plötsligt utbrott lockar mer uppmärksamhet än en vanligt förekommande nyhet. 

De plötsliga utbrotten kan till exempel bestå av strejker, sammandrabbningar, attacker och yrken. 

Dessa händelser ger material för en mer intresseväckande och levande nyhet.  

Konkretisering – vid invecklade serier av händelser kan det vara till en fördel att konkretisera hän-

delserna för att kunna skapa större uppmärksamhet. Genom att konkretisera det som från början 

är abstrakt kan hjälpa till att fånga läsarnas uppmärksamhet. Ett annat sätt att använda tekniken 

på är att endast lägga fokus på det som är konkret i en händelse. (Hernes 1978:187-188) 

Personifiering2 – för att kunna skapa ytterligare uppmärksamhet finns även knepet att satsa på iden-

tifikation. Människor intresserar sig för andra människor och genom att lyfta fram enskilda per-

soner i en händelse ges läsarna en möjlighet till igenkänning och beröring (Hernes 1983 genom 

Nord och Strömbäck 2004:229-230). 

Berättarteknikerna kan enligt andra forskare uppfattas på två skilda sätt, antingen som att en hän-

delse besitter en viss egenskap som människor uppfattar som intressant eller att informationen 

kan bearbetas på det vis att den sannolikt fängslar en större publik än vad den skulle ha gjort från 

början. (Nord och Strömbäck 2004:229) Dessa två aspekter kan placeras i en större bild, nämli-

gen medielogiken, som tidigare presenterats i detta kapitel.  

3.1.7 Dramatisering 
Dramatisering betyder att skapa ett drama, vilket i sin tur innebär att textens innehåll får en cen-

tral plats och att det inte finns en berättare synlig. Drama kan också skapas genom att placera 

personer, roller i centrum och låta deras handlingar och citat berätta historien. Ytterligare drama-

tiserande grepp är att växla mellan närbild och bild på avstånd, att kontrastera, upprepa och 

stegra, vilket tagits upp tidigare i detta kapitel. När det gäller att låta individen stå i centrum och få 

berätta historien finns det fasta ramar, som ger olika uppfattning om människan som drabbats 

                                                

2Hernes redovisar inte personifiering i boken från 1978 utan personifiering tillkom först i en av hans artiklar från 

1983 
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eller på annat sätt berörs av händelsen. Det handlar om hur författaren skapar miljön/scenen, hur 

replikerna återges samt olika tillspetsningar för att skapa spänning. Ytterligare ett grepp för att 

skapa förväntning i läsningen är gemenskapsskrivande och så kallade gemenskapstexter. Det är 

texter som inte arbetar med att skapa en bild av världen, utan som fokuserar på att skapa ett band 

mellan läsare och mediet. Sådana texter anstränger sig också för att framhäva gemenskap i värl-

den som läsarna kan identifiera sig med. Då dessa texter anses vara uppenbara och lätta att peka 

ut har istället ett annat, liknande, grepp uppstått. Det kallas gemenskapskaraktär och återfinns 

oftare vid läsning av dagstidningars nyhetstexter. Dessa texter är en blandning mellan gemen-

skapstext och nyhetstext. (Nerman 1981:31, 35-37, 39, 55) 

En text kan vara antingen schabloniserad eller beskrivande. Texten med beskrivande karaktär vi-

sar världen från den sida man valt och beskriver den, vilket namnet visar. En schabloniserad text 

arbetar istället med gemenskapskaraktär. (Nerman 1981:40-41) 

3.1.8 Nyhetsartikelns utformning 

En nyhetsartikel har en redan förutbestämd form: 

1. Börja med det mest intressanta 

2. Sluta med det minst intressanta 

3. Ge svar på frågorna: vem, vad, när, var, hur och varför 

4. Skriv kort 

(Larsson 2001:13) 

Enligt journalister har nyhetsartikelns enkla form flera fördelar. Med god kännedom om formen 

går det fort att skriva en artikel. Redigeraren som utgör den slutgiltiga gallringen av texten vet av 

formen att döma att den viktigaste texten står först. Vilket gör det möjligt att enkelt kunna radera 

överflödig information vid brist av utrymme i tidningen. Men även läsarna kan dra fördel av 

denna form, de får snabbt reda på vad som hänt och de viktigaste delarna av händelsen genom att 

läsa artikelns första delar. (Larsson 2001:13)Utformningen beror till viss del av innehållet och de-

las upp i tre olika områden i form av händelse, åsikter och fakta. Dessa områden kan både före-

komma var för sig eller blandas i en artikel (Larsson 2001:20-21). 

Rubrik, ingress och brödtext är de tre delar som en nyhetsartikel i huvudsak består av. En rubrik 

bör vara intresseväckande, korrekt och skapa en uppfattning om innehållet i artikeln. Korta, slag-

kraftiga ord utmärker en rubrik. Tonen, stilen och attityden i rubriken hör ihop med tidningens 

personlighet (Larsson 2001: 20, 149-153) Efter rubriken kommer ingressen, som tjänar sitt syfte 
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genom att presentera den viktigaste informationen i artikeln. I en ingress ska svaret på vad presen-

teras, helst redan i första meningen (Larsson 2001:14). Efter ingressen kommer brödtexten, den 

kan skilja sig åt beroende på vilken sorts information som ska presenteras. När en händelse ska 

beskrivas bör brödtextens första meningar presentera övrig viktig information som inte fick plats 

i ingressen, så som tid, plats, och källa. En händelse presenteras enklast i kronologisk ordning. 

Efter att tidsförloppet av händelsen har presenterats passar det bra med övriga kompletterande 

uppgifter som inte utgör viktiga aspekter. Detta för att dessa uppgifter enkelt ska kunna raderas 

vid brist på utrymme. (Larsson 2001:21-23)  

3.2 Tidigare forskning 

I avsnittet för tidigare forskning presenteras tre undersökningar som gjorts i Sverige. Två av de 

tre undersökningarna, Bilden av Sverige och Förtroendet för medierna tar upp ämnet om mediernas bild 

i förhållande till verkligheten och hur mediernas skapade bilder kan påverkar förtroendet för 

dem. Den tredje forskningen med titeln Nyheterna och verkligheten – byggstenar till en teori behandlar 

frågan om hur nyheter stämmer överens och förhåller sig till den reella verkligheten och vid even-

tuella avvikelser, vilka orsaksförklaringar som finns till olikheterna.   

3.2.1 Bilden av Sverige 
I studien Bilden av Sverige undersöktes mediernas bild av samhället. Tre frågeställningar låg till 

grund för undersökningen, dessa var a) hur ser bilden ut, b) vilka och vad avgör hur bilden ska se 

ut och c) vilken effekt får bilden? (Westerståhl, Johansson 1985:15) Studien vinner empiriskt stöd 

för att mediernas samhällsbild i hög grad utmärks av nyhetsideologierna. De två huvudideologi-

erna som framkom av studien är den ideologi som styrs av publikens intressen och den aktiva 

samhällskritiska. Den först nämnda ideologin är den som utgör den speglande journalistiken me-

dan den sist nämnda har utvecklats till konfrontationsjournalistik. (Westerståhl, Johansson 

1985:242) De två huvudideologierna skapar två helt skilda bilder av Sverige. Ideologierna spelar 

en väsentlig roll både när det gäller vilken infallsvinkel som en nyhet får och vilka ämnesval som 

görs. Hur dessa olika bilder av Sverige kan påverka förtroendet beror till stor del på vilken egen 

kunskap och erfarenhet som publiken har att jämföra med och väljer att förlitar sig på. (Wester-

ståhl, Johansson 1985:242) Det är journalisterna som avgör från vilket håll kritiken i nyheter rik-

tas, följden blir att tillfälligheter eller den egna ideologin påverkar valet av kritik (Westerståhl, Jo-

hansson 1985:243). 



18 

 

 

Studien har dessutom funnit att nyheter av negativ karaktär har större chans att bli utvalda i ny-

hetsvärderingen. I pressen under 1900-talet fann de att i stort sett var tredje nyhet om Sverige 

bestod av elände i någon skepnad. (Westerståhl, Johansson 1985:225-226) Ett ytterligare resultat 

är att ett samband mellan samhällsstatistiken och mediernas verklighetsbild inte kunde förklaras. 

Om detta resultat accepteras blir det tvivelaktigt att medierna faktiskt speglar eller ska spegla 

verkligheten, för att hitta förklaringar till mediebildens förändringar bör det vara naturligt att söka 

efter förändringar någon annanstans än i verkligheten. Detta stärker författarnas antagande om 

att nyhetsideologierna är de som styr mediernas bild. (Westerståhl, Johansson 1985:106) 

3.2.2 Förtroendet för medierna 
Undersökningen Förtroendet för medierna har som syfte att studera hur människors förtroende för 

massmedierna egentligen ser ut. Vilken ställning, betydelse och värdering som medierna får i 

samhället utgörs av hur starkt eller svagt allmänhetens förtroende är för dessa medier. (Elliot 

1997:1) 

De väsentliga resultaten från undersökningen om förtroendet för medier, är att vid skapandet av 

medieförtroende finns det flera bidragande faktorer. Faktorer så som mediets egenskaper men 

även individens egenskaper och villkor. Hur människor värderar innehållets kvalitet, hur värde-

ringen av mediernas samhällsfunktion ter sig, förväntan på utbyte och användarvanan av mediet 

är mer ingående faktorer som avgör ett förtroende. (Elliot 1997:294) Det är själva värderingen 

som ligger till grund för ett förtroendeskapande. Individer föreställer och förväntar sig vilka utby-

ten som ett medium har att erbjuda dem och med detta bildas förväntningarna som leder vidare 

till att tilltro skapas. (Elliot 1997:171)  

Ytterligare slutsatser som görs av undersökningen är att användningen av ett medium samspelar 

med förtroendet för samma medium. Eftersom användningen gör att individen sammanfogas 

med mediet. (Elliot 1997:193, 172) Dessutom framgår det att räckvidden för ett medium visar sig 

också vara av betydelse för ett förtroendeskapande.  

 

En mer ingående och konkret slutsats av vilka tidningsegenskaper som läsarna anser vara rele-

vanta för förtroendet är  

trovärdig, saklig journalistik och bevakning av politiska nyheter gynnar förtroendet (Elliot 1997:195). 
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Vad gäller både morgontidningar och kvällspressen finns det vissa särskilda resultat som fram-

kommit. Morgontidningarna visar ha en stark sammankoppling mellan läsarvana och högt förtro-

ende. Kvällspressens förtroende är motsatt morgontidningarnas, läsningen och andelen förtro-

ende följer inte varandra åt. (Elliot 1997:175) De högutbildade, högre tjänstemän och storstads-

borna är de med mest förtroende för morgontidningarna medan lågutbildade, arbetarna och 

landsbygdsborna är de som känner störst förtroende för kvällspressen (Elliot 1997:179). 

3.2.3 Nyheterna och verkligheten 
I undersökningen Nyheterna och verkligheten – byggstenar till en teori har författaren undersökt hur och 

i vilken grad som nyhetsbilden av händelser och förhållanden avviker från den faktiska verklig-

heten. Med rapporten avsåg författaren  

Att ge kunskaper om de avvikelser hos nyhetsbilden som finns i relation till den verklighet den beskriver 

samt orsakerna till dessa avvikelser(Hvitfelt 1989:5).  

Slutmålet för Hvitfelts rapport var att kunna skapa underlag till en teori inom området för nyhet-

ernas relationer med verkligheten (Hvitfelt 1989:5). Rapporten består av fyra delprojekt varav det 

fjärde delprojektet är det som fått mest fokus i rapporten. Detta projekt handlade om den jour-

nalistiska formen och verkligheten. Anledningen till att det gavs mest utrymme för denna punkt 

var på grund av att hur nyhetsbilden skiljer sig från den reella verkligheten till stor del utgörs av 

att den journalistiska formen, nyheternas dramaturgi, bidrar till den skeva speglingen (Hvitfelt 

1989:6). Med anledning av att nyheternas dramaturgi spelar en roll i mediernas avspegling av ny-

heter, motiverar vi att Hvitfelts forskning är relevant tidigare forskning för vår undersökning.  

Vidare diskuteras det om att nyhetsmedier väljer att bevaka utvalda nyheter på ett visst sätt och 

sedan att de omformar och snedvrider händelser och förhållanden i skilda omfattningar. Vidare 

konstaterar han att 

Nyheterna konsumeras av publiken, som på grundval av nyhetsbilden bygger upp en egen bild av den verk-

lighet som presenteras (Hvitfelt 1989:172). 

 

Hvitfelt talar om att nyheterna har två olika sorters relationer till verkligheten 

För det första finns relationen mellan verkligheten, som den framställs i nyhetsmedierna, och den reella 

verkligheten. För det andra finns relationen mellan nyhetsmediernas verklighet och de uppfattningar om 
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motsvarande verklighet som nyhetspubliken utvecklar mot bakgrund av sin nyhetskonsumtion (Hvitfelt 

1989:180). 

Vidare lyfter författaren upp att det är endast genom att studera den bild som publiken har ut-

vecklat om verkligheten som man kan göra den avgörande bedömningen om på vilket sätt som 

nyhetsförmedlingen omformar verkligheten (Hvitfelt 1989:180).  

Hvitfelt menar slutligen att utifrån hans rapport skulle man kunna skapa sig bilden av att medier 

sällan framställer verkligheten på sakligt vis. Han vill då påpeka att det inte förhåller sig på detta 

vis. Nyheterna påminner mestadels om den objektiva verkligheten men det måste ändå påpekas 

att det fortfarande inte utgör en spegelbild av verkligheten. (Hvitfelt 1989:14) 
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4 Syfte och frågeställningar 

Nedan presenteras undersökningens syfte och frågeställningar. 

4.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att studera mediernas rapportering kring ett antal specifika händelser 

kopplade till SOS Alarm. 

Med vår undersökning önskar vi kunna få en inblick i hur tidningarna Aftonbladet och Dagens 

Nyheter framställer SOS Alarm i sina nyhetspubliceringar. Mediernas rapportering är viktig att 

studera då mediebilden av SOS Alarm kan påverka allmänhetens förtroende för denna betydelse-

fulla samhällsaktör. Den bild och på det vis som medierna framställer olika händelser påverkar 

människor, vår sociala och kulturella kontext, att se och uppfatta verkligheten vi lever i. Medierna 

har stor makt när det gäller människors åsikter, värderingar och de påverkar även människors be-

teende. (McQuail 2010:454) Syftet har sedan brutits ner till ett antal frågeställningar för att göra 

syftet mätbart. Nedan följer de frågeställningar som ställts till materialet i denna undersökning.   

4.2 Frågeställningar 

• Vilken journalistisk form används i rubriken? 

o Används några dramaturgiska grepp? 

o Vinklas rubriken negativt/positivt till SOS Alarm eller förekommer ingen 

vinkling? 

o Är det skillnad på rubriken mellan DN och Aftonbladet? 

• Vilken journalistisk form används i ingressen? 

o Används några dramaturgiska grepp? 

o Vinklas ingressen negativt/positivt till SOS Alarm eller förekommer ingen 

vinkling? 

o Är det skillnad på ingressen mellan DN och Aftonbladet? 

• Vilken journalistisk form används i brödtexten? 

o Används några dramaturgiska grepp? 

o Vinklas brödtexten negativt/positivt till SOS Alarm eller förekommer ingen 

vinkling? 

o Är det skillnad på brödtexten mellan DN och Aftonbladet? 
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4.2.1 Motivering av frågeställningar 

Då de olika delarna av en artikel, rubrik, ingress och brödtext är av olika vikt för såväl läsaren och 

reportern, har vi valt att studera dessa tre skilda från varandra. Den samlade frågan kan uttryckas 

som vilken journalistisk form eller vilka journalistiska grepp som används i de respektive delarna 

av texten. Vi önskar ställa samma frågor till respektive del av texten för att få en klarhet i hur 

sändarna väljer att rapportera de olika delarna av texten samt för att få en bild av skillnader och 

likheter mellan dem. För att vidare kunna få klarhet i hur den stora övergripande bilden ser ut, 

om den är positiv, negativ eller neutralt framställd. 
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5 Material och metod 

I detta kapitel kommer vi presentera vårt material, vilka metoder vi använt oss av samt redogöra 

för vilka metodiska val vi gjort. Metoderna vi valt kommer presenteras mer grundligt under me-

todavsnittet tillsammans med en kort redogörelse för de metoder vi valt bort. I detta kapitel 

kommer vi också visa vilka avgränsningar vi har valt att göra och orsaken till dessa val. 

5.1 Material 

Det material som använts i denna studie är 43 artiklar från Aftonbladet och Dagens Nyheter som 

fokuserar på SOS Alarm. 28 av dessa publicerades i den tryckta tidningen Aftonbladet och de 

resterande 15 i Dagens Nyheters tryckta tidning. Inget material hämtades alltså från tidningarnas 

internetupplagor. Vi avgränsade undersökningen till ett års produktion (1 nov 2010 till 1 nov 

2011) i respektive tidning. Vi hämtade materialet den 29 november 2011 (för Aftonbladet) och 

den 30 november 2011 (för Dagens Nyheter) genom databasen Mediearkivet. Dessa tidningar är 

Sveriges största rikstäckande kvällstidning respektive morgontidning (Hadenius, Weibull och 

Wadbring 2011:141). Övriga stora morgon- respektive kvällstidningar som kunde valts ut för ana-

lys är Expressen, Göteborgs-Posten, Sydsvenskan, Kvällsposten eller GT. Då detta stora urval 

gav ett stort antal artiklar valde vi att begränsa vårt material till två tidningar.  

Det journalistiska material som analyseras i denna undersökning är en form av informationskälla 

där läsarna inhämtar fakta om händelser som artikeln fokuserar på. Østbye, Knapskog, Helland 

och Larsen (2008) menar att korrektheten hos en text kan kontrolleras genom att undersöka två 

artiklar från olika medier som täcker samma händelse. Rapporterar de om händelseförloppet på 

samma vis ökar chanserna för att det är korrekt återgiven information om det inträffade. Dock 

finns även möjligheten att en av artiklarna mer eller mindre är en avskrift av den andra eller att 

båda enbart refererar från samma källa. Det är då viktigt att kunna avgöra om ursprungskällan är 

trovärdig, om denna källa inte är känd kan trovärdigheten ifrågasättas. (Østbye, Knapskog, Hel-

land och Larsen 2008:48-49) De artiklar som undersökts i denna analys härstammar från två tid-

ningar men hänvisar sällan till en källa vilket gör att dessa texter placeras in som medier där tro-

värdigheten kan ifrågasättas. Då denna analys syftar till att undersöka hur mediernas rapportering 

ser ut, är frågan om trovärdighet viktig att vara medveten om men inte avgörande för arbetets 

fortsättning.  

 



24 

 

 

5.2 Metod 

5.2.1 Kvalitativ textanalys 

I denna metod undersöker forskaren en text genom att ställa frågor till texten genom ett analytisk 

tillvägagångssätt. På detta vis får forskaren fram textens väsentliga innehåll. Den analytiska meto-

den inriktar sig främst på textens delar, dess helhet samt vilken kontext den ingår i. I denna typ av 

metod används begreppen diskurs och diskurssubstans, där diskurs betyder det som meddelas 

och diskurssubstans innebär mediet, alltså det som transporterar meddelandet. (Østbye, Knap-

skog, Helland och Larsen 2008:63-64; Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud 

2009:237,243-244)Tillvägagångssättet för att analysera texter ligger nära teorin i textanalysen. I 

analysen av en text utgår forskaren ifrån de aspekter av texten som önskas undersökas, utifrån 

detta väljs sedan analysredskap. För att genomföra en analys av detta slag krävs ett perspektiv, en 

frågeställning samt passande begrepp. Dessa förser analysen med riktning samt forskaren med 

redskap som används för att förstå texten. Det är viktigt att förstå medietexter då det är genom 

dessa som medierna och dess skribenter/författare påverkar människors uppfattning av verklig-

heten, vilket är huvuddelen i vår undersökning. De har inverkan på attityder, fördomar och kun-

skap.(Østbye, Knapskog, Helland och Larsen 2008:63-64; Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och 

Wängnerud 2009:237,243-244) Den kvalitativa textanalysen undersöker texter på djupet och detta 

är extra viktigt då textens helhet, vilket är vad forskaren söker svar om, inte är samma som sum-

man av delarna. Med detta menas att vissa delar är viktigare för textens faktiska budskap än 

andra. (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud 2009:237)  

Den kvalitativa textanalys vi inriktade oss på tillhör den samhällsvetenskapliga forskningstradit-

ionen och kräver då också ett samhällsvetenskapligt enhetstänkande. Detta betyder att  

Man formulerar ett abstrakt metodologiskt ideal som sedan tillämpas på olika metoder för insamling och 

analys av data. Som väl framgått utmynnar det metodologiska ideal vi ansluter oss till i två allmänna krav – 

krav på tydlig argumentation och krav på tydliga kriterier för slutsatsdragning (Esaiasson, Gilljam, Oscars-

son och Wängnerud 2009:242). 

En annan viktig del av textanalysen är att grundligt beskriva texten utifrån problemställningen. I 

detta steg av analysarbetet har valet av teoretiska begrepp och perspektiv stor betydelse då be-

skrivningen skall belysas av desamma, samtidigt ska beskrivningen vara inriktad på det text- och 

mediespecifika hos materialet (Østbye, Knapskog, Helland och Larsen 2008:75). 
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Textanalys ger forskaren kunskap om den specifika texten, inte om hur den påverkar allmänheten 

eller hur texten avkodas av mottagaren. (Silverstone 1999:29 samt Østbye, Knapskog, Helland 

och Larsen 2008:70). Av denna anledning har vi valt att använda oss av just kvalitativ textanalys, 

då vi önskar ta reda på vad texten menar att säga, inte hur den egentligen tas emot. Enligt Sil-

verstone finns det två aspekter av textanalys. Dels analyseras innehållet, det vill säga det som 

förmedlas och dels analyseras uttrycket – hur det förmedlas (Østbye, Knapskog, Helland och 

Larsen 2008:64). Det finns två nivåer av mening i en medietext, dels den manifesta nivån och dels 

den latenta nivån. Budskapet som förmedlas på en manifest nivå är det som syns direkt då texten 

mottas, det ytliga. Budskap som återfinns på den latenta nivån kräver analys, eftersom det åter-

finns mellan raderna och under textens yta (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud 

2009:237, 250). Den kvalitativa innehållsanalysen togs fram just för detta syfte, att hitta och förstå 

den dolda innebörden i texter (Østbye, Knapskog, Helland och Larsen 2008:64). Vi har valt 

denna metod för att vi anser att det kan vara viktigt att underliggande budskap uppdagas. Det är 

ytterst viktigt när det gäller artiklar av det slag som utgör vårt undersökningsmaterial, eftersom 

det underliggande budskapet kan ha en påverkan för samhället på många sätt. 

Den kvalitativa textanalysen är inte en teknik med klara tillvägagångssätt. Dess utgångspunkt 

kommer från forskarens eget intresse, viljan att tillägna sig kunskap om texten i fråga. Vilken typ 

av textanalys och tillvägagångssätt forskaren väljer för att genomföra detta beror även på egen-

skaperna hos den specifika texten. Vid arbetet med en textanalys för analytikern en dialog med 

texten (Østbye, Knapskog, Helland och Larsen 2008:69-71,75). 

Textanalys handlar om att plocka isär en text genom att ställa frågor till den, men också om att sätta ihop 

den igen på ett nytt sätt som på ett eller annat vis ger både analytikern och analysens läsare ökad förståelse 

för texten (Østbye, Knapskog, Helland och Larsen 2008:71). 

Analysredskapen i denna typ av analys utgörs av frågor som forskaren ställer till materialet. Dessa 

besvaras sedan med hjälp av texten och den teori som valts ut för studien (Østbye, Knapskog, 

Helland och Larsen 2008:69-71,75). 

5.3 Kontext, tema och avstånd 

Textens kontext är samma sak som det sammanhang den återfinns i. Det görs ofta skillnad på en 

närmare och vidare kontext i arbetet med textanalys. Vad detta innebär för den aktuella texten 

beror på mediets art vari den existerar. Ska en tidningsartikel analyseras utgörs den närmre kon-
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texten av sidan som artikeln befinner sig på i tidningen. Den vidare kontexten tar istället hänsyn 

till tidpunkt och plats när texten producerades samt när den konsumerades. Detta innebär även 

att hänsyn tas till  

geografiska, sociala och kulturella aspekter (Østbye, Knapskog, Helland och Larsen 2008:74-75).  

Det är även viktigt att ta hänsyn till mediets egenart när kontexten diskuteras.  

Om man förbiser mediets egenart, teknik, distributions och receptionsform vid en given tidpunkt kan det 

leda till teoretiska felslut och feltolkningar i analysen. Mediets tekniska egenart gör att texterna blir olika på 

uttrycksmässig nivå (Østbye, Knapskog, Helland och Larsen 2008:73-74). 

I textanalyser talas det även om ett avstånd mellan forskaren och texten, då avses hur väl uttolka-

ren känner till textens kontext. Forskaren har oftast enklare att finna innebörden i en text som 

producerats i en kontext som liknar hans/hennes. Avståndet mellan texten och forskaren beror 

på forskarens förförståelse och det innebär att forskare med olika förförståelse tolkar texter olika. 

För att resultaten av en textanalys skall bli valida är det viktigt att vara medveten om detta och 

arbeta med öppen argumentation och använda sig av probleminsikt. (Esaiasson, Gilljam, Oscars-

son och Wängnerud 2009:251) 

Att få fram textens egentliga innebörd, dess tema, är textanalysens centrala uppdrag och handlar 

om textens latenta nivå, vilken diskuterats tidigare. Uttolkaren börjar undersöka ytan och utför 

efter det en fördjupande analys. Den ytliga delen av analysen handlar om att beskriva och då 

främst gestalter, argument samt handlingar. Den fördjupande delen är istället inriktad på de vär-

den som arbetats in i texten genom att gestalter bär dem eller genom att författaren byggt sina 

argument på dem. Producenten behöver inte vara medveten om att texten innehar dessa värde-

ringar. (Østbye, Knapskog, Helland och Larsen 2008:77) Genom att undersöka vilka beståndsde-

lar som finns i texten, kan det vidare upptäckas vad hela texten egentligen ger för uppfattning. 

5.3.1 Tolkandet av text 

Ingen kommunikation händer utan tecken, enligt Ferdinand de Saussure (Saussure i Østbye, 

Knapskog, Helland och Larsen 2008:67). Det finns två aspekter av teckenbegreppet; den ut-

trycksmässiga och den innehållsmässiga. Uttrycksaspekten innebär hur tecknet uttrycker sig alltså 

tecknets yttre egenskaper. Innehållsaspekten inriktar sig istället på vilken mening tecknet för med 

sig. Ett tecken bär alltså på dessa båda aspekter och denna sammankoppling bygger på konvent-

ioner. Dessa koder är allmänt accepterade i samhället och talar om hur olika saker förhåller sig till 
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varandra. Att det bygger på konventioner innebär att tecknet och tecknets innebörd inte har nå-

gon naturlig sammankoppling. Tecknet får sin mening först när det står i ett sammanhang, innan 

dess representerar det enbart något. Inom kontexten får tecknet sin mening genom hur det rela-

terar till övriga tecken. (Østbye, Knapskog, Helland och Larsen 2008:67) Det är också viktigt att 

vara medveten om att ett ord kan betyda olika saker i olika kontexter. Det gäller att vara särskilt 

uppmärksam på värdeladdade ord. (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud 2009:253) 

Inom textanalysen finns en gyllene regel, enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud, 

som även kallas barmhärtighetsprincipen. Den talar om att tolkningen skall vara generös.  

Med generöst menas då att man skall utgå från att texten förfäktar en position som är värd att ta på allvar 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud 2009:252). 

I en textanalys kan forskaren välja mellan att arbeta med förhandsdefinierade kategorier eller anta 

en mer öppen inställning. I det senare avgör vad forskaren hittar i materialet helt vilka svar 

han/hon får. Utformningen av analysredskapen är belagda med stora krav i arbetet med för-

handsdefinierade kategorier och dessa krav är dels intellektuella och dels tekniska. Exempel på 

tekniska krav är att analysredskapet skall vara möjligt att tillämpa och att kategorierna skall ute-

sluta varandra, forskaren skall inte kunna placera ett svar i två kategorier. De krav som klassas 

som intellektuella inriktar sig på konstruktionen av kategorierna och då mer specifikt på att göra 

dem fruktbara. Då forskaren väljer att använda sig av det öppna förhållningssättet finns det inte 

lika många metodologiska krav. Dock är det av yttersta vikt att behålla fokus på den problem-

ställning som gäller analysen. Ett problem med den mer öppna inställningen är att materialet till 

alltför stor del påverkar slutsatserna. Detta kan lösas genom att forskaren, då analysen är färdig, 

eftersöker vilka ytterligare svar som var möjliga. I arbetet med en textanalys är det även viktigt att 

välja material. I detta val har forskaren två möjligheter, ett brett eller ett snävt urval. Det optimala 

vore att samla ihop allt material som är relevant och analysera detta men det hindras ofta av prak-

tiska begränsningar. Det snäva urvalet är betraktat som säkrare men man riskerar samtidigt att 

missa intressanta svar. Det bredare urvalet är istället osäkrare men inkluderar fler svar som skulle 

kunna vara intressanta för forskaren. Kravet som ställs på forskaren i detta läge är att han/hon 

bör reflektera över möjliga konsekvenser av valet.  (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängne-

rud2009:244-246, 248-249) 
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Ytterligare ett viktigt val berör produktionen av texten, det handlar om hur producenten eller den 

mänskliga aktören skall avgränsas. Här beror det mycket på om man valt en aktörscentral eller en 

idécentralstudie, i den första fokuserar forskaren på vem som sagt vad. I det idécentrala är det 

istället viktigt att undersöka idéerna. I materialurvalet kommer vissa aktörers texter väljas bort 

och andras väljas in till analysen, även om forskaren inte inriktar sig på en aktörscentral studie. 

Det viktigaste här är att resonera kring valen då analysen kan nå olika slutsatser beroende på vem 

som producerat de texter som valts ut. Även här kan man välja snävt eller brett, lika som när det 

gäller att välja material. Den snäva definitionen minskar i regel risken för  

att hitta det ”önskade” men inte särskilt välgrundade resultatet (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson ochWängne-

rud2009:248). 

Samtidigt är risken stor att materialet är för litet för att allt väsentligt kommer med i analysen. När 

det gäller den vida definitionen är det istället tvärtom (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson ochWäng-

nerud2009:246-248). 

5.4 Validitet och Reliabilitet 

För att uppnå god definitionsmässig validitet har vi upprättat ett kodschema (se bilaga 1) för att 

få svar på frågeställningarna. I arbetet med vår operationalisering har vi skapat frågor som texten 

kan svara på. Dessa har utarbetats genom att vi utgått från frågeställningarna. Varje fråga har 

kopplats till teori och även till en frågeställning för att undvika irrelevans. För att uppnå god vali-

ditet för hela arbetet har vi även arbetat med att försöka uppnå god reliabilitet. Detta har gjorts 

genom att vi i kodschemat har definierat de svarsalternativ som varit möjliga att välja, för att den 

mänskliga faktorn skulle spela så liten roll som möjligt i definitionen under analysen. Då definit-

ionen är gjord i förhand, och att den är kopplad till teori, kommer göra att svaren skiljer sig så lite 

som möjligt även efter att analysarbetet pågått en tid.  

Dessutom är en kodförklaring skriven som hör samman med kodschemat. Detta dokument be-

skriver tydligt vår definition av de begrepp och svarsalternativ som vi använt (se bilaga 2). Ifall 

denna förklaring inte hade varit gjord kunde exempelvis vår sinnesstämning, så som trötthet eller 

liknande kunnat påverka resultatet. För att motverka att vår förförståelse inverkar på resultatet 

har vi båda analyserat samtliga texter och om någon fråga besvarats olika har en diskussion följt 

varpå ett gemensamt beslut om svarsalternativ tagits. Dock är alltid den mänskliga faktorn en 
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möjlig felkälla i denna typ av analys, man bör vara medveten om att så kan vara fallet trots nog-

grant arbete med att säkra validiteten.  

5.5 Avgränsningar 

I vårt arbete har vi avgränsat oss till att enbart göra en analys av texten och inte ta hänsyn till bil-

derna i artiklarna. Detta på grund av att tiden inte räckte till för att även analysera bildernas språk. 

Då bildspråket i artiklarna inte analyserats finns det anledning att tro att exakt den bild som me-

dierna menar att framställa inte visas i denna uppsats. Dock är det troligt att ett foto till en artikel 

menar att framhäva budskapet i texten genom att skapa harmoni mellan text och bild. Det är 

mindre troligt att journalisten försökt skapa disharmoni och motsäga sitt budskap. (Bergström 

2010:97-108) Detta ger slutsatsen att denna uppsats menar att i sitt resultat påvisa bilden som 

medierna menar att ge mottagarna, dock möjligen på ett lite svagare sätt än helhetsintrycket då 

bilder i artiklarna har valts bort. Det är troligt att en analys av texterna tillsammans med bilderna 

hade kommit fram till samma budskap men mer påtagligt.  

Vår undersökning har även avgränsats till en morgontidning och en kvällstidning. Då vi valt Sve-

riges största morgon, respektive kvällstidning, anser vi få en klar bild av hur rapporteringen i re-

spektive medium ser ut även om vi bara analyserat en tidning från varje genre.  

Det material som samlats in avgränsades till ett års produktion (1 nov 2010 till 1 nov 2011) i re-

spektive tidning, vilket totalt resulterade i 43 artiklar. Denna avgränsning gjordes på grund av att 

organisationen SOS Alarm varit extra uppmärksammad under denna tid men även för att kunna 

ge en så aktuell bild som möjligt för att kunna svara mot studiens teoretiska grund. Enbart artik-

lar som fokuserar på SOS Alarm, där de ”spelar huvudrollen”, har tagits med i analysen. Artiklar 

som endast har behandlat SOS Alarm i det avseende att de svarat på nödsamtal när artikeln istäl-

let har fokus på ett annat håll, har inte behandlats. Några artiklar var inte kopplade till en tid-

ningssida i mediearkivet och har då inte heller tagits med i urvalet på grund av att vi inte kunde få 

någon uppfattning om dess nära kontext. 

5.6 Genomförande 

För att kunna genomföra analysen skapades ett kodschema (se bilaga 1). Detta kodschema ut-

vecklades i samband med frågeställningarna och kopplades till teorin för att uppnå så bra operat-

ionalisering som möjligt. De två tidningarnas artiklar delades upp per tidning varav vi sedan ana-

lyserade varsin del. Analysen gick till enligt följande, att vi ställde fråga 1-9 till hela texten och se-
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dan ställdes fråga 10-15 först till rubriken, sedan ingressen och sist till brödtexten. När detta var 

gjort kontrollerade vi varandras analyser genom att läsa varandras artiklar, tillsammans med ana-

lysen av dem för att se om det fanns något att invända eller tillägga. Efter detta sammanfattades 

analyserna, dels för varje artikel och dels för respektive tidning.  
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6 Resultat 

I resultatredovisningen presenteras resultatet av den empiriska undersökning som genomförts. I 

detta kapitel avser resultatet att ge svar på frågeställningarna och utgöra en grund till efterföljande 

kapitel, diskussionen. 

6.1 Förutsättning 

Refererande text 
I undersökningen kunde det urskiljas att större delen av artiklarna innehöll refererande text, det 

vill säga återgav verkligheten utan kommentarer eller åsikter. Exempel på refererande text: 

En person får hjärtsvikt, men det bedöms att han själv kan ta sig till sjukhus med bil. Han blir sedan inlagd i tre 

veckor (Dagens Nyheter) 

En betydligt mindre del var schabloniserande, vilket innebär att de framförde textförfattarens 

åsikter eller kommentarer. Genom arbetar texten med gemenskapskaraktär, vilket betyder att tex-

ten fokuserar på att skapa ett band mellan läsare och mediet. Dessa resultat nåddes i undersök-

ningen av båda tidningarna. Exempel på schabloniserande text: 

”En tragedi” sa SOS Alarm och skyndade sig att sparka sjuksköterskan som inte ville skicka ambulans till 

flämtande, döende Emil Linell. Men den analysen räcker inte. Vi behöver veta mer om varför, och det ställe jag 

skulle börja leta på är landstingens upphandling av ambulansvård (Aftonbladet) 

Journalistens roll 
Journalistens roll var i majoriteten av artiklarna, samt för de båda tidningarna, osynlig, det vill 

säga textförfattaren syntes inte i texten utan lät istället händelsen och de som var inblandade tala 

för sig själva. Med andra ord beskrev journalisten vad som hade hänt. Exempel på osynlig journa-

list:  

Sven-Gunnar Östman, 54, vaknade fem på morgonen hemma i lägenheten i Huddinge av en kraftig huvudvärk. 

Det kändes som om någon skar med kniv i hjärnan. Bytt hjärtklaff. – Jag insåg att det här inte var någon vanlig 

huvudvärk, säger han (Aftonbladet) 

Det fåtal artiklar som var schabloniserande skrevs ofta av en synlig textförfattare som framstod 

mer som en kommentator än en journalist. Då presenterades textförfattarens åsikter och kom-

mentarer. Exempel på synlig textförfattare:  
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SOS är den välkända och erkända, dramatik- och romantikomsusade internationella nödsignalen som larmar: 

Hjälp! Vi är i nöd! Det är dags för svenskar att i sina vardagsliv sända ut nödropet: SOS, SOS, vi går under! 

SOS Alarm gör inte sitt jobb. Detta finner jag efter att ha satt mig in i Fallet Emil (Aftonbladet) 

6.2 Rubrik 

Pratminus 
I rubriken var det inte vanligt förekommande att pratminus presenterades i någon av tidningarna. 

Rubrikerna bestod istället främst av korta meningar.  

Fick blodpropp – nekades ambulans (Aftonbladet) 

De rubriker som var uppbyggda av pratminus innehöll främst de anhöriga och offren i Aftonbla-

det. Även ansvariga från eller anställda på SOS Alarm samt en journalist har framhävts genom 

citeringar i rubriker. I tidningen Dagens Nyheter förekom uttalanden av SOS-Alarms anställda 

eller experter i rubriken då pratminus presenterades. Exempel på pratminus från en expert i en 

rubrik: 

”Svårt kräva hög vinst av en samhällstjänst” (Dagens Nyheter) 

Dramaturgiska grepp 
I majoriteten av rubrikerna fann vi ett flertal dramaturgiska grepp. Det vanligaste greppet som 

användes i dessa artiklar var tillspetsning, korta meningar med laddade ord. Exempel på dessa:  

har blivit Gud i vårt samhälle, alarmerar, tvingades, vägrade (Aftonbladet) 

Ett annat vanligt dramaturgiskt grepp var personifiering då en eller fler personer presenterades i 

rubriken. Personifiering har skett genom följande exempel 

70-åring, 23-åring dog och Emils död (Dagens Nyheter) 

Det tredje dramaturgiska begreppet polarisering visade sig genom till exempel  

inga fel har begåtts (Dagens Nyheter) 

Förutom dessa har även förenkling och i något fall konkretisering använts. I en av rubrikerna från 

Dagens Nyheter förekom inga dramaturgiska grepp alls.  
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Språket i artikeln 
Språket i samtliga rubriker, i respektive tidning, var enkla att förstå och ta till sig, alltså var de 

skrivna med ett ”lätt språk”. Exempelvis: 

Emil dog – sköterskan sparkades (Aftonbladet) 

Framställning av SOS Alarm 
SOS Alarm framställdes i huvudsak negativt i rubriken, dock fann vi något enstaka fall där det var 

neutral respektive positiv benämning. Detta resultat gäller både för Dagens Nyheter och Afton-

bladet.  Exempel på en rubrik med negativ vinkling för SOS Alarm: 

SOS Alarm brister i kompetens (Dagens Nyheter) 

6.3 Ingress 

Pratminus 
Pratminus var vanligt förekommande i ingressen i Aftonbladet. Dessa var någorlunda jämnt för-

delade på offer, anhöriga samt ansvariga för eller anställda på SOS Alarm. Det återfanns även ett 

citat från en expert i en ingress, exempel nedan: 

Emil Linell, 23, kämpade för sitt liv. Hans motståndare: En sjuksköterska på SOS Alarm, som vägrade 

skicka ambulans. Den 51-årige sjuksköterskan åtalas nu för Emils död. Man kan bara gissa vad Emil kände 

när livet höll på att lämna honom, säger Emils styvfar Stylianos Vassilakis. (Aftonbladet) 

I ingresserna i Dagens Nyheter framställdes pratminus enbart i några få artiklar, resterande in-

gresser stod utan pratminus. De uttalande som gavs utrymme kom från anhörig eller expert. 

Dramaturgiska grepp 
Ingresserna innehöll fler skilda dramaturgiska grepp än rubrikerna. De vanligaste var personifie-

ring och tillspetsning. Några fall av polarisering återfanns också. I en artikel återfanns inga drama-

turgiska grepp alls i ingressen. Dessa resultat var samma för båda tidningarna som undersöktes. 

Personifiering har använts genom att de berättar utförligt om Per-Olof, hans upplevelser efteråt 

och under tiden det inträffade samt vilken typ av person han var innan och vad han jobbar med. 

Exempel på tillspetsning i ingresserna:  

nekades ambulans och desperat ringde (Aftonbladet) 

Skakande utskrift, Sveriges tyngsta nationalekonom (Dagens Nyheter) 
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SOS lägger allt ansvar på sjuksköterskan (Dagens Nyheter) 

Språket i artikeln 
Språket i ingresserna har för samtliga artiklar varit lättförståeligt.  

Sjuksköterskan vid SOS Alarm som inte skickade en ambulans till 23-årige Emil Linnell åtalas för grovt vål-

lande till annans död. – Hans död känns helt onödig, jag förstår inte hur utbildad personal kan agera så, säger 

Emils styvfar Stylianos Vassilakis (Dagens Nyheter) 

Framställning av SOS Alarm 
Av de ingresser som vi analyserat framställdes SOS Alarm negativt i majoriteten av fallen, ett fåtal 

ingresser framställer företaget neutralt i båda tidningarna. 

Svårt hjärtsjuke Sven-Gunnar 54, vaknade med sprängande huvudvärk och fruktade att han fått en blodpropp. 

SOS Alarm tyckte att han kunde ta en taxi. – Först när jag kollapsade i trapphuset fick jag en ambulans, men 

det tog två timmar innan den kom (Aftonbladet) 

6.4 Brödtext 

Pratminus 
I majoriteten av de analyserade artiklarna från Aftonbladet fanns det minst ett pratminus. Här 

representerades offer, anhöriga och SOS-representanter väldigt lika. Sedan fanns även några fall 

där politiker och experter fick uttala sig i texten. Ytterligare återfanns också ett exempel av ett 

offer: 

- Hon sa att jag skulle ringa en kompis istället. De hade inte tid med mig, berättar han (Aftonbladet) 

När det gällde brödtexten i Dagens Nyheter presenterades betydligt fler pratminus än i rubrik och 

ingress. Det var enbart ett fåtal av brödtexterna som inte innehöll något pratminus. De som stod 

bakom flertalet av pratminus var experter, anställda på SOS Alarm, övrigt anställda och anhörig. 

- Vi utreder ärendet, Vi har lämnat över det till specialistläkare som är knutna till oss. De ska bedöma om han 

fått vård enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi har också inhämtat synpunkter från vårdgivarna, säger Pia 

Oscarsson, som handlägger ärendet på socialstyrelsen, till DN.se (Dagens Nyheter) 

Dramaturgiska grepp 
I de flesta artiklar från Aftonbladet hittades tillspetsning och personifiering men i några fall hit-

tade vi även förenkling, polarisering och i en artikel inga alls. Exempel på polarisering i brödtex-

ten är när ett utdrag ur ett telefonsamtal mellan ett offer och en SOS-operatör publiceras. Läsaren 
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får då två sidor av en händelse och kan förstå att det var en konflikt och kan utifrån läsningen 

välja vilken sida att ta parti för. Exempel på tillspetsning från brödtexten:  

Ansåg och inte tillräckligt allvarliga (Aftonbladet)  

Exempel på personifiering:  

Emil Linnell var så förkyld… (Aftonbladet) 

I Dagens Nyheter steg de dramaturgiska greppen i antal i brödtexten till skillnad från rubrik och 

ingress. Majoriteten bestod av tillspetsning och personifiering. Ett typiskt exempel på personifie-

ring var när delar av ett telefonsamtal mellan ett offer och en SOS-operatör publicerades i tid-

ningen. Men inte långt efter kom polarisering och i något mindre utsträckning användes även 

konkretisering. 

Språket i artikeln 
Språket upplevdes som lättförståeligt i brödtexten i Aftonbladet utom vid ett tillfälle där journa-

listen uttryckt sig i ekonomiska facktermer. I undersökningen av Dagens Nyheter fann vi artiklar 

där språket var av svår karaktär med invecklade ordval och beskrivningar men majoriteten av ar-

tiklarna var emellertid skrivna med ett lätt språk. 

Han bad sin familj ringa efter ambulans, men enligt den anmälan som gjorts fick de anhöriga veta att någon am-

bulans inte skulle skickas. Mannen uppmanades istället att promenera till akuten (Dagens Nyheter) 

Framställning av SOS Alarm 
Den negativa framställningen av SOS Alarm var den mest frekventa vinklingen medan den posi-

tiva framställningen endast kunde utläsas av ett fåtal brödtexter. 

Vittnen ringde 112 men de fick inget svar på om eller ens när en ambulans kunde skickas (Aftonbladet) 

Ambulansen kommer aldrig och två timmar senare hittas han av en granne utan att SOS Alarm reagerat på att 

Emil inte längre svarar i telefon (Dagens Nyheter) 

6.4.1 Övergripande sammanfattning 
I Aftonbladet var det mest förekommande att artiklarna publicerades med bild, hade ett lättför-

ståeligt språk och främst inriktade sig på att beröra läsaren. Den nära kontexten till dessa texter 

bestod oftast av nyhetsartiklar med bild, som genom sitt utseende skulle kunna påverka läsarens 

bild av den artikel som studerats i denna analys. Journalistens roll var oftast osynlig, texten var 
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refererande i de flesta fall och det angavs sällan källor. I rubriken används ofta tillspetsning och 

personifiering vilket, på grund av de ord som valdes, ofta skapade en negativ bild av SOS Alarm. 

Detsamma gällde ingressen och brödtexten, dock med skillnaden att användandet av pratminus 

blev oftare förekommande i ingressen för att sedan bli ett vanligt inslag i brödtexten.  

När det gäller Dagens Nyheter publicerade de majoriteten av tidningsartiklarna med en bild, i re-

fererande stil där journalisten var osynlig. Dessa artiklar täckte sällan en hel sida utan påverkades 

av sin nära kontext som oftast bestod av andra nyhetsartiklar, med och utan bild. Största antalet 

av artiklarna publicerades utan källa, var refererande och journalisten hade ofta en osynlig roll. I 

rubriken användes främst det dramaturgiska greppet tillspetsning, språket var lättförståeligt och 

den försökte röra vid mottagaren, få den att känna. Majoriteten av rubrikerna gav en negativ bild 

av SOS Alarm. I ingressen såg vi samma tendenser men här används även personifiering och po-

larisering i större utsträckning. När det gäller brödtexten används de dramaturgiska greppen per-

sonifiering, tillspetsning och polarisering lika mycket och dessutom har man här även presenterat 

betydligt fler pratminus än i de tidigare delarna av texten. 
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7 Diskussion 

I detta kapitel kommer vi att föra en diskussion kring vår metodanvändning. Här kommer vi även 

diskutera våra resultat och koppla dem till teori, samt komma fram till en slutsats för vår analys.  

7.1 Resultatdiskussion 

En förutsättning för denna undersökning är att människor påverkas av medier på olika sätt, detta 

styrks av McQuail (2010) och Westerståhl, Johansson (1985:15, 242, 243). Det är inte möjligt för 

oss att diskutera om artiklarna innehåller korrekt information och återger verkligheten som den 

exakt ser ut, dels för att vi inte har tillgång till det exakta händelseförloppet samt att mediernas 

rapportering påverkas av ett större antal olika faktorer än endast journalistens ideal och läsarnas 

efterfrågan (McQuail 2010:85-86 samt Elliot 1997:1, 294).  

Journalistens ideal bygger på att skapa en bild av verkligheten som är sanningsenlig, korrekt och 

som hjälper människan att fungera som en fri medborgare. Det vi i vår analys kan diskutera är 

förekomsten av dramatisering, vilket medierna använder för att öka intresset hos läsarna och för 

att sälja tidningar. Vilket i sin tur riskerar att påverka texterna mot att bli mer underhållande och 

mindre faktamässiga. Detta är viktigt att få en bild av då texten är det medel som journalisten har 

för att hjälpa människan se verkligheten. Dels bör texten då representera verkligheten om man 

ska följa journalisternas ideal och dels måste också den text som produceras för att sälja lösnum-

mer, skapa en bild som läsaren kan uppleva som verklig. Detta skapar motsättningar då den 

första typen av text, som passar in på journalistens ideal, strävar efter att ge människan sanningen 

inte alls arbetar för samma mål som den andra texten gör. Istället för att koncentrera sig på san-

ningen ligger fokus, hos den text som produceras för att öka försäljningen, på att skapa en bild 

som kan upplevas som sanningsenlig och verklig. Vilket inte alls kräver att texten faktiskt är en 

korrekt bild av verkligheten. Texter som använder sig av många berättartekniker är alltså den se-

nare typen av text och bilden som läsaren blir tilldelad är därmed skapad för att väcka intresse 

snarare än att rent förmedla verkligen som den exakt ser ut. (Kovach, Rosenstiel2001:12-13, 149; 

Nerman 1981:21, 39, 46, 75, 159; Hvitfelt 1989:5-6 samt Hvitfelt, Nygren 2008:35, 46, 133, 149-

152, 161-162) 

7.1.1 Förutsättningar 
Förutsättningarna för en artikel är viktiga att undersöka, för att förstå hur den bild av verklighet-

en som vi människor tar till oss skapas. Den nära kontexten är en stor del av hur artikeln tas 

emot av läsaren, där finner vi övriga artiklar inom samma ämne eller ett annat ämne. Artiklar med 
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illustration och utan, annonser och mycket mer. Hur de ser ut ger den artikel vi läser ytterligare 

en dimension. (Hadenius, Weibull, Wadbring2011:332-333; Nord, Strömbäck 2004:229-230 samt 

Hernes 1978:187-188)En illustration har ett tydligt språk och eftersom den nära kontexten i vår 

analys ofta innebär foton måste man, fast vi inte analyserar bilden vidare, vara medveten om att 

det påverkar läsningen av artikeln som den övriga nära kontexten också gör.  

I de artiklar som vi analyserat har journalisterna valt att låta händelserna tala för sig själv i många 

fall och hålla sig osynliga i texten (Nerman 1981:31,35-37,39-41,55). Detta fungerar väl som ett 

dramatiserande arbetssätt då läsaren får en känsla av att ”vara med där det händer” snarare än att 

se händelsen genom journalistens ögon.  I vissa fall har journalisten visat sig men då har artikeln 

snarare varit av en schabloniserad art. I vårt kodschema valde vi att ta med frågan om hur journa-

listen betraktas vid läsning av texten. Detta på grund av att det kan påverka upplevelsen av arti-

keln om läsaren upplever att den som skrivit texten är en expert eller ej. Vid de tillfällen då jour-

nalisten uttalar sig som en expert ”det är si” eller ”det är så”, är det svårt för en läsare utan insikt i 

händelsen att ta ställning till vad som är fakta och vad som är journalistens egna kommentarer. 

Denna expertroll har vi, som tidigare nämnts, valt att kalla kommentator i vår analys. Vi valde 

även att ta med klassificeringarna journalisten betraktas som journalist då det är viktigt att få en inblick 

i om det på något sätt för läsaren är möjligt att se om journalisten kommenterar händelsen eller 

återger den. Av samma anledning har vi undersökt förekomsten av källa. Återfinns det en källa 

med gott renommé är det lättare för läsaren att direkt inse att detta är fakta. Finns ingen källa eller 

en källa som inte, av läsaren, anses vara tillförlitlig, får mottagaren själv fundera över om detta är 

en faktabaserad text eller inte. Samma sak gäller om journalisten ses som kommentator eller jour-

nalist.  Detta kan i sin tur leda till att läsaren inte upplever världen, som den porträtteras i texten, 

verklig och då har journalisten misslyckats med sitt uppdrag. (Kovach, Rosenstiel2001:12-13, 149; 

Nerman 1981:21, 39, 46, 75, 159 samt Hvitfelt, Nygren 2008:35, 46, 133, 149-152, 161-162) 

7.1.2 Rubrik 
Rubrikerna i de flesta artiklar i Aftonbladet fokuserar på grundbetydelsen som handlar om att 

röra vid läsaren och få denna att känna, detsamma gäller Dagens Nyheter. Detta stämmer in på 

att en rubrik bör vara intresseväckande. Om rubriken rör vid läsaren på något sätt vill denna läsa 

mer vilket är meningen med rubriken. I Dagens Nyheter har även grundbetydelsen att uttala sig 

om verkligheten som den ser ut idag getts stort utrymme. Detta innebär att tidningen snarare vill 

lägga vikt vid att presentera den reella världen för sina läsare och genom detta skapa en trygghet 
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de kan förlita sig på. När läsaren sedan fått den helhetsbilden kommer han eller hon att tolka or-

den i texten ur perspektivet att tidningen återger sanningen. I Aftonbladet använder man sig även 

av grundbetydelsen som innebär att journalisten uttrycker sina känslor och åsikter. Detta skapar 

intresse i rubriken genom att skapa gemenskap med läsaren, särskilt om läsaren sympatiserar med 

journalistens känslor och åsikter. Samtliga rubriker i tidningen har även haft ett lättförståeligt 

språk som ger läsaren en möjlighet att känna igen sig genom ordval och dylikt. Detta skapar i sin 

tur trygghet för läsaren och bjuder därmed in denne till att läsa mer. Känner sig mottagaren trygg 

med texten finns det inget hinder för vidare läsning. (Larsson 2001: 13-14,20-23,41-43,149-153; 

Hadenius, Weibull, Wadbring 2011:332-333; Nord, Strömbäck 2004: 229-230 samt Hernes 

1978:187-188) Även användandet av pratminus i rubriken bjuder in till vidare läsning, genom att 

rubriken då rör vid läsaren, genom sitt användande av dramatiseringsgreppet personifiering. Vem 

som uttalar sig är också viktigt, om offret eller anhöriga är de som tillåts uttrycka sig är det stark 

personifiering. Är det istället en myndighetsperson eller liknande bygger rubriken på den upp-

levda tryggheten hos läsaren som vi tidigare diskuterade. Då SOS Alarm har uttalat sig i rubriken 

bygger även det på en typ av personifiering. Även om det är svårt att identifiera sig med SOS 

Alarm i sig har de flesta möjlighet att känna en anknytning till situationen som man befinner sig i 

när samtalet till SOS Alarm blir nödvändigt. De flesta har en bild av hur de vill bli bemötta då. 

Att med hjälp av citat berätta händelsens förlopp är starkt dramatiserande. Dock har enbart en 

tredjedel av Aftonbladets rubriker innehållit pratminus och när det gäller Dagens Nyheter sker 

detta endast en gång. (Hadenius, Weibull, Wadbring2011:332-333; Nord, Strömbäck 2004:229-

230; Hernes 1978:187-188 samt Nerman 1981:31, 35-37, 39-41, 55) 

En rubrik består av korta, laddade ord och är till för att väcka intresse hos läsaren. För att lyckas 

med detta använder sig journalisterna av dramaturgiska grepp, som vi tidigare presenterat. I tid-

ningarna används främst teknikerna tillspetsning och personifiering vilket tydligt ger rubriken den 

form den behöver. Eftersom tillspetsning innebär att en händelse spetsas till genom användandet 

av korta, klara meningar och gärna med laddade ord. Personifiering ger också rubriken den egen-

skap den behöver genom att det som dramaturgiskt grepp bygger på att andra människor intres-

serar oss. Detta ger i sin tur rubriken som använt sig av personifiering en intressant dimension 

och då har dess syfte uppnåtts – att väcka intresse och identifikation hos läsaren. Förenkling och 

konkretisering förekom också men i så få fall att man kan anta att det inte är den form som Af-

tonbladet vanligtvis använder sig av. Vilket också gör att vi inte väljer att analysera dem vidare. 

Dock återfinns ytterligare ett dramaturgiskt grepp som använts i ungefär en fjärdedel av fallen, 
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detta grepp är polarisering som väcker intresse genom att skapa uppmärksamhet. Samtidigt kan 

det placeras inom den tredje grundbetydelsen – att röra vid läsaren – genom att det väcker käns-

lor hos mottagaren. Dessutom påverkar detta grepp ofta läsarens uppfattning av de olika sidorna 

i en konflikt, man tar gärna liknande ställning i en konflikt som texten man läser framhäver. 

(Nerman 1981: 31,35-37, 39-41,55 och Larsson 2001: 13-14, 20-23,41-43,149-153) 

I de flesta fall upplevde vi att SOS Alarm framställdes negativt i rubrikerna, på grund av ordvalen 

som gjorts. Laddade ord som i sammanhanget tolkades negativt är främsta anledningen till att vi 

anser vinklingen vara negativ i båda tidningarna. Någon rubrik som framställer SOS Alarm i mer 

positiv dager, också detta på grund av ordvalet, återfanns i materialet samt några som gav en neu-

tral bild av SOS Alarm.  

I materialet från Dagens Nyheter återfanns lite fler neutrala vinklingar av SOS Alarm än i Afton-

bladet. Överlag använde de inte lika många dramaturgiska grepp i Dagens Nyheters rubriker som 

i Aftonbladet som dessutom använde de dramaturgiska greppen till fullo. Kvällstidningen an-

vände stora bilder och lät rubriken stå över en stor del av sidan. I Aftonbladet var detta deras vik-

tigaste grepp för att fånga läsaren – att synas och märkas mest, vilket också utmärker kvällstid-

ningar. Dagens Nyheter valde inte lika uppseendeväckande rubriker och vinklade inte greppen 

lika dramatiskt. De håller sig till sin form med rubrik, text och liten bild, om de använder någon 

bild alls. Det märks också tydligt att de är en morgontidning genom att de till stor del använder 

sig av ett mer officiellt språk och opersonliga konstruktioner, vilket vi såg i deras rubriker där yt-

terst få pratminus återfanns (Nerman 1981: 50-53 och Hvitfelt, Nygren 2008: 39-40) 

7.1.3 Ingress 
Den viktigaste grundbetydelsen i denna del av texten visade sig vara samma som i rubriken – att 

röra vid läsaren och väcka dennes känslor. Det viktigaste i en ingress är att presentera artikelns 

viktigaste information. Genom att använda sig av dramaturgiska grepp här, sätter man förutsätt-

ningarna för vad som kommer presenteras i brödtexten. Här är också språket viktigt för att knyta 

läsaren till fortsatt läsning av artikeln. Samtliga analyserade artiklar använde sig av lättförståeligt 

språk i denna del av texten. De knyter läsaren till artikeln här genom att han eller hon känner en 

trygghet i ordval de känner igen. (Hadenius, Weibull, Wadbring2011:332-333; Nord, Strömbäck 

2004:229-230; Hernes 1978:187-188 samt Larsson 2001:13-14, 20-23, 41-43, 149-153) 
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Ett enkelt sätt att skapa personifiering är, som vi tidigare nämnt, att låta personer tala och därmed 

föra händelsen framåt i texten. I Aftonbladet har de använt sig av detta grepp då de publicerar ett 

eller fler pratminus i majoriteten av artiklarna. De som kommer till tals här är främst anhöriga, 

offer och ansvariga för SOS Alarm, som vi tidigare tagit upp knyter detta an till läsaren genom att 

andra människor väcker intresse. I ett fall var pratminuset från en expert, detta medför extra 

trygghet i texten för läsaren som sagt. Hos Dagens Nyheter användes återigen väldigt få pratmi-

nus, detta beror förmodligen på att deras framtoning består av ett mer officiellt språk. Förutom 

personifiering som förekom ofta i Aftonbladets ingresser och fanns med hos Dagens Nyheter, 

återfanns även ofta de dramaturgiska greppen tillspetsning och polarisering i de båda tidningarna. 

Det man märker här, till skillnad från rubriken, är ökningen av polarisering. Allmänt ökar an-

vändningen av samtliga funna dramaturgiska grepp i ingresserna, men det kan förmodligen för-

klaras genom att det finns mer utrymme att utnyttja i ingresserna jämfört med rubriken. (Nerman 

1981:31-41, 50-55 och Hvitfelt, Nygren 2008:39-40) 

I Dagens Nyheter framställs SOS Alarm på ett neutralt sätt i några få artiklar men i huvudsak är 

bilden som sprids negativ. När det gäller Aftonbladet ser rapporteringen ungefär likadan ut, men 

de har ingresser med positiv framtoning istället för neutrala. Hur de uppfattas beror, som tidigare 

nämnt, på ordvalen tillsammans med sammanhanget de är placerade i. (Hadenius, Weibull, Wad-

bring2011:332-333; Nord, Strömbäck 2004:229-230; Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud 

2009:253 samt Hernes 1978:187-188) 

Skillnaden mellan Dagens Nyheters ingresser och Aftonbladets är inte särskilt stor. Det som skil-

jer är att Aftonbladet använt sig av fler pratminus och, som vi påpekade i förra avsnittet, de ut-

nyttjar de dramaturgiska greppen i större utsträckning än Dagens Nyheter.  

7.1.4 Brödtext 
Den grundbetydelse som varit viktigast i brödtexten är att röra vid läsaren i båda tidningarna. Da-

gens Nyheter har också inriktat sig på att uttala sig om vår reella värld medan Aftonbladet istället 

fokuserat på känsloyttringar från journalisten i andra hand. Som vi sagt tidigare i kapitlet är det 

just det som bygger gemenskap och trygghet hos läsaren. I brödtexten behöver inte journalisten 

koncentrera sig på att få läsaren att fortsätta läsa, då det är sista delen i artikeln. Har mottagaren 

börjat läsa brödtexten är det troligt att han eller hon fortsätter. Även här är språket, i majoriteten 

av artiklarna, lättförståeligt och även detta bygger, som tidigare påpekat, upp tryggheten hos lä-
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sarna. (Hadenius, Weibull, Wadbring2011:332-333; Nord, Strömbäck 2004:229-230; Hernes 

1978:187-188 samt Larsson 2001:13-14, 20-23,41-43,149-153) 

När det gäller pratminus ser vi här en stor förändring i Dagens Nyheter. Från att inte ha använt 

sig av pratminus nämnvärt många gånger har de nu fler än tre pratminus i en avsevärt stor del av 

sina artiklar. De vars pratminus publiceras är främst SOS-ansvariga eller anställda samt experter. 

Detta stämmer bra överens med formen som morgontidningar använder sig av, de vill nyttja ex-

pert- och formella källor för att kunna bibehålla sin officiella linje. I Aftonbladet ser vi ingen 

större skillnad, de har ofta använt sig av pratminus i både ingress och rubrik och gör det även i 

brödtexten. Dock återfinns nu fler pratminus än tidigare, men detta beror troligen mest på att det 

finns mer utrymme i brödtexten. I Aftonbladet är det, precis som tidigare, främst offer, anhöriga 

och SOS-ansvariga eller anställda som presenteras i pratminus. I artiklarna återfinns också några 

få pratminus från politiker eller experter men inte många, som tidigare nämnt är detta en typ av 

personifiering. I Dagens Nyheter återfinner vi personifiering, bland annat genom att offret pre-

senteras, men lika stor del tar också tillspetsning och polarisering i brödtexten. Användandet av 

dessa har ökat smått i varje steg och är mest utbrett i brödtexterna. Detta är dock förståeligt då 

utrymmet för brödtexten är betydligt större jämfört med ingress och rubrik. I Aftonbladet an-

vänds främst personifiering, tillspetsning och polarisering. För Dagens Nyheter ser det likadant 

ut, fast polarisering används i mindre grad än Aftonbladet. Vi återfinner några få fall av förenk-

ling och även en artikel där det helt saknas dramaturgiska grepp i brödtexten. (Kovach, Ro-

senstiel2001:12-13, 149; Nerman 1981:18-21, 31-37, 39-55, 75, 91-94, 102, 159 samt Hvitfelt, Ny-

gren 2008:35,39-40,46,133,149-152,161-162) 

I Dagens Nyheter framställs SOS Alarm främst negativt, i något fall positivt och även neutralt, 

men den överhängande delen är negativa. Detta syns som tidigare, genom ordvalen och dess 

sammanhang. Detsamma gäller för Aftonbladet.  

I användandet av dramaturgiska grepp ser vi, som tidigare, inte en skillnad mellan vilka grepp 

som används av respektive tidning utan återfinner snarare skillnaden i hur stor utsträckning grep-

pen används. I samtliga delar av artiklarna har vi funnit ytterst få tydliga konkretiseringar och inga 

abstraktioner. Vi har ändå valt att behålla teori samt frågor till texten om dessa grepp då de är en 

del av dramatiseringen.  
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7.2 Metoddiskussion 

7.2.1 Validitet och reliabilitet 
I denna analys har vi enbart skrapat på ytan när det gäller frågan om rubriken verkligen uppfyllde 

sin roll och detsamma med ingressen och brödtexten. En djupare analys hade kunnat medföra 

ytterligare en dimension till vårt resultat och vår slutsats. Som sagt menade vi att undersöka me-

diernas rapportering, mer specifikt vilka dramaturgiska grepp som används, vilken vinkling vi 

upplever att texten fått samt skillnaden mellan Dagens Nyheter och Aftonbladet och detta anser 

vi att vi fått valida svar på. De första frågorna som inleder kodschemat (se bilaga 1) är inte inrik-

tade på rubrik, ingress och brödtext utan menar istället att ge oss en bild av artikelns förutsättning 

samt dess nära kontext. Detta menar vi är viktigt för att förstå sammanhanget som artikeln och 

orden återfinns i, vilket i sin tur är viktigt för att tydligt kunna se dramatiseringen som kommer 

fram först när man ser delarna i sin helhet, alltså orden i sina sammanhang. (Nerman 1981:18-21, 

35, 42-55, 91-94, 102) 

I arbetet med att uppnå god reliabilitet skapade vi tydliga svarsalternativ på frågorna vi ställde tex-

ten för att minska risken för mänskliga fel, det vill säga att forskaren kanske inte analyserar en 

text likadant vid trötthet eller dylikt. Om det då finns noggrant utarbetade svarsalternativ är det 

lättare att tolka olika texter efter samma förutsättningar. Dock är det viktigt att vara medveten om 

att textanalysen är en undersökningsform som till mångt och mycket är påverkad av forskaren 

och framförallt dennes förförståelse. Vi menar att de väl utarbetade frågorna minskar även denna 

påverkan något men inte helt. Varje människa har ett visst sätt att läsa texter och se på ord, vi 

menar att i vår position som medie- och kommunikationsstudenter inte har samma förförståelse 

som de flesta läsarna av Aftonbladet och DN. Detta påverkar dock inte undersökningens resultat 

nämnvärt då vi inte undersöker receptionen hos läsarna, men man bör vara medveten om skillna-

den. Vi har under studierna fått arbeta mycket med ordval och ordens sammanhang och på grund 

av detta menar vi att vår analys blir utförd på ett annat sätt än om den varit gjord av en forskare 

med ett annat huvudämne. Samtliga artiklar analyseras av oss båda och vi har kommit fram till att 

vi tolkar texten och dess delar på liknande sätt, vilket vi menar ger analysen ytterligare tyngd då 

den inte bygger på enbart en forskares förförståelse, dock har vi som tidigare nämnts liknande 

förförståelse och detta minskar naturligtvis nyanseringen av analysen lite. Vi menar att om ana-

lysen genomfördes en andra gång av en annan forskare med kulturell bakgrund liknande vår 

skulle resultatet bli liknande vårt då vi utfört en noggrann operationalisering samt arbetat ut tyd-
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liga svarsalternativ. Skulle forskaren istället komma från en kulturell bakgrund mycket olik vår 

egen är det inte alls säkert att han eller hon upplever texten på samma sätt som vi gjort, dock 

skulle undersökningens resultat komma att likna vårt då vi utförligt preciserat våra svarsalternativ 

i vår kodförklaring (se bilaga 2). (Østbye, Knapskog, Helland och Larsen 2008: 69-77 och Esaias-

son, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud 2009:251) 

7.2.2 Förförståelse 
Vår förförståelse utgörs dels av, som tidigare nämnt, att vi i form av medie- och kommunikat-

ionsstudenter har en nyanserad bild av vikten av ordval och laddade ord. Dessutom hade vår för-

förståelse en viss påverkan på vår studie genom att forskare med annan förförståelse kan tolka 

artiklarna och ordvalen i texterna olika än vad vi gjorde. Detta beror till stor del på vilken kultu-

rell bakgrund personen som tolkar texten har. Då vi som forskare även verkar i samma samhälle-

liga kontext som tidningarna ges ut i tolkar vi artiklarna annorlunda än forskare från en annan 

kontext skulle göra. Den kulturella kontexten påverkas bland annat genom vilken typ av texter 

personen i fråga är van att läsa. Vår förförståelse ligger även i att vi sedan tidigare och framförallt 

genom samhället, fått en viss bild av de tidningar vi analyserade. Vår förförståelse sade oss att 

Dagens Nyheter var något mer objektiv än Aftonbladet. Påverkan av vår förförståelse har vi för-

sökt minska så mycket som möjligt genom noggrant genomförd operationalisering och genom att 

vi arbetat för att vår studie ska uppnå stark validitet. Då vi varit medvetna om detta har vi arbetat 

med att vara så objektiva som möjligt, men en felmarginal måste ändå uppmärksammas. (Esaias-

son, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud 2009: 244-249, 252-253) 

7.2.3 Avgränsningar 
Våra avgränsningar kan, som tidigare påpekats, ha påverkat vårt resultat. En bredare undersök-

ning kunde haft möjligheten att se tydligare, och framförallt mer nyanserade, tendenser hos ru-

brik, ingress och brödtext. Utefter de avgränsningar vi gjort menar vi dock att vi fått ett tydligt 

resultat, vilket vi med hjälp av teorierna kunnat dra slutsatser från, som motsvarar vårt syfte.  

7.2.4 Genomförande 
Analysens genomförande gick enligt vårt tidschema fram till halvtid, då vi stötte på problem vid 

den mer exakta utformningen av våra frågeställningar. Detta tog längre tid än vi hade planerat 

och vi hamnade därför efter i tidschemat. Naturligtvis påverkade även detta vår operationalisering 

och skapandet av vår kodförklaring vilket också tog längre tid än planerat. När det var avklarat 

och vi ansåg att vårt kodschema (se bilaga 1) väl stämde överens med frågeställningarna och där-
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med uppnådde god reliabilitet – följaktligen att vi undersökte vad vi menade att undersöka, flöt 

resten av arbetet på i god takt.  

Vi upplevde, som tidigare nämnt, att vårt val av att låta båda forskarna undersöka samtliga artiklar 

underlättade vid vår resultatdiskussion. Detta på grund av att vi båda hade en bild av vad respek-

tive tidning använde för dramaturgiska grepp och vilken form de använde sig av i producerandet 

av artiklar.  

7.3 Bidrag till forskning samt förslag på vidare forskning 

Vi menar att denna analys är ett bidrag till förståelsen av mediernas rapportering samt användan-

det av dramatisering i texter. För vidare forskning anser vi att denna studie placerar sig som ett 

trappsteg att kliva på för att göra en ytterligare kvalitativ undersökning, förslagsvis intervjuunder-

sökning med fokus på läsarnas mottagande och upplevelser av nämnda händelser. Tillsammans 

med svar från intervjurespondenter kan denna studie ge en klar bild över hur steget mellan me-

dier och mottagare fungerar. Hur tas det budskap emot som medierna skickar ut kan vara ett 

syfte att undersöka i en ny studie. Det kan ge en annan vinkling av studien och kan möjligtvis ge 

svar på vilka effekter, texter av detta slag, får på mottagarna.  

7.4 Slutsats 

Genom språket skapas trygghet hos människan när den läser en artikel. När mottagaren känner 

gemenskap, känner läsaren trygghet och vågar använda sin förförståelse och först då kommer 

läsaren att ta till sig bilden som artikeln presenterar samt skapa sin egen bild. Alltså är språkbruket 

en avgörande faktor för dels, som påvisat tidigare i diskussionen, hur vi tar emot en text men 

också om vi tar emot den. Ytterligare ett krav på ordvalen och textens upplägg är att läsaren har 

samma språkbruk som skribenten. Om läsaren inte känner igen sig skapas varken förståelse, ge-

menskap eller trygghet.  

Användandet av dramaturgiska grepp och därmed dramatisering, leder till att texterna blir mer 

underhållande och mindre faktamässiga. Används många dramaturgiska grepp i samma text eller 

till och med i samma mening, ökar denna risk markant och leder i sin tur till en vinkling av hän-

delsen från den objektiva sanningen till en positiv eller negativ bild av händelsen.  

Grundbetydelserna som texten menar att förmedla talar om tre olika saker för läsaren i de artiklar 

vi analyserat. Den första beskriver hur världen ser ut – ett påstående om verkligheten som texten 
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vill att läsaren tar till sig. Den andra visar vilken värld journalisten lever i och den tredje menar att 

tala om för läsaren vilken deras värld bör vara. Den fjärde grundbetydelsen återfanns inte i någon 

av våra artiklar och kommer därför inte diskuteras. Dessa helhetsbilder är viktiga för hur texten 

menar att läsaren ska motta den, då ordvalen, som tidigare nämnt, får sin speciella mening av 

sammanhanget och helheten. 

Vår slutsats i analysen av rapporteringen kring SOS Alarm är att både Aftonbladet och Dagens 

Nyheter, men främst Aftonbladet har skapat en vinklad bild av olika händelser genom sin fre-

kventa användning av dramatisering i texterna. Vinklingen har visat sig vara negativt inställda till 

företaget SOS Alarm, vilket beror på valet av ord och sammanhang som tidningarna gjort. Ge-

nom det flitiga användandet av ett stort antal dramatiseringsgrepp, som till exempel tillspetsning 

och personifiering i negativ form, har vidare gett en negativ bild av det stora hela.  
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Bilagor 

Bilagorna till denna uppsats består av undersökningens kodschema med tillhörande kodförkla-

ring. De tidningsartiklar som utgjort materialet för undersökningen ingår inte som bilagor men 

finns tillgängliga att erhålla av uppsatsförfattarna vid önskemål. 

 

 



Bilaga 1 

Kodschema 
 
Allmänna frågor till hela texten 
 
1. Vilken tidning 
1.1 Aftonbladet 
1.2 Dagens Nyheter 
 
Frågor som ställs till rubrik, ingress och 
brödtext för sig själva 
 
2. Antal pratminus 
2.1 Inget pratminus anges i texten 
2.2 Pratminus anges i texten 
 
3. Vilken typ av pratminus 
3.1 Expert/forskare 
3.2 Journalist 
3.3 Åskådare 
3.4 Offer 
3.5 Anhörig (familjemedlemmar, vänner) 
3.6 Politiker 
3.7 Övrig medborgare/anställd på  

annat företag 
3.8 SOS anställd/ansvarig 
 
4. Refererande text 
4.1 Texten är schabloniserande 
4.2 Texten är refererande 
 
5. Journalistens roll 
5.1 Journalistens roll är osynlig 
5.2 Journalistens roll är synlig 
 
6. Dramaturgiska grepp 
6.1 Tillspetsning förekommer i texten 
6.2 Förenkling förekommer i texten 
6.3 Polarisering förekommer i texten 
6.4 Intensifiering förekommer i texten 
6.5 Konkretisering förekommer i texten 
6.6 Personifiering förekommer i texten 
6.7 Abstraktion förekommer i texten 
6.8 Det existerar inga dramaturgiska 

 grepp i texten 

7. Språket i artikeln 
7.1 Språket är lättförståeligt 
7.2 Språket är svårförståeligt 
 
8. Vilken grundbetydelse är 

viktigast i texten 
8.1 Uttalar sig om vår reella värld 
8.2 En vilje- och känsloyttring av den 

skrivandes sida 
8.3 Ett försök att röra vid läsaren, få 

 läsaren att känna och agera 
8.4 Inbjudan att dela en påhittad  
 Verklighet 
 
9. Framställs SOS Alarm 

positivt, negativt eller neutralt 
9.1 SOS Alarm framställs positivt 
9.2 SOS Alarm framställs negativt 
9.3 SOS Alarm framställs neutralt



Bilaga 2 

Kodförklaring 

Allmänna frågor till hela texten 

1. Vilken tidning 
Vilken tidning kommer artikeln vi analyserat ifrån. Aftonbladets papperstidning 
eller Dagens Nyheters papperstidning. 

 
Frågor som ställs till rubrik, ingress och brödtext för sig själva 

 
2. Antal pratminus? 

Hur många citat som finns med i texten. 
 

3. Vilken typ av pratminus? 
Har författaren använt sig av experter, journalister, anhöriga m.fl. Experter menar 
vi är kunniga på området och på något vis har området i sin yrkesroll, eventuellt 
som forskare. Journalist: Annan journalist från samma tidning eller utifrån.  
Åskådare: Åskådare till händelsen.  
Offer: den som drabbats av händelsen.  
Anhöriga: Offrets/offrens familj/vänner.  
Övrig medborgare/anställd på annat företag: De samhällsinvånare som inte kan 
klassificeras som något av våra övriga alternativ./Person som, när den uttalar sig, 
är i roll av chef eller liknande maktposition på annat företag. 
 

4. Refererande text 
Är texten refererande eller kommenterande? Refererande text innebär en 
redogörelse av fakta/information. Kommenterande text innefattar även 
kommentarer och åsikter från författaren som bygger en gemenskapskaraktär 
med sin läsare (schabloniserad). 
 

5. Journalistens roll 
Är journalisten aktiv (synlig) i skrivandet och visar sin existens eller är han/hon 
passiv (osynlig) och arbetar i bakgrunden bakom texten utan att visa sig. 
 

6. Dramaturgiska grepp 
 Tillspetsning – innebär att de viktigaste och mest väsentliga punkterna i en nyhet 
presenteras. En händelse eller uttalande har en större förutsättning att bli en 
nyhet ifall den går att spetsa till. För att presentera i en kortare versioner och 
mindre omfattande rapporter ersätts detaljer med överdrifter. 
 Förenkling – komplexiteten i en händelse eller ett budskap behöver reduceras. Det 
innebär att mångfaldigheten och nyansering behöver begränsas och istället 
ersättas av förenklingar. Det ska vara enkelt och koncist. 
 Polarisering – genom att låta presentera konflikter och kontrasterande synpunkter 
fångar uppmärksamhet. Att låta synpunkterna från motståndarna tala för sig själv 
kan vara ett effektivt sätt. På detta vis väcks känslor till liv och kan också förenkla 
olika uppfattningar av en händelse.  
 Intensifiering – ett plötsligt utbrott lockar mer uppmärksamhet än en vanligt 
förekommande nyhet. De plötsliga utbrotten kan till exempel bestå av strejker, 
sammandrabbningar, attacker och yrken. Dessa händelser ger material för en mer 
intresseväckande och levande nyhet.  



 Konkretisering – vid invecklade serier av händelser kan det vara till en fördel att 
konkretisera händelserna för att kunna skapa större uppmärksamhet. Genom att 
konkretisera det som från början är abstrakt kan hjälpa till att fånga läsarnas 
uppmärksamhet. Ett annat sätt att använda tekniken på är att endast lägga fokus 
på det som är konkret i en händelse. (Hernes 1978:187-188) 
Personifiering – för att kunna skapa ytterligare uppmärksamhet finns även knepet 
att satsa på identifikation. Människor intresserar sig för andra människor och 
genom att lyfta fram enskilda personer i en händelse ges läsarna en möjlighet till 
igenkänning och beröring. (Hernes 1983 genom Nord och Strömbäck 2004:229-
230). 
 

7. Språket i artikeln 
Är språket artikelförfattaren använt sig av lätt att förstå eller använder han/hon 
sig av svåra termer som gör att texten tar lång tid att läsa och är svår att förstå. 

 
8. Vilken grundbetydelse i texten är viktigast 

En av de fyra grundbetydelserna dominerar i textens underliggande budskap. 
Uttalar sig om vår reella värld: Den beskriver  hur världen ser ut – ett påstående om 
verkligheten som texten vill att läsaren tar till sig 
En vilje- och känsloyttring från den skrivandes sida: Den visar vilken värld journalisten 
lever i 
Ett försök att röra vid, att peta på läsaren, få läsaren att känna och agera: den menar att 
tala om för läsaren vilken deras värld bör vara 
Inbjudan att dela en påhittad verklighet: Som uttryckligen bjuder in läsaren till en 
påhittad värld. (Nerman 1981:19-20) 

 
9. Framställs SOS Alarm positivt, negativt eller neutralt 

Upplevs bilden som ges om SOS Alarm som positiv, negativ eller neutral. 
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