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1 Inledning 

En vedertagen uppfattning inom medieforskningen är att en tidnings formatförändring från broadsheet-

format (fullformat) till tabloidformat påverkar det redaktionella innehållet (Gustafsson, 2014; Sternvik, 

2007). Det finns tendenser som visar att mediernas rapportering och fokus förflyttas från hårda nyheter 

(politik, ekonomi, samhällsinformation) till mer mjuka nyheter (kändisskap, privatliv och nöjen). Bland an-

nat vill vi undersöka om formatförändringen av den aktuella tidningen stödjer eller går emot den uppfatt-

ningen. 

Den 7 november 2013 gav Jönköpings-Posten (JP) ut sin första tidning i tabloidformat. Fram till den dagen 

var JP en av de sista dagstidningarna i Sverige som fortfarande gavs ut i broadsheet. I egenskap av mass-

medium har JP en viktig roll – massmedierna i dagens samhälle beskrivs nämligen som mäktiga med avse-

ende på den makt de har över människors dagordning. Således kan JP och andra massmedium påverka vad 

vi människor har en åsikt om. Det som medierna rapporterar om blir sådant som vi människor uppfattar 

som viktigt (Strömbäck, 2009). Den information som presenteras bör därför vara av sådan karaktär att 

medborgarna ges möjligheten att kunna bilda sig en god uppfattning om sådant som rör samhället. Vad 

händer med nyheterna och nyhetsutrymmet när formatet förändras? Möjliga konsekvenser som kan upp-

stå när mediernas rapportering skiftar fokus från hårda till mjuka nyheter är att nyheterna riskerar att ur-

holkas och att viktig samhällsinformation kan gå förlorad.  

I denna uppsats ämnar vi titta närmare på JP och tidningens övergång från broadsheet till tabloid. Det vi 

vill undersöka är om och eventuellt hur formatförändringen har inneburit en förändring i tidningens inne-

håll. Detta är viktigt att studera dels med tanke på samhällsrelevansen och dels för att det finns en kun-

skapslucka inom området som denna studie kan bidra till att fylla.  

På ett mer personligt plan finner vi det intressant att undersöka innehållet i JP eftersom tidningen varit ett 

ständigt återkommande inslag i vår vardag under en lång tid. Tidningen har lästs vid frukostbordet i barn-

domshemmet, på lunchen i personalrummet och på kafferasten i högskolebiblioteket. Utan tvivel har JP 

påverkat dels vår egen uppfattning men också våra föräldrars, syskons och vänners uppfattning kring olika 

frågor. För oss som boende på utgivningsorten där JP har en stark ställning är det därför extra intressant 

att få undersöka vad tidningen verkligen innehåller.  

1.1 Uppsatsens bidrag 

Det finns en kunskapslucka gällande tabloidisering hos de sista svenska dagstidningarna som övergår från 

broadsheet till tabloid. Sedan tidigare förekommer det en stor mängd genomförda studier, både nationellt 

och internationellt, som undersöker dagspressens formatförändringar och tabloidisering. Dock baseras de 
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studierna på dagstidningar som varit tidigare med att genomgå ett formatbyte. Vi avser att studera tabloidi-

sering och hur det ter sig i ett fall där formatbytet sker sent i jämförelse med många av föregångarna. Stu-

diens resultat vill vi sedan sätta i relation till tidigare studiers resultat för att upptäcka eventuella likheter 

och skillnader. Med denna studie vill vi bidra till att fylla kunskapsluckan genom att undersöka tabloidise-

ring hos en av de sista morgontidningarna som övergår från broadsheet till tabloid, nämligen Jönköpings-

Posten.  

1.2 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen består av 8 kapitel och inleds med en bakgrund som bland annat ger en bild av den moderna 

tidningens historia samt en kort beskrivning av den aktuella tidningen. Därefter följer kapitel 3 där vi lyfter 

fram en del av den tidigare forskning som gjorts och som är relevant för den aktuella studien. I kapitel 4 

presenteras det teoretiska ramverk som används för att förklara och diskutera studiens resultat och fråge-

ställningar. Innan resultatet presenteras följer först kapitel 5 som lyfter fram problemformuleringen samt 

det syfte och de frågeställningar som gett upphov till studien. I kapitel 6, material och metod, presenteras 

och diskuteras bland annat den kvantitativa innehållsanalysen som vi använder oss av. I kapitel 7 introdu-

ceras de resultat som framkommer och som leder vidare in på det sista och avslutande kapitlet som utgörs 

av en diskussion.  

1.3 Begreppsdefinitioner 

Broadsheet (fullformat) - ett stort tidningsformat (satsyta 51 cm x 38 cm) och ursprungligen förknippat 

med seriösa morgontidningar (Broadsheet, 2014). I denna studie har vi uppmätt att en sida i den aktuella 

tidningen i broadsheet har följande yta (exklusive marginaler): 1 924 cm². 

Dagspress - ”samlingsnamn för dagstidningar” (Dagspress, 2015).  

Dagstidning - ”periodiskt utgiven (tryckt) publikation, avsedd för spridning bland allmänheten och inne-

hållande allmänna nyheter” (Dagstidning, 2014). I Sverige klassificeras en tidning som utkommer med mi-

nimum av ett nummer i veckan som en dagstidning. Utöver kravet om utgivningens frekvens finns också 

krav på innehållets aktualitet och bredd samt tidningens spridning (Dagstidning, 2014). Sveriges dagstid-

ningsmarknad kan delas in i följande fem kategorier: 1) Storstädernas betalade morgontidningar 2) Storstä-

dernas kvällstidningar 3) Landsortspressen 4) Lågfrekventa betalade dagstidningar/fådagarstidningar 5) 

Gratistidningar (Weibull & Wadbring, 2014). 

Sensationsjournalistik - avser typ av innehåll i medierna “journalistik inriktad på det spektakulära i ske-

endet, ofta med fokus på kända människor och skandaler” (Sensationsjournalistik, 2014). 
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Spaltbredd - ”grafisk benämning för radlängd, den bredd inom vilken textspalter sätts” (Satsbredd, 2015). 

I denna studie anges rubrikernas längd i antal spaltbredder för att få en uppskattning om dess storlek. I 

den aktuella tidningen utgörs en sida i broadsheet av totalt åtta spaltbredder medan en sida i tabloid utgörs 

av totalt sex spaltbredder. 

Tabloid - ordet är gammalt och härstammar från början från läkemedelsindustrins värld där ordet först 

syftade till små tabletter eller piller, alltså medicin i koncentrerad form som var lätt att svälja. Ordet kom 

sedan att användas inom media för att beskriva ett tidningsformat som var litet och lätt att hantera (Esser, 

1999). I svenska nationalencyklopedin definieras tabloid med följande beskrivning: ursprungligen en tid-

ning i litet format (40 cm x 28 cm) innehållande korta artiklar, mycket bilder och sensationsjournalistik för 

att passa en bred publik, har kommit att kopplas till en journalistisk genre (Tabloid, 2014). 

Idag används begreppet tabloid i vid mening men oftast syftas till en av följande två saker, tidningens fy-

siska storlek eller tidningens journalistiska innehåll. Det är viktigt att klargöra vilket då det annars kan 

skapa förvirring. I denna uppsats kommer vi generellt att använda begreppet tabloid för att syfta på tid-

ningsformatet och begreppet tabloidisering för att tala om tidningens innehåll om inget annat tydligt fram-

går. I studien har vi uppmätt att en sida i den aktuella tidningen i tabloid har följande yta (exklusive margi-

naler): 925 cm². 

Tabloidisering - detta ord är betydligt modernare jämfört med sin föregångare ”tabloid”, och de första 

antydningarna kring ordet dyker upp i en amerikansk ordbok kring 1991 (Esser, 1999). Begreppet avser 

ofta journalistiken i medierna. ”Tabloidiseringen av medierna beskrivs inte sällan som en generell sänkning 

av den standard där mjuka nyheter ökar på bekostnad av hårda” (Sternvik, 2007, s.21). En liknande kort 

och koncis definition är ”en degradering av hårda nyheter till förmån för sex, skandaler och infotainment” 

(Marvin Kalb refererad i Esser, 1999, p.292).  
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2 Bakgrund 

Det som presenteras i kapitlet avser att skapa en förståelse för uppsatsens ämne genom att bland annat besvara följande frå-

gor. Vilken roll har medierna i det svenska samhället? Vad menas med att journalistiken i Sverige befinner sig mellan poli-

tik och marknad? Vilka faktorer bidrog till utvecklingen av den moderna dagstidningen och när kom den första tabloiden? 

Hur har utvecklingen av tidningarnas format sett ut och vilket är det dominerande tidningsformatet på dagstidningsmark-

naden? När grundades Jönköpings-Posten och vad kännetecknar tidningen? 

2.1 Mediernas roll i det svenska samhället 

Föreställningen om medierna är att de utgör en del av det moderna samhället (Hadenius, Weibull & Wad-

bring, 2011). I Sverige beskrivs mediernas roll i samhället främst utifrån tre övergripande uppgifter: 

 Att informera medborgare om vad som sker i samhället. 

 Att granska och kontrollera makthavare i samhället, här företräder medierna medborgarna som 

”den tredje statsmakten”. 

 Att vara ett forum för debatt (Hadenius, Weibull & Wadbring, 2011). 

2.2 Journalistiken mellan politik och marknad 

Enligt Jesper Strömbäck (2009) måste medierna och journalistiken i Sverige hela tiden försöka bemöta och 

balansera de krav som kommer dels från den politiska sfären och dels från marknaden. Detta har att göra 

med mediernas betydande roll för det demokratiska samhället och det faktum att de ofta är vinstdrivande 

företag. Om medierna misslyckas med att upprätthålla en balans mellan dessa krav kan situationen i värsta 

fall leda till att demokratin undermineras eller att företagen tvingas till konkurs. En ökad konkurrenssituat-

ion på mediemarknaden kan innebära att journalistiken riskerar att tunnas ut som en följd av att möta 

marknadens krav. Det är ofta misslyckanden med att uppfylla marknadens krav som slår hårdast och di-

rekt gentemot företagen vilket kan vara en förklaring till varför just de kraven ofta premieras. 

Vidare går det också att läsa om en journalistik som blir allt mer marknadsinriktad, vilket innebär att 

kunna producera ett så billigt innehåll som möjligt och samtidigt attraherar så många läsare och annonsö-

rer som möjligt (Strömbäck, 2009). De som drabbas hårdast när budgeten för det redaktionella innehållet i 

en tidning stramas åt i jakten på billigare nyheter är läsarna, främst de som läser nyhets- och samhällsjour-

nalistik. Dock kan det samtidigt vara svårt för läsarna själva att avgöra den journalistiska kvalitén vilket in-

nebär att medieföretagen ofta kan dra ner på den redaktionella budgeten utan att det uppmärksammas av 

läsarna.  

I tabell 2.1 presenteras generella skillnader som särskiljer journalistiken beroende på om den verkar i de-

mokratins eller marknadens tjänst (Strömbäck & Jönsson, 2005). 
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Tabell 2.1 Skillnader mellan journalistik i marknadens respektive demokratins tjänst (Strömbäck & Jönsson, 2005, s.4). 

2.3 Den moderna dagstidningens framväxt 

I Massmedier: press, radio och tv i den digitala tidsåldern skriver Stig Hadenius, Lennart Weibull och Ingela Wad-

bring (2011) bland annat om dagstidningens historia. I Sverige växte den moderna dagstidningen fram un-

der 1800-talet som en följd av att gapet mellan föregångarna, nyhetstidningarna och opinionstidningarna, 

minskade. Utvecklingen drevs på av tekniken, boktryckare, opinionsbildare och redaktörer. Aftonbladet, 

grundat år 1830 av Lars Johan Hierta, var en av de första moderna dagstidningarna i Sverige. Under åren 

som följde ökade såväl tidningsaktörerna som tidningarnas upplagor men tidningarna var fortfarande för-

hållandevis dyra och konsumerades endast av en liten del av befolkningen. 1864 grundar Rudolf Wall tid-

ningen Dagens Nyheter och det han lyckades med var att attrahera en bredare publik med en billigare och 

mer lättillgänglig tidning. Tidningen utkom på morgonen och Wall introducerade en helt ny distributions-

form – utbärning av tidningen till prenumeranter. I Sverige tog dagspressens utveckling fart på riktigt och 

ingen stad stod utan en regional- eller lokaltidning år 1900. 

Som mest hade Sverige 235 dagstidningar med utgivning minst två dagar per vecka år 1919 (Dagstidning, 

2014). På mitten av 1900-talet inträffar vad som i Sverige brukar benämnas som ”tidningsdöden”. Flera 

aktörer slogs ut från marknaden och ägarkoncentrationen steg (Hadenius, Weibull & Wadbring, 2011). 

Varje år sammanställer Tidningsutgivarna (TU) fakta och statistik kring svensk dagspress. I deras senaste 

sammanställning framgår det att Sverige år 2012 har 170 betalade dagstidningar med utgivning minst en 

dag i veckan och att de allra flesta av dem även har en nätupplaga (TU, 2012).  

2.3.1 En ny tidningsform växer fram 

Enligt det som beskrivs av Hadenius, Weibull & Wadbring (2011) tog utvecklingen av en ny form av 

dagstidning fart ute i Europa under början av 1900-talet, det som i Sverige benämnts som kvällspress 

och internationellt som tabloidpress. Den första tabloidtidningen, Daily Mirror, såg dagens ljus i Lon-

don år 1904 och kom att bli en inspirationskälla till många efterföljare. Denna nya typ av tidning inne-

höll kortare artiklar, fler bilder och slagkraftigare rubriker. Även om tidningen innehöll ett mer sensat-

ionsbetonat innehåll var det främst det nya formspråket som fick uppmärksamhet. Det mindre och 

kompaktare tidningsformatet skulle främja tidningsläsningen för människor i rörelse. Jämfört med 



   

 

6 

 

broadsheetformatet erbjöd tabloidformatet en mer lätthanterlig läsning på bussar, tåg och tunnelba-

nor. I Sverige influerades bland annat Aftonbladet och Expressen, grundad 1944, av den nya tidningsfor-

men. Det som särskilde de svenska tabloidtidningarna var att de innehöll relativt mycket opinions-

material jämfört med sina internationella motsvarigheter. 

2.4 Tidningsformat 

Vad gäller tidningarnas format har det skett en utveckling över tiden vilket Hadenius, Weibull & Wadbring 

(2011) redogör för i Massmedier: press, radio och tv i den digitala tidsåldern. Redan vid kvällspressens (tabloid-

pressens) intåg på den svenska dagstidningsmarknaden visade även morgontidningarna intresse för det 

nya, mindre och mer behändiga formatet. På grund av att det nya formatet kommit att förknippas med 

sensationsjournalistik ställde sig många tidningsägare tillika annonsörer länge avvaktande till att genomgå 

ett formatbyte (Hadenius, Weibull & Wadbring, 2011; Sternvik, 2005a). Det var först när tidningarna Da-

gens Industri och Metro på 1980- och 1990-talet gavs ut i tabloid som tidningsformatets koppling till sensat-

ionsjournalistiken förändrades (Sternvik, 2005a). Att formatet automatiskt skulle innebära att tidningen 

innehöll sensationsjournalistik ansågs inte längre som en självklarhet. 

På 1950-talet var dagspressens givna format broadsheetformatet eller fullformatet som det också kallas. 

Under mitten av 1980-talet hade ungefär hälften av dagstidningarna tagit steget och övergått till ett mindre 

format som berlinerformatet eller tabloidformatet. Generellt var det de lågfrekventa dagstidningarna och 

landsortspressen som var först ut med att övergå till tabloid sedan följde andratidningarna i samma spår. 

Sist ut att byta till tabloid var storstadsmorgontidningarna (Hadenius, Weibull & Wadbring, 2011). År 2004 

övergick Sveriges tre största morgontidningar Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten och Sydsvenska Dagbladet till 

tabloid och under året som följde gick 13 av landets ledande lokala morgontidningar i samma spår (Ster-

vik, 2005a). År 2008 fanns det endast ett fåtal morgontidningar kvar som fortfarande publicerades i bro-

adsheet och numera är det tabloidformatet som dominerar på den svenska dagstidningsmarknaden (Ha-

denius, Weibull & Wadbring, 2011). Efter Jönköpings-Postens övergång till tabloid återstår det bara en dags-

tidning som fortfarande ges ut i broadsheet, Lysekils-Posten (Berg, 2014).  

2.5 Jönköpings-Posten 

Starten  

Det var i början av 1860-talet som den tidigare anställde på Jönköpings Tidning, Herman Hall (1837-1883), 

startade ett boktryckeri. De inledande åren tillbringade han bland annat med att ge ut kristna skrifter, sång-

häften och texter för söndagsskolor. Hall grundade fem år senare Jönköpings-Posten och tidningen utkom 

för första gången den 17 januari 1865 och då som en veckotidning. Tidningen bestod då enbart av fyra 

sidor och utkom en gång i veckan, två år senare gavs tidningen ut två gånger i veckan. Tidningen bestod 
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främst av nyheter till det “vanliga” folket men hade även ett kristligt innehåll. Ser man till tidningens publi-

kation skulle det dröja fram till år 1904 innan Jönköpings-Posten blev en morgontidning med utgivning sex 

dagar i veckan (Jönköpings-Posten, u.å.; Oredsson, 2010). 

Konkurrenter 

Tidigare har tidningar såsom Jönköpings Läns Tidning och Smålands Allehanda varit konkurrenter till Jönkö-

pings-Posten. Den sistnämnda konkurrerande tidningen bestämde sig för att helt gå upp i Jönköpings-Posten 

1973 (Oredsson, 2010). Numera finns det inga andra tidningar på utgivningsorten som konkurrerar med 

Jönköping-Posten på samma villkor eftersom det är en betaltidning där merparten av försäljningen sker via 

abonnering. Tidningen Jönköping nu utkommer en gång i veckan och delas ut gratis till både hushåll och i 

ställ runt om i Jönköpings kommun och konkurrerar således med Jönköpings-Posten om läsarna (Jönköping 

nu, 2014, 11 december). En annan konkurrent om läsarkretsen är Jnytt som är en webbaserad nyhetssajt. 

Jnytt är Smålands största nyhetssajt med ca 50 000 besökare om dagen (Jnytt, u.å.). Värt att notera är att 

både Jönköping nu, Jnytt och Jönköpings-Posten är en del av Hallpressen. Hallpressen är ett digitalt mediehus 

som bland annat ansvarar för drifter samt utveckling av digitala produkter (Hallpressen, u.å.).  

Ställning 

Tidningen betecknas idag som en politiskt oberoende morgontidning med utgivning sex dagar i veckan 

med Jönköping som utgivningsort. Jönköpings-Posten ingår som tidigare nämnt i Hallpressen AB, vilket i sin 

tur ägs av Herenco-koncernen. Upplagan uppgick 2013 till 31 400 exemplar (Jönköpings-Posten, 2014). 

Jönköpings-Posten är i nuläget den dominerande tidningen på utgivningsorten om man ser till prenumeranter 

av en tidning i pappersformat.  
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3 Forskningsöversikt 

I kapitlet presenteras tidigare studier som är relevanta för den aktuella studiens inriktning. Det som lyfts fram är forsknings-

frågor, resultat och slutsatser som fokuserat på tidningsformat, tidningsinnehåll och begreppet tabloidisering. Det finns även 

ett avsnitt i kapitlet som lyfter fram den ekonomiska aspekten kring tidningarnas formatbyte och tabloidisering. Slutligen ges 

en sammanfattning av vad den tidigare forskningen kommit fram till, med det som utgångspunkt motiveras vad vi väljer att 

fokusera på i den aktuella studien.  

3.1 Formatförändringar och tabloidisering 

De mest frekventa forskningsfrågorna inom fältet har behandlat dagspressen och dess formatutveckling 

men också formatförändringar och dess konsekvenser. Ett exempel på en studie som behandlar detta är 

Josefine Sternviks (2007) avhandling I krympt kostym: morgontidningarnas formatförändring och dess konsekvenser. I 

studien undersöks hur svenska morgontidningars formatutveckling sett ut från 1950-talet till 2000-talets 

början och vad det fått för konsekvenser såväl för tidningarna som för läsarna (Sternvik, 2007). Det finns 

även studier inom fältet som behandlar begreppet tabloidisering där några av de mest välkända namnen är 

Colin Sparks, Frank Esser, Shelley McLachlan och Peter Golding (Gustafsson, 2014). De mest frekventa 

forskningsfrågorna berör tabloidiseringens implementering i tidningarnas innehåll och eventuella konse-

kvenser. Ett exempel på en sådan studie är Tabloidiseringstendenser i det redaktionella innehållet utförd av Mikael 

Gustafsson (2014). Studien undersöker tabloidiseringstendenser i nyhetsartiklar från 1950 till 1990 i två 

svenska dagstidningar, Aftonbladet och Jönköpings-Posten. Under den aktuella perioden har tidningarna haft 

olika format och inte genomgått någon formatförändring, begreppet tabloidisering studeras alltså obero-

ende av tidningsformatet (Gustafsson, 2014).  

Resultat av tidigare studier påvisar att det finns en koppling mellan begreppet tabloid som syftar till en tid-

nings fysiska storlek och en viss typ av journalistik (Sternvik, 2007). Förändringar i tidningarnas format har 

därför kommit att bli starkt förknippat med en förändring även i tidningarnas innehåll. En förändring av 

innehållet kan i viss mån vara nödvändig för att passa det nya formatet likväl som en förändring av forma-

tet inte automatisk innebär en förändring av nyhetsvärderingen eller det redaktionella innehållet. Formatet 

avgör alltså inte vilka nyheter som är viktigast dock avgör formatet hur mycket utrymme som nyheterna 

kan uppta och med ett minskat format påverkas även urvalet av nyheter. En vanlig föreställning är att ta-

bloidformatet, som ursprungligen förknippades med kvällstidningar, inger ett mindre seriöst intryck jäm-

fört med morgontidningarnas traditionella broadsheetformat som är mer förtroendeingivande. Ett av re-

sultaten som presenteras av Sternvik (2007) pekar mot att en övergång till tabloid leder till ett förändrat 

och förminskat redaktionellt innehåll. Att antalet artiklar per automatik inte alltid blir färre men att de in-

nehåller mindre text och ges mindre utrymme. Medan textmaterialet minskar så ökar samtidigt bildmateri-

alet både vad gäller antal och storlek (Sternvik, 2007). Att textinnehållet fått ge vika till förmån för det gra-
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fiska materialet, som fler bilder och större rubriker, visar sig också i Gustafssons (2014) studie. Detta besk-

rivs som ett sätt för tabloidisering att ta sig i uttryck i det redaktionella innehållet. Andra som också tittat 

närmare på tabloidiseringens formmässiga aspekter är Göran Djupsund och Tom Carlsson (1998). I deras 

studie Tabloidiseras dagspressen? definieras tabloidiseringstendenser med avseende på bildmaterialet som 

större bilder och mer färg.  

Ulrika Andersson (2013a) påpekar även hon i sin studie From broadsheet to tabloid: Content changes in Swedish 

newspapers in the light of a shrunken size att tidningens yttre form påverkar innehållet. Resultat från studien vi-

sar att nyhetsartiklarna blivit färre och fått ge plats åt illustrationer istället. Samtidigt har ämnen som brott 

och olyckor fått mer plats i tidningarna samt att individen hamnar mer och mer i fokus. För skribenten 

innebär detta en utmaning eftersom att budskapet ska nå fram men med färre ord på en mindre yta. Sam-

tidigt poängterar Andersson (2013a) att innehållet i tidningarna inte enbart har med dess storlekar att göra 

då hon i sin studie inkluderat tidningar som ännu inte gått över till tabloidformat men ändå funnit tabloidi-

seringstendenser. Hon menar att det istället är de värderingar och normer som tidningarna har som påver-

kar dess innehåll. Något som styrker Anderssons (2013a) resultat är en slutsats som presenteras av Gus-

tafsson (2014), nämligen att det går att hitta tabloidiseringstendenser i det redaktionella innehållet obero-

ende av tidningsstorleken. Att en fysisk formatförändring av en tidning därför inte kan vara den enda bi-

dragande faktorn bakom förändringarna i innehållet. 

Enligt tidigare forskning intar medieforskare och akademiker ofta ett mer kritiskt förhållningssätt till 

formatförändringens effekter på det redaktionella innehållet medan tidningsutgivarna tenderar att uppvisa 

en mer positiv syn på förändringen (Sternvik, 2007). Alexandru Nastase (2012) använder i sin studie The 

world in a tabloid format: The metamorphosis of the written press en kvalitativ ansats där han genom intervjuer un-

dersökt åtta svenska journalisters syn på tabloidisering. Studien visar att även de tillfrågade journalisterna 

tenderar att se positivt på tabloidisering. Journalisterna uppger att de inte ser på fenomenet som nedgrade-

rande eller skadligt för tidningen. Snarare betraktas tabloidiseringen som en naturlig följd av de osäkra ti-

der som tidningsmarknaden befinner sig i. En upptäckt som Nastase (2012) gör är att svenska journalister 

tycks använda tabloidiseringen som ett verktyg för att öka antalet läsare genom att erbjuda ett högt under-

hållningsvärde med slagkraftiga rubriker och korta artiklar. Samtidigt döljer sig fortfarande en god journal-

istisk kvalité bakom artiklarna vilket hjälper till att bibehålla tidningarnas goda rykte. I studien Tabloid = 

Tabloidisering? (Clenndinning, 2007) undersöks storstadsmorgontidningarnas (Dagens Nyheter, Sydsvenska 

Dagbladet och Göteborgs-Posten) framsidor före och efter formatförändringen. Av studien framgår inte 

huruvida journalisterna använder tabloidiseringen som ett verktyg för att locka fler läsare dock pekar resul-

taten mot att samtliga tre tidningar uppvisar tendenser mot tabloidisering. Detta tar sig i uttryck genom till 

exempel ett minskat redaktionellt innehåll på förstasidorna, ett ökat utrymme för rubrik och bild samt att 

de lokala och regionala nyhetsartiklarna allt oftare handlar om nöjen. Men trots att det skett en ökning av 
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mjuka nyheter eller tabloidiseringsämnen, som Katarina Clendinning (2007) själv benämner det, visar det 

sig att huvudnyheten oftast inte innehåller ett typiskt tabloidiseringsämne. 

I ett större perspektiv kan tabloidisering betraktas som ett socialt fenomen som bidrar till förändringar i 

samhället medan det på en mer konkret nivå kan likställas med en process där en omarbetning av den 

traditionella dagspressen och andra medier äger rum. Kopplat till dagspressen innebär det en förändring i 

nyhetsurvalet, språkbruket och presentationsformen (Esser, 1999). I studien `Tabloidization’ of news presenteras en 

definition av begreppet tabloidisering vilket baseras på en bok av Howard Kurtz (refererad i Esser, 1999) 

där begreppet för första gången analyserades på djupet. 

Tabloidisering innebär enligt definitionen: 

 En generell degradering av den journalistiska standarden. 

 En minskning av hårda nyheter som politik och ekonomi och en ökning av mjuka nyheter som 

skandaler, sensationer, sport och underhållning. 

 En generell förändring (eller breddning) av mediernas definition av vad de tror att röstberättigade 

behöver veta för att bedöma en persons lämplighet för offentliga poster (Esser, 1999, s.292-293). 

Några av flertalet aspekter som också lyfts fram och som bör tas i beaktande vid studier kring begreppet 

tabloidisering är att: 

 Tabloidiseringen är en process som sker över tid. Därför måste det undersökas ur ett längre tids-

perspektiv.  

 Tabloidisering är ingen enhetlig process. Troligtvis kommer studier av olika miljöer visa på att det 

finns förhållanden där tabloidiseringen utvecklas snabbt medan det under andra förhållanden 

knappt sker någon förändring alls. Tabloidisering måste därför undersökas i relation till landets 

kulturella och historiska kontext (Esser, 1999, s.292-293). 

Elizabeth Bird (2009) ger sig också in i diskussionen kring begreppet tabloidisering. Likt ovanstående tar 

hon fasta på begreppets betydelse som en sänkning av den journalistiska standarden med avseende på sti-

listik och innehåll. Bird (2009) lyfter fram tre vedertagna nyckelfaktorer som kan studeras med avseende att 

upptäcka indikationer av tabloidisering: 

 Stil innefattar olika skrivtekniker som vid indikering på tabloidisering rör sig bort från ett längre, 

mer komplext och analytiskt skrivsätt till en mer berättade stil med kortare och mer slagkraftig 

meningsuppbyggnad. 

 Personifiering innebär att journalisterna väljer att berätta om hårda nyheter som till exempel politik 

och ekonomi genom personliga historier. 

 Bildanvändning som vid indikation på tabloidisering ökar.  
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Vidare beskrivs också att tecken på tabloidisering i det textmässiga innehållet tar sig i uttryck genom mer 

trivialiserade nyheter som skvaller, nyheter om kändisar och berättelser om olika människoöden (Bird, 

2009). 

McLachlan och Golding (2000) definierar begreppet tabloidisering genom bland annat faktorer som range 

(ämne) och form (form) som påminner om ovanstående definitioner. Ämne berör bland annat innehållets fo-

kus på hårda respektive mjuka nyheter och form handlar om layout, språkbruk och bildanvändning. I sin 

studie använder de en kvantitativ ansatts för att undersöka tabloidiseringstendenser över tid i fyra olika 

brittiska tidningar, the Times och the Guardian (broadsheet) samt the Mirror och the Sun (tabloider). De ovan 

nämnda nyckelfaktorerna ämne och form operationaliserar de i sitt kodschema på ett enkelt och avskalat sätt 

genom att använda variabler som tittar på förhållandet mellan text och bild, internationella nyheter, poli-

tiska nyheter samt nöjesnyheter (McLachlan & Golding, 2000).  

Merparten av forskarna som omnämnts i samband med tabloidisering talar om begreppets komplexitet 

och att det råder en viss förvirring kring dess definition. Enligt Bird (2009) grundar sig detta bland annat i 

att alla tycks känna igen tabloidisering när de ser det men ingen tycks kunna enas kring vad det egentligen 

innebär. Enligt Sparks (2000) grundar sig ordets komplexitet i att en självklar definition av ordet tabloid 

syftar till tidningens fysiska storlek men att alla tidningar som till storleken är en tabloid inte nödvändigtvis 

måste vara tabloidiserade, vilket syftar till den typ av journalistiskt innehåll som ordet tabloid också har 

kommit att förknippas med. 

En annan aspekt av tabloidisering är att det faktiskt skulle kunna främja nyhetsläsningen bland allmän-

heten tack vare den mer lättsamma stilen – nyheterna blir mer konkreta och tilltalande. Balansgången lig-

ger i att inte låta det personliga ta över och fördunkla viktiga sociala, politiska, ekonomiska eller kulturella 

aspekter (Bird, 2009). Vidare understryker Bird (2009) att hon länge argumenterat för att berättarteknik är 

en essentiell komponent i effektiv kommunikation och att just förmågan att kunna berätta om komplexa 

och svåra händelser på ett effektivt och begripligt sätt kan vara nyckeln till tryckta tidningarnas överlevnad. 

Som hon ser det utgör tendenserna av tabloidisering i sig inget hot men det måste finnas en balansgång 

för annars riskerar de hårda nyheterna att urholkas. Det är när medieföretagen väljer de trivialiserade, bil-

liga och lättåtkomliga nyheterna till följd av ökad konkurrens och besparingsåtgärder som det verkliga ho-

tet uppstår. De mer komplicerade, djupgående och egenproducerade nyheterna produceras av journalister 

och tar tid att skriva vilket kostar pengar (Bird, 2009). 

3.2 Den ekonomiska aspekten 

En minskning av formatet från broadsheet till tabloid ska göra tidningen mer modern och användarvänlig 

samtidigt som kostnadseffektiviteten ökar (Andersson, 2013a; Gustafsson, 2014; Sternvik, 2005b). Därför 

beskrivs ofta förändringen i tidningarnas format och innehåll som ett led i en marknadsåtgärd för att 
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stärka dagspressens ställning på marknaden. I Sternviks avhandling från 2007 framhäver de teoretiska ut-

gångspunkterna att tidningarnas övergång till ett mindre format är en effekt av tidningsföretagens reaktion 

på omgivningens utveckling. Förändringen i tidningarnas innehåll är i sin tur en effekt av det minskade 

formatet. Dock finns det även andra bakomliggande faktorer som bidragit till förändringarna i tidningar-

nas innehåll, till exempel produktutveckling, differentiering, minskad efterfråga, ökad konkurrens och be-

sparingsåtgärder (Sternvik, 2007). Dock ställde sig många tidningsaktörer länge tveksamma till att övergå 

till det mindre tidningsformatet eftersom det kunde innebära minskade annonsintänkter, tidningarna skulle 

inte kunna ta lika mycket betalt när annonserna inte längre skulle kunna vara lika stora (Sternvik, 2005a). I 

efterhand vittnar många tidningsaktörer om att förlusterna i annonsintäkterna inte blivit så stora som för-

utspått med tanke på att många annonsörer valt att utöka antingen omfång eller frekvens på sitt annons-

material när priserna sjunkit (Sternvik, 2005b). Omkring år 2005 ansågs tabloidformatet mer lönsamt ur ett 

annonsperspektiv jämfört med broadsheetformatet (Sternvik, 2005b). Tabloidisering beskrivs som en di-

rekt följd av kommersialiseringen av medierna, pådriven av tidningsannonsörernas vilja att nå ut till en 

bred publik (Esser, 1999).  

Andersson (2013a) påpekar att övergången från broadsheet till tabloid är en tabloidisering i sig då tid-

ningar fått anpassa sig efter marknaden och den konkurrens som bland annat teknisk utveckling har lett 

till. Denna övergång som Andersson (2013b) talar om benämner hon som en tabloidiseringsprocess där 

dagspressen har gjort ett val - att ändra format för att anpassa sig efter läsarnas önskemål och den ekono-

miska situation som råder. Internet och tidningar i digital version har lett till att tillgången till nyheter ökat. 

Det i sin tur har drivit på dagspressen i beslutet att försöka tillgodose läsarnas önskemål kring nyheter i 

tryckt format där formatbytet utgjort en central del. Detta är något som även styrks av Sternvik (2005a; 

2005b) som framhäver att tidningarnas formatbyten är en trend, vilket skiftar beroende på läsarnas attity-

der och läsvanor. Dessa faktorer är helt avgörande för om och när en tidning byter format.  

3.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

Sammanfattningsvis talar de tidigare studierna för att tabloidiseringen av dagstidningarnas innehåll ökar. 

Åsikterna kring förändringarnas effekterna för såväl format som innehåll är däremot tvetydiga och åsik-

terna tenderar att gå isär. Således tycks de olika forskningstraditionerna vara överens om att tabloidisering 

är en process där tidningsutgivarna ser tillfället till en produktutveckling och att det därför är svårt att en-

bart urskilja formatförändringens inverkan på innehållet (Sternvik, 2007). Vidare tycks det inte heller fin-

nas en samstämmig och tydlig definition av begreppet tabloidisering men de gemensamma faktorerna ty-

der på att det finns främst tre övergripande områden som indikerar på tabloidiseringstendenser i tidningar-

nas innehåll.  
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 Första området handlar om en förändring i nyhetsurvalet. Tecken på tabloidisering är att fokus flyt-

tar från hårda nyheter (politik, ekonomi, samhälle) till mjuka nyheter (skvaller, nöje, brott, olyckor, 

kändisar) samt att personifieringen ökar.  

 Det andra området berör innehållets form som till exempel stil och språkbruk. Vid tabloidisering 

används en mer berättande stil och slagkraftiga rubriker.  

 Tredje och sista området berör presentationsformen. Området innefattar bland annat bildmaterial och 

layout som vid indikering på tabloidisering innebär en ökad användning av foton samt illustrat-

ioner. Mindre utrymme ges åt textinnehållet till förmån för bildmaterialet men också till förmån 

för större rubriker. 

Det råder en enighet kring att tabloidisering ökar rapporteringen av sensationsnyheter (mjuka nyheter), 

bidrar till ett mer personifierat språkbruk samt ökar bildanvändningen (Gustafsson, 2014). 

I denna studie kommer vi främst studera det första respektive tredje området för att se om det går att ut-

läsa tecken på tabloidisering i tidningsinnehållet. Vi har valt att använda ordet ämne som ett samlingsnamn 

för det första området som berör nyhetsurvalet där fokus kommer ligga på fördelningen av hårda respek-

tive mjuka nyheter. För det tredje området har vi valt att använda ordet presentationsform som samlingsnamn 

för visuella tecken och layout. Här kommer vi undersöka text- och bildutrymmet, rubriker samt färgsätt-

ning. 
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4 Teori 

I detta kapitel presenteras kriterier för nyhetsvärdering som tillsammans med nyhetsurval och medielogiken kan förklara me-

diernas innehåll. Modellen the two axes of journalism används för att illustrera medier utifrån tabloidiseringstendenserna i 

deras innehåll. Dagordningsteorin beskriver maktförhållandet som finns mellan medierna och publiken samt vilken betydelse 

medieinnehållet har för människors uppfattning om omvärlden. Det teoretiska ramverket som presenteras utgör en grund för 

att kunna förklara och diskutera studiens resultat. 

4.1 Dagordningsteorin 

Dagordningsteorin (agenda-setting) innebär ett synsätt som sedan 1960-talet förespråkar mediernas makt över 

publiken i form av att medierna talar om för mottagarna vad de ska ha en åsikt om jämfört med det tidigare 

synsättet som förespråkade att medierna talar om för mottagarna vad de ska tycka (Bruhn Jensen, 2009; 

Nord & Strömbäck, 2004). 

Verkligheten erbjuder mer händelser och mer information än vad människor kan urskilja och ta in. Därför 

söker sig människor till medier för att ta del av viktig och relevant information samt kunskap om olika 

händelser som sker i samhället och världen. Detta är också teorins utgångspunkt. Genom de nyheter som 

medierna producerar ger medierna en förevisning om vad som anses vara relevant och viktigt och på så 

sätt formar också medierna människornas syn av verkligheten (Strömbäck, 2009). ”Om mediernas dagord-

ningsfunktion handlar om att medierna organiserar våra upplevelser av verkligheten, handlar mediernas dag-

ordningsmakt om deras inflytande över vilka frågor människor tycker är viktiga” (Strömbäck, 2009, s.103). 

Tidigare studier styrker att det finns ett samband mellan vad medierna uppmärksammar och vad motta-

garna uppfattar som viktigt således har medierna makten att påverka detta, det är en av dagordningsteorins 

viktigaste slutsatser (Strömbäck, 2009). Forskningen visar också att det finns andra betydelsefulla faktorer 

för mediernas makt över människornas dagordning. 

 Mediets trovärdighet har betydelse för dess genomslagskraft hos människor. Medier med hög 

trovärdighet har större makt över dagordningen. 

 Olika medietyper har olika inverkan på människors dagordning, tendenser visar att textbaserade 

medier har större makt eftersom mediet i sig kräver mer engagemang från individens sida vid in-

formationsinhämtningen. 

 Mediernas makt över människornas dagordning tenderar att minska under politiskt aktiva peri-

oder. 

 Förenklat kan sägas att medierna har som störst inflytande över dagordningen hos de människor 

som konsumerar medier i stor utsträckning och således har ett stort behov av medierna för att 

skapa sig en uppfattning om tillvaron och som samtidigt har en hög medvetenhet om vad medi-

erna uppmärksammar men inte själva har så stor kunskap om det som uppmärksammas. 
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 Medierna påverkar människors dagordning i större utsträckning kring frågor som de själva inte 

har så stor kunskap om eller närhet till. 

 För att en fråga eller händelse ska hamna på människors dagordning krävs stor medial uppmärk-

samhet, vad som uppmärksammas i medierna reflekteras inte helt i människornas dagordning 

utan bara det som uppmärksammas mest (Strömbäck, 2009). 

Vidare finns ytterligare en andra nivå av dagordningsteorin. Skillnaden mellan första nivån som beskrivs ovan 

och andra nivån är att första nivån handlar om att det som medierna uppmärksammar är det som männi-

skor uppfattar som viktigt medan andra nivån handlar om att hur medier väljer att framställa saker påver-

kar hur människor ser på dem (Strömbäck, 2009). 

4.2 Nyhetsurval 

Tidningarnas nyhetsutrymme är begränsat. I jämförelse har vi den komplexa och till synes obegränsade 

verkligheten. Det innebär att det finns otaliga nyheter som aldrig blir publicerade till följd av ett ständigt 

pågående nyhetsurval. Gatekeeping är en teori kring den urvalsprocess som nyheterna måsta passera för att 

slutligen nå fram till tryck (Weibull & Wadbring, 2014). Modellen kan liknas vid en tratt där många nyheter 

kommer in medan få nyheter når ända ut. De aktörer som hanterar processen kallas för Gatekeepers eller 

Grindvakter som antingen släpper igenom eller stänger ute nyhetsmaterial. Bidragande orsaker som påver-

kar urvalet är företagsledning, ekonomiska resurser, nyhetspolicy samt medielogiken (Weibull & Wad-

bring, 2014). 

4.3 Nyhetsvärdering  

Hos de händelser som till slut når ända fram och blir publicerade som nyheter går det att urskilja vissa sär-

skiljande och generella drag som beskriver nyhetsvärderingen. Bland annat handlar det om att händelserna ska 

vara enkla, dramatiska och viktiga samtidigt som de ska väcka känslor hos mottagarna och gärna utspelas i 

nuet/nyligen och i någon form av närhet. Om händelserna dessutom har negativa inslag, förväntas pågå under en 

överskådlig tidsperiod och involverar elitpersoner så ökar chanserna ytterligare för att det ska bli en nyhet (Wei-

bull & Wadbring, 2014). 

I figur 4.1 presenteras Henk Prakkes modell som används för att illustrera nyhetsvärderingens olika di-

mensioner, tid, rum och kultur. Möjligheten för en händelse att bli en nyhet avtar ju längre bort den place-

ras på en eller flera av dessa parametrar. Störst möjlighet att bli en nyhet har pågående händelser som ut-

spelar sig i en geografisk närhet och samtidigt väcker engagemang och känslor hos mottagarna. Modellen 

används för att beskriva vilka händelser som vanligtvis blir en nyhet (Nord & Strömbäck, 2004; Weibull & 

Wadbring, 2014). McQuail (2010) menar även han att ju närmare en nyhet befinner sig i relation till den 

stad, region eller land nyheten är ämnad för, desto större chans att nyheten blir uppmärksammad.  
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Figur 4.1. Henk Prakkes modell för nyhetsvärderingens olika dimensioner (Hadenius, Weibull & Wadbring, 2011, s.322). 

Nedan presenteras en sammanställning på tio punkter som knyter an till tidigare definitioner och som är 

av betydande vikt ifall en händelse ska ha möjlighet att publiceras som en nyhet (Hadenius, Weibull & 

Wadbring, 2011; Nord & Strömbäck, 2004). 

 Händelsen behandlar politik, ekonomi, brott eller olyckor 

 inom ett kort geografiskt och kulturellt avstånd till 

 händelser och förhållanden som är 

 sensationella och överraskande och handlar om 

 enskilda elitpersoner och kan 

 beskrivas på ett enkelt sätt men som samtidigt är 

 viktiga och relevanta, 

 händelsen ska helst utspela sig under en kort tid och som en del av ett tema, 

 får gärna innehålla negativa inslag och 

 ha elitpersoner som källor. 

Till ovanstående nyhetskriterier kan göras ett tillägg som utformats av den norske medieforskaren Sigurd 

Allern (refererad i Nord & Strömbäck, 2004) med avsikt på kommersialisering och journalistikens ekono-

miska villkor. Dessa kommersiella nyhetskriterier lyfts fram som strategier som kan användas för att hålla 

nere omkostnaderna när journalistiken produceras. 

 Ju mer resurskrävande det är att rapportera kring en händelse ju mindre är chansen att det blir en 

nyhet, resurser kan räknas i både tid, personal och pengar. 
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 Möjligheten att händelsen blir en nyhet ökar ju mer källan på förhand har förberett materialet i 

journalistisk väg. 

 Ju mer exklusivt en journalist kan rapportera kring en händelse ju större möjlighet har händelsen 

att bli en nyhet. 

 Händelser av underhållande karaktär har större möjlighet att slå igenom som nyhet jämfört med 

händelser som bygger på relevans och sanning om mediets inriktning bygger på sensationsjourna-

listik (Nord & Strömbäck, 2004). 

Viktigt att poängtera är att inte alla händelser som värderas högt i nyhetsvärderingen blir publicerade, likaså 

kan händelser med lågt nyhetsvärde bli publicerade. McQuail (2010) menar att bland annat maktpåverkan 

samt händelser av negativ karaktär kan bidra till händelsernas åsidosatthet. Nyheter som publiceras kan i 

nyhetsurvalet således betraktas som antingen viktiga eller intressanta. Det bästa scenariot är om en nyhet 

kan betraktas som både viktig och intressant. Vad som anses som viktigt baseras på föreställningar om vad 

mottagarna bör ta del av för information medan det som anses vara intressant baseras på medieföretagens 

föreställning om vad mottagarna efterfrågar (Strömbäck, 2009). ”Oavsett vilket bör medierna ur det här 

perspektivet >>förse medborgarna med sådan information att de fritt och självständigt kan ta ställning i 

samhällsfrågor>>, även om publikerna skulle vara mer intresserade av annat medieinnehåll eller andra for-

mer av nyheter” (Strömbäck, 2009, s.170). 

4.4 Medielogik  

Utöver nyhetsurval och nyhetsvärdering talas också om medielogiken som en central teori för medieinnehållet. 

Medielogiken består av ett antal faktorer som utgör ett ramverk för vilka händelser som ges plats i journali-

stiken:  

 Mediedramarturgin handlar om att berätta om händelsen på ett sådant sätt att det fångar och bibe-

håller mottagarnas uppmärksamhet. 

 Medieformatet avser hur väl materialet passar in på det format som gäller för mediet. 

 Arbetsrutiner och arbetsmetoder syftar till hur väl händelsen och rapporteringen passar in på mediernas 

sätt att arbeta (Nord & Strömbäck, 2004; Weibull & Wadbring, 2014).  

Teorins centrala delar handlar alltså om att vilket innehåll ett medium har är beroende av hur väl innehållet 

passar de aktuella faktorerna (Strömbäck, 2009). 
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4.5 Tabloidiseringstendenser i medieinnehållet 

En modell som kan användas för att kategorisera olika medier utifrån tabloidiseringstendenserna i deras 

innehåll är the two axes of journalism, se figur 4.2. Modellen använder två parametrar som båda har ytterlig-

heter i sina ändar. Den ena parametern avser medieinnehållets fokus på det privata (i den ena änden) och 

det offentliga (i den andra änden). Den andra parametern avser medieinnehållets fokus vad gäller val av 

ämne. I ena änden placeras mjuka nyheter till exempel skandaler, sport och underhållning och i motsatt 

ände placeras hårda nyheter som till exempel politik, ekonomi och samhällsfrågor. Tabloidjournalistik eller 

sensationsjournalistik hamnar högt i fältet för både mjuka nyheter och fokus på privatlivet medan en mer 

seriös journalistik hamnar i fältet för hårda nyheter med fokus på det offentliga. Dock tar modellen ingen 

hänsyn till visuella element och bildanvändning i materialet, vilket kan anses vara en svaghet eftersom det 

också framhävs som en indikation på tabloidisering (Sparks, 2000). 

 

Figur 4.2 The two axes of journalism (Sparks, 2000, p.12) (vår översättning). 

4.6 Sammanfattning 

Från det teoretiska ramverket har vi valt att fokusera speciellt på vissa delar för att analysera och diskutera 

studiens resultat. Dagordningsteorin med avseende på att det som uppmärksammas i medierna också är det 

som människor uppfattar som viktigt samt att textbaserade medier och medier med hög trovärdighet kan 

påverka människors dagordning i större utsträckning. Nyhetsvärderingskriterierna nämns främst som en för-

klaring till bakomliggande faktorer som har betydelse för vilka nyheter som publiceras, däremot lyfts Henk 

Prakkes modell fram i relation till den lokala nyhetsförmedlingen. Modellen the two axes of journalism an-
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vänds för att kategorisera tidningen före respektive efter formatbytet. Detta för att urskilja eventuella skill-

nader i innehållet med avseende på parametrarna hårda nyheter med fokus mot offentlighet samt mjuka 

nyheter med fokus på privatliv. 
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5 Problemformulering 

Den 7 november 2013 övergick Jönköpings-Posten från det traditionella broadsheetformatet till det 

mindre och kompaktare tabloidformatet. En förminskning av en tidnings format är förknippat med 

en förändring för innehållet i tidningen. Tidigare forskning visar att tabloidiseringen av dagstidningar-

nas innehåll ökar. Tabloidisering definieras främst som en förändring i nyhetsurval, språkbruk och presen-

tationsform. En indikation på tabloidisering är att fokus flyttar från hårda nyheter (politik, ekonomi, 

samhälle) till mjuka nyheter (skvaller, nöje, brott, olyckor, kändisar). Andra indikationer som pekar 

mot en tabloidisering i tidningsinnehållet är att ett mer personifierat språkbruk används samt att bild-

användningen ökar på bekostnad av textutrymmet. Konsekvenserna av en ökad tabloidisering kan 

följaktligen leda till att nyhetsinnehållet i tidningarna minskar samtidigt som nyheterna riskerar att ur-

holkas. När mediernas rapportering ändrar fokus från hårda till mjuka nyheter finns också en risk att 

läsarna går miste om viktig och relevant information.  

I denna studie har vi utifrån ovanstående problematisering valt att operationalisera begreppet tabloidi-

sering för att undersöka om det går att utläsa tecken på tabloidisering i Jönköpings-Postens tidningsinne-

håll vid formatbytet. 

5.1 Syfte 

Syftet är att undersöka om Jönköpings-Postens formatförändring från broadsheet till tabloid inverkat på 

tidningsinnehållet i bemärkelsen att det går att se tecken på tabloidisering.  

5.2 Frågeställning 

Primär frågeställning 

 Uppvisar Jönköpings-Posten tendenser på tabloidisering i sitt innehåll i samband med formatföränd-

ringen den 7 november 2013? 

Sekundära frågeställningar 

 Har några ämnen fått mer respektive mindre fokus efter formatförändringen? 

 Har presentationsformen förändrats i och med formatförändringen? 

Med ämne avser vi att studera fördelningen mellan hårda respektive mjuka nyheter och för presentationsform 

avser vi att titta närmare på text- och bildutrymmet, bildernas färgsättning samt rubrikernas storlek.  
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6 Material och metod 

I kapitlet ges först en närmare beskrivning av studiens material som utgörs av sex tidningar från Jönköpings-Posten. Sedan 

beskrivs den kvantitativa innehållsanalysen samt för- och nackdelar med metoden. Därpå följer en redogörelse för genomfö-

randet av undersökningen som inleddes med en förberedande fas och därefter bestod av fem steg. Kapitlet avslutas med en dis-

kussion kring undersökningens kvalitet, där vi redogör för hur vi gått tillväga för att göra studiens validitet och reliabilitet så 

hög som möjligt. 

6.1 Material 

Materialet utgörs av totalt sex tidningar från Jönköpings-Posten i pappersformat. Varje tidning består av två 

delar och studien omfattar båda delarna vilket ger en total omfattning om 12 delar. Det motsvarar en 

veckas utgivning då tidningen utkommer med sex exemplar i veckan (måndag-lördag) även om alla dagar 

inte finns representerade i materialet. Totalt innefattar materialet 2 745 analysenheter.  

Vi valde att titta närmare på de tre första tidningarna i tabloidformat vilket omfattar följande dagar och 

datum: torsdag 7 november 2013, fredag 8 november 2013 samt lördag 9 november 2013. Motsvarande 

dagar är hämtade från veckan innan då tidningen fortfarande utgavs i broadsheet: torsdag 31 oktober, fre-

dag 1 november samt lördag 26 oktober 2013. Tanken med att välja motsvarande dagar både före och ef-

ter formatbytet var att utesluta eventuella skillnader i materialet som kan uppstå i och med de olika da-

garna samt att vi ville inkludera ett helgnummer i de båda formaten eftersom helgnumret tenderar att skilja 

sig åt från de resterande dagarna. Anledningen till att lördagens exemplar i broadsheet är från lördagen den 

26 oktober 2013 och inte från lördagen den 2 november 2013 är att den sistnämnda inte längre fanns till-

gänglig i tryckt format. Vi fick då gå bakåt i tiden och ta det närmst tillgängliga lördagsexemplaret som 

fanns av tidningen. 

För att jämföra förändringen i tidningsinnehållet vid formatbytet har vi valt att fokusera vårt urval av tid-

ningar till den tidsperioden. Vi har alltså gjort ett strategiskt urval av tidningar för att på bästa sätt under-

söka förekomsten av fenomenet vi vill åt. Vad urvalet inte tar någon hänsyn till är eventuella exceptionella 

händelser som kan ha inträffat under den aktuella perioden och avspeglat sig i nyhetsrapporteringen.  

Vid undersökningen har en avgränsning av vissa innehållsmässiga delar i tidningarna gjorts, för fullständig 

omfattning och motivering se bilaga 3. 

6.2 Metod 

Studien bygger på en kvantitativ innehållsanalys. Metoden valdes på grund av dess lämplighet för att stu-

dera förekomsten av olika företeelser i ett material, vilket behövs för att besvara studiens frågeställningar. 

Den kvantitativa innehållsanalysen är ett lämpligt verktyg för den som ämnar undersöka förekomst både 
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vad gäller frekvens och utrymme av olika typer av företeelser i ett innehåll av skriftlig, muntlig eller bildmässig 

form (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2007). 

Metoden bygger på en insamling av data utifrån på förhand givna och definierade variabler och variabel-

värden som anges i en kodbok. Det är viktigt att det finns en tydlig skillnad mellan de olika variabelvär-

dena och vanligt är att använda en ”övrigt-kategori” för analysenheter som inte passar in i något av de öv-

riga variabelvärdena (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2007). 

Bryman (2011) menar att tvärsnittsdesign innebär att data insamlas från flera fall och under en speciell tid-

punkt. Detta utförs i syfte att hitta kvantitativa eller kvantifierbar data med koppling till flera variabler som 

sedan granskas och analyseras för att sedan genom dessa hitta mönster. Det är dessa mönster genom pa-

ralleller som vi eftersträvar att finna för att se eventuella samband. 

6.2.1 Metodkritik 

Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson, & Lena Wängnerud (2007) framhåller den kvantitativa 

innehållsanalysen som en etablerad och välbeprövad metod inom forskningsområdet för medie- och kom-

munikationsvetenskap. Dock innehåller metoden vissa begränsningar vilket har en betydelse för studiens 

resultat. Metoden tar till exempel ingen hänsyn till innehållets underliggande betydelser utan undersöker 

enbart den direkta betydelsen och ytan. För att gå djupare in på innehållets framställning och underlig-

gande betydelser hade en kvalitativ innehållsanalys varit att föredra. Att den kvantitativa metoden enbart 

skulle ägna sig åt ett mekaniskt räknande avfärdas dock av Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud 

(2007) som framhäver att kodningen av materialet ofta föranletts av en noggrann granskning och tolkning. 

En av metodens kanske största fördelar är dess flexibilitet. Till exempel är det möjligt att under en på-

gående studie ändra, lägga till, ta bort eller omdefiniera variabler eller variabelvärden om det framkommer 

tidigare okänd fakta ur materialet. Dock är flexibiliteten som störts och smidigast genomförbar i studiens 

inledande skede eftersom en eventuell förändring måste omfatta hela materialet (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson, & Wängnerud, 2007). 

6.3 Tillvägagångssätt 

Den kvantitativa metoden innebär att olika företeelser i ett material mäts och samlas in i form av data för 

att sedan kunna kopplas samman med relevanta begrepp hämtade från tidigare forskning och teorier. Det 

innebär att vi inledningsvis fick börja vår undersökning med att operationalisera de aktuella begreppen för 

att möjliggöra en mätning. Denna förberedande fas innefattade också att införskaffa och granska materi-

alet, tidningarna fick vi av Jönköpings-Posten efter att en förfrågan skickats till deras huvudkontor. Därefter 

konstruerades succesivt ett kodschema för textmaterial (se bilaga 1) och ett kodschema för bildmaterial (se 

bilaga 2) med tillhörande förklaring av dess variabler och variabelvärden (se bilaga 3). 
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Själva undersökningen bestod sedan av fem steg. Steg ett och två behöver inte utföras i en bestämd ord-

ning utan kan varieras så länge samma ID-märkning används. I första steget mättes samtliga analysenheter 

för hand i cm² med hjälp av ett och samma måttband. Måttbandets exakthet fastställdes genom en kon-

trollmätning. Den unika ID-märkningen tillsammans med den unika arean kodades i Microsoft Excel. Vid 

mätningen valde vi att enbart använda hel- och halvtal vilket innebär att alla mått som inte visat på ett ex-

akt halvtal har avrundats till närmsta heltal. I andra steget kodades samtliga analysenheter också in i IBM 

SPSS Statistics 21 utifrån det aktuella kodschemat. Hade analysenheterna redan mätts och tilldelats en ID-

märkning användes samma märkning även i detta steg. Det tredje steget i undersökningen innefattade att 

utifrån de unika areorna som kodats i Excel urskilja och skapa passande storleksintervaller för variabeln 

textstorlek i SPSS. Varje analysenhet kodades sedan också in under rätt storlekintervall med hjälp av den 

unika area som angivits för analysenheten i Excel. I det fjärde steget räknades tidningarnas area ut, först 

för respektive tidning och sedan totalt för respektive format. En sidas area (1 924 cm² och 925 cm² för 

broadsheet respektive tabloid) multiplicerades med antalet sidor i tidningen, sedan adderades summorna 

för respektive format. Det femte och sista steget innefattade att skapa de tabeller och diagram som an-

vänds för att illustrera resultatet. Detta gjordes genom de två programvarorna, Excel och SPSS. Hela 

undersökningen utfördes under närvaron av båda författarna.  

6.4 Utvärdering av undersökningens kvalitet 

Frågan om validitet är alltid central vid empiriska undersökningar där ett teoretiskt och ett operationellt 

språk används. Validitet handlar om hur väl studien i praktiken undersökt det som beskrivits på den teore-

tiska nivån med frånvaro av systematiska fel. En god resultatvaliditet föranleds av en god begreppsvaliditet 

där det senare handlar om en överensstämmelse mellan definitioner på den teoretiska och den operation-

ella nivån. Resultatvaliditeten, att studien undersöker det som avsetts, går att bedöma först i slutet medan 

begreppsvaliditeten går att bedöma tidigare i processen (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 

2007). 

För att göra denna studiens validitet så hög som möjligt har vi utgått från Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, 

& Wängneruds (2007) två rekommendationer: 1) att resonera sig fram till bästa möjliga operationalisering 

och 2) att i förväg testa operationaliseringen empiriskt. Vi bedömer begreppsvaliditet som hög eftersom 

både begrepp och definitioner som använts är hämtade från den tidigare forskningen som gjorts inom om-

rådet. Det är också utifrån tidigare studier som vi hämtat inspiration och definitioner till vår egen operat-

ionalisering. Den slutliga operationaliseringen föranleddes av otaliga diskussioner, överväganden och änd-

ringar. Att kontinuerligt testa operationalisering under konstruerandet gav oss många betydelsefulla insik-

ter som ledde till förbättringar längs vägen. Testen genomfördes till största del teoretiskt, tankemässigt, 

men också på ett litet slumpmässigt urval av det insamlade materialet. Våra förhoppningar är att graden av 

systematiska fel i kodningen som ofta beror på feltolkningar ska vara låg med tanke på att det är vi som 

kodat allt material och att vi försökt upprätthålla en konsekvent tolkning.  
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Reliabilitet handlar om avsaknaden av slumpmässiga eller osystematiska fel som tillsammans med en god 

begreppsvaliditet ger en god resultatvaliditet. Problem med reliabiliteten uppstår ofta i samband med data-

insamlingen och/eller bearbetningen av data och kan bero på slarv, skrivfel, oläsliga anteckningar, missför-

stånd, fel uträkningar etc. (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2007). I denna studie har försök 

gjorts för att undvika sådana fel genom en kontrollmätning av mätverktyget samt en närvaro av båda för-

fattarna när materialet tolkats och kodats, vilket givit en viss form av dubbelkontroll av materialet samt en 

ökad noggrannhet.  

Trots alla åtgärder som vidtagits för att höja undersökningens kvalitet kan vi inte helt undgå det faktum att 

studien genomförts för hand. Det kan ha blivit något fel som gått oss obemärkt förbi, likaså är tolkning-

arna våra egna även om vi haft definitioner att utgå från. Dock är alla de tolkningar som gjorts gällande 

denna studie genomförd av oss och således genomgående densamma vilket stärker dess kvalitet. Vi är 

också medvetna om att avrundningarna vid mätningen leder till att måtten inte blir exakta. Dock har 

samma regler gällt för samtliga analysenheter och i förhållande till helheten så anses skillnaderna i måtten 

som små vilket gör att det inte kan anses ha en betydande inverkan på resultatets utfall. 

Önskvärt hade varit att undersökningen omfattade ett större material för att ge ännu mer tyngd åt resulta-

ten som framkommit. Dock innehåller materialet ett stort antal analysenheter som bedöms kunna ge oss 

tillräckligt med data för att kunna fånga upp de tendenser i tidningarnas innehåll som vi avser att under-

söka. Hur stor inverkan det haft på resultatet att vi inte fick lördagens tidning i broadsheetformat från 

önskat datum vet vi inte. Eftersom de båda lördagsexemplaren som omfattas av studien inte skiljer sig 

nämnvärt åt vad gäller den totala arean kan vi enbart spekulera kring att även den tidning som saknades 

skulle haft ett liknande omfång. Inte sagt att innehållet inte kan variera. En medvetenhet finns också kring 

att resultaten enbart är giltiga för just den aktuella tidsperioden som undersöks. Den är relativt kort och i 

direkt anslutning till själva formatförändringen, dock är det ett medvetet val som gjorts. 
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7 Resultat 

Kapitlet omfattar två underrubriker som motsvarar studiens två sekundära frågeställningar. Frågeställningen presenteras igen 

varpå de resultat som kan härledas till frågeställningen presenteras. Till respektive underrubrik följer också en kort sam-

manfattning som besvarar frågeställningen. Studiens resultat presenteras i form av figurer, tabeller och förklarande texter. 

Samtliga tabeller och figurer är konstruerade för att visa det enskilda resultatet för respektive tidningsformat, vilket underlät-

tar vid en jämförelse. Kapitlet tar inte upp någon diskussion kring resultaten och berör inte heller studiens primära frågeställ-

ning, det presenteras i nästkommande kapitel. 

7.1 Ämne 

Frågeställning 1: Har några ämnen fått mer respektive mindre fokus efter formatförändringen? Med ämne 

avser vi att studera fördelningen mellan hårda respektive mjuka nyheter. 

Figur 7.1 visar resultatet av studien med avseende på fördelningen av hårda och mjuka nyheter i de olika 

tidningsformaten. Hårda nyheter berör ämnen som politik, ekonomi, samhällsfrågor, krig och miljö. 

Mjuka nyheter berör ämnen som kultur, sport, underhållning, kändisar, konsumtion och olyckor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7.1 Fördelningen av hårda och mjuka nyheter i relation till den totala andelen textmaterial i tidningen. 
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Utifrån figur 7.1 går det att utläsa att de hårda och mjuka nyheterna har ökat med 4 respektive 3 procen-

tenheter i tabloiden. De hårda nyheterna har alltså ökat något mer i jämförelse med de mjuka nyheterna. 

Den största skillnaden mellan det tidigare och det senare formatet är att det skett en generell ökning av 

nyheter. I broadsheetformatet utgör de hårda och mjuka nyheterna 59 % av textmaterialet jämfört med 67 

% i tabloidformatet. Det är en ökning med 7 procentenheter eller cirka 12 %. Kategorin ”ej nyhet” har 

minskat med 8 procentenheter eller cirka 20 % i tabloiden. Kategorin innefattar textmaterial som inte klas-

sificerat som nyheter som till exempel insändare, opinionsmaterial, krönikor, recept, recensioner och per-

sonporträtt. Det är den kategorin som minskat när nyhetsmaterialet har ökat.  

I figur 7.2 visas fördelningen av textmaterialets nyhetskaraktär för de båda formaten. Det är de lokala ny-

heterna som utgör majoriteten av nyheterna i båda formaten. Sett till både de lokala nyheterna och de lo-

kala nyhetsnotiserna har det skett en ökning med 4 procentenheter i tabloidformatet. I tabloiden har det 

även skett en ökning på 5 procentenheter eller cirka 24 % av den totala andelen nyhetsnotiser, siffrorna 

visar på 22 % för broadsheet respektive 27 % för tabloid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7.2 Fördelningen av textmaterialet utifrån typ av nyhet. 

  



   

 

27 

 

I en korstabulering av data från figurerna 7.1 och 7.2 ges en tabell (se bilaga 4) som visar fördelningen av 

hårda och mjuka nyheter i relation till vilken typ av nyhet det är. Resultatet visar att ökningen av det lokala 

nyhetsmaterialet i tabloiden består av en ökning av enbart mjuka nyheter. Likaså består ökningen av in- 

och utrikesnyheter i tabloiden av mjuka nyheter. Vad gäller ökningen av nyhetsnotiserna i tabloiden utgörs 

den däremot av en ökning av hårda nyheter vilket gäller för både de lokala notiserna samt in- och utrikes-

notiserna. För samtliga nyhetskategorier gäller dock att det generellt finns fler mjuka än hårda nyheter och 

det gäller både före och efter formatbytet.  

En annan korstabulering gällande hårda och mjuka nyheter samt nyheternas fokus mot offentlighet eller 

privatliv (se bilaga 4) visar att nyheternas fokus övervägande riktas mot offentligheten oavsett om det är 

en hård eller en mjuk nyhet. Det gäller generellt för båda formaten. Vid övergången till tabloidformatet går 

det att utläsa ett ökat fokus mot privatlivet både vad gäller de hårda och de mjuka nyheterna. Den största 

ökningen återfinns inom de mjuka nyheterna som fokuserar på privatlivet, siffrorna visar på 10 % och 17 

% för broadsheet respektive tabloid. En ökning på 7 procentenheter som motsvarar en ökning på 76 %.  

7.1.1 Sammanfattning 

Svaret på frågeställningen blir att den inbördes fördelningen mellan hårda och mjuka nyheter förblir oför-

ändrad i samband med formatbytet. Det är de mjuka nyheterna som svarar för en majoritet i båda fallen. 

Dock har det skett en generell ökning av nyhetsmaterialet i tidningen vid övergången till tabloidformatet 

så svaret blir således också att både de hårda respektive mjuka nyheterna har ökat. Den största ökningen 

svarar de hårda nyheterna för. Det kan tilläggas att både nyhetsartiklarna och nyhetsnotiserna har ökat, 

den största ökningen svarar nyhetsnotiserna för. Nyhetsmaterialet utgörs övervägande av lokala nyheter i 

de båda tidningsformaten. 

7.2 Presentationsform 

Frågeställning 2: Har presentationsformen förändrats i och med formatförändringen? För presentationsform 

avser vi att titta närmare på text- och bildutrymmet, bildernas färgsättning samt rubrikernas storlek.  

Text- och bildutrymme 

I figur 7.3 presenteras resultatet från mätningarna av tidningarnas innehåll och det som visas är fördel-

ningen av text- och bildutrymmet i förhållande till tidningarnas totala area. Det som också visas är det ut-

rymme i tidningen som upptas av övrigt material. Denna kategori består av sådant som vi valt att inte defi-

niera som text- eller bildmaterial samt sådant som vi valt att utesluta. Exempel på det är tomma ytor i tid-

ningen, bildtexter, tv-guiden, väderprognosen och börsen. 
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Figur 7.3 Fördelning av tidningarnas innehåll i relation till tidningarnas totala area. 

Det som går att utläsa är att det är bildernas utrymme som upptar det största utrymmet i båda tidningsfor-

maten. Vid övergången till tabloidformatet har det dock skett en ökning av utrymmet som bildmaterialet 

upptar med 6 procentenheter. Det kan framstå som att bildmaterialet är påfallande stort i förhållande till 

textmaterialet. Här vill vi påminna om vår definition av bildmaterial som förutom fotografier, illustrationer 

och annan grafik även innefattar annonsmaterial samt korsord och sudoku. 

Av figur 7.3 går det att utläsa att utrymmet som ”övrigt-kategorin” upptar i tidningen har minskat med 11 

procentenheter i tabloidformatet vilket inte bara givit ett ökat utrymme för bildmaterial utan även ett ökat 

utrymme för textmaterial med 5 procentenheter. Dock går det inte utläsa vad det är i ”övrigt-kategorin” 

som fått ett mindre utrymme eller vad det är för typ av text- och bildmaterial som fått mer utrymme. 

Dock ges det i figur 7.2 en närmare överblick av vad det är för typ av textmaterial som finns i tidningarna. 

Motsvarande information för bildmaterialet ges i figur 7.4.  

I en korstabulering av data från figur 7.2 och information om textmaterialets storlek (se bilaga 4) fram-

kommer det att av alla lokalnyheter är 52 % och 47 % av dessa inom storleksintervallet 120-240 cm² för 

broadsheet respektive tabloid. I broadsheet och tabloid motsvarar detta storleksintervall 6-13 % respektive 

13-26 % av en helsida. Den faktiska storleken har då inte blivit större men i förhållande till sin egen sida 

blir lokalnyheterna större i tabloidformatet eftersom sidan är mindre. Vid formatbytet har dock både de 

mindre och de större lokalnyheterna blivit fler. Detta sett till lokalnyheternas faktiska storlek mätt i cm². I 

stort sett alla lokalnotiser i de båda formaten befinner sig inom storleksintervallerna 0-29 cm² och 30-59 

cm². Storleksmässigt befinner sig majoriteten av lokalnotiserna i det sistnämnda intervallet efter formatby-

tet, vilket innebär att den faktiska storleken har ökat. 
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Text Bild Övrigt
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Av figur 7.4 går det att utläsa att en klar majoritet av allt bildmaterial som finns i de båda tidningsformaten 

utgörs av annonsmaterial och att det dessutom skett en ökning av annonsmaterialet vid formatbytet. En-

ligt definitionen innefattar annonsmaterial bland annat reklamannonser, platsannonser, kontaktannonser 

och dödsannonser. Bildmaterial som definierats i ”övrigt-kategorin” är sådant som inte passat in under 

övriga kategorier, främst korsord och sudoku, och det materialet har ungefär halverats vid formatöver-

gången. I övrigt är bildmaterialet som finns i tidningarna påfallande lika före och efter formatbytet. Den 

näst vanligaste typen av bildmaterial i de båda formaten är fotografier, personporträtt inräknat. I tabloiden 

har det skett en minskning av rena personporträtt medan det skett en ökning av andra typer av fotografier. 

Dock har den totala andelen fotografier minskat med 2 procentenheter i tabloiden. 

 

Figur 7.4 Fördelningen mellan olika typer av bilder i tidningarna.  
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Bildernas färgsättning 

Figur 7.5 visar att en klar majoritet av bilderna trycks i färg både före och efter formatbytet. Ingen större 

förändring har skett av färganvändningen i bildmaterialet i samband med formatbytet. Enligt figuren har 

färganvändningen minskat med 2 procentenheter i tabloiden. Vad figuren inte visar är vilken typ av bild-

material det är som trycks i färg. 

Figur 7.5 Förhållandet mellan bilder i färg och bilder i svartvitt. 

I tabell 7.1 visas andelen färgbilder inom de olika bildtyperna för de olika tidningsformaten (se bilaga 4). 

En majoritet av bilderna inom samtliga bildkategorier är i färg förutom i ”övrigt-kategorin” där en övervä-

gande majoritet av bilderna är svartvita, detta gäller för båda formaten. I broadsheetformatet är det störst 

andel färgbilder bland personporträtten och illustrationerna där 81 % av bilderna är i färg. I tabloidforma-

tet är det störst andel färgbilder bland illustrationerna där 92 % är i färg. Vid övergången till tabloidforma-

tet har andelen bilder i färg inom kategorierna illustrationer och annonsmaterial ökat. Inom de övriga bild-

kategorierna har andelen bilder i färg minskat. Det är inom kategorierna personporträtt och övrigt som 

andelen bilder i färg minskat mest vid formatbytet, en minskning på 13 respektive 24 procentenheter. 

Motsvarande är det inom kategorin illustrationer som den största ökningen av andelen bilder i färg åter-

finns, ökningen motsvarar 11 procentenheter.  
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Typ av bild Broadsheet Tabloid 

Foto 80% 76% 

Personporträtt 81% 68% 

Illustration 81% 92% 

Grafik 73% 67% 

Tabell/ Diagram 69% 67% 

Annons 66% 68% 

Övrigt 36% 12% 

Tabell 7.1 Visar andelen bilder i färg för de olika bildtyperna i respektive tidningsformat. Den andel som inte visas utgörs av svartvita 

bilder.  

I tabell 7.2 ser vi istället hur alla bilder i färg för respektive tidningsformat fördelar sig över de olika bildty-

perna (se bilaga 4). Av alla bilder i färg består cirka hälften av annonser, 47 % respektive 55 % i bro-

adsheetformatet respektive tabloidformatet. Resterande färgbilder utgörs till största delen av fotografier 

(foton inklusive personporträtt). Av alla färgbilder utgör fotografier 45 % och 41 % i broadsheet respek-

tive tabloiden. 

Tidningsformat Typ av bild 

 Foto 
Person-

porträtt 

Illust-

ration 
Grafik 

Tabell/ 

Dia-

gram 

Annons Övrigt Totalt 

Broadsheet 20% 25% 2% 2% 1% 47% 3% 100% 

Tabloid 23% 18% 2% 1% 1% 55% 0% 100% 

Tabell 7.2 Färgbildernas fördelning för de olika formaten. 

Rubrikernas storlek 

Figur 7.6 visar fördelningen mellan rubrikernas storlek mätt i spaltbredd för respektive format. Den mest 

förekommande rubrikstorleken i broadsheet och tabloid är 2 respektive 1 spaltbredd. Trots det mindre 

tabloidformatet är det vanligare med rubriker på 1-3 spaltbredder i broadsheetformatet, 66 % jämfört med 

70 %. Rubriker på 4-6 spaltbredder är lika förekommande i de båda formaten där 30 % av rubrikerna be-

finner sig i detta intervall, dock så är fördelningen inom intervallet olika. I broadsheetformatet förekom-

mer inga rubriker större än 6 spaltbredder. En sida i broadsheetformatet utgörs av 8 spaltbredder så det 

finns alltså inga rubriker som upptar en helsida i tidningarna som undersökts. I tabloiden förkommer däre-

mot rubriker med en storlek på 6 spaltbredder eller mer. I tabloiden består en sida av 6 spaltbredder vilket 

innebär att det förekommer rubriker som sträcker sig över en helsida.  
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Figur 7.6 Fördelning av rubrikernas storlek mätt i spaltbredd. 

7.2.1 Sammanfattning 

Svaret på frågeställningen blir att presentationsformen delvis har förändrats. Bilder upptar det största ut-

rymmet i båda tidningsformaten. Vid övergången till tabloidformatet har utrymmet som ges åt både text- 

och bildmaterial ökat. Det har blivit något fler långa nyhetsartiklar men mestadels fler korta nyhetsnotiser. 

Bildmaterialet består till största del av annonsmaterial vilket gäller för båda formaten dock har det skött en 

ökning av annonsmaterialet vid formatbytet. En majoritet av allt bildmaterial i båda tidningsformaten 

trycks i färg och i samband med formatbytet skedde ingen större förändring i användandet av färgbilder. 

Den mest förekommande rubrikstorleken är 2 respektive 1 spaltbredd för broadsheet respektive tabloid. 

Förekomsten av rubriker på 1 spaltbredd har ökat i tabloiden samtidigt som en användning av större ru-

briker på 7-16 spaltbredder introducerats.  
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8 Diskussion 

Kapitlet inleds med en diskussion kring resultaten gällande studiens två sekundära frågeställningar i samma turordning som 

de tidigare presenterats i. Resultaten kopplas till tidigare forsknings definition av tabloidisering samt det teoretiska ramver-

ket. Därefter används resultaten från de två sekundära frågeställningarna för att besvara studiens primära frågeställning som 

diskuteras under en egen rubrik. Med den aktuella studiens resultat, tidigare forskning och det teoretiska ramverket som 

utgångspunkt diskuteras även tabloidisering i ett större perspektiv. Avslutningsvis ges förslag till vidare forskning.  

8.1 Ämne 

Studien visar att både de mjuka och de hårda nyheterna har ökat vid övergången till tabloidformatet. Det 

talar både för och emot den tidigare forskningen som definierat tabloidisering som bland annat en ökning 

av mjuka nyheter på bekostnad av de hårda nyheterna (Esser, 1999). Vidare nämner Sternvik (2007) att det 

redaktionella innehållet minskar vid en övergång till tabloid. Studiens resultat borde utifrån det ha visat att 

andelen hårda nyheter minskat alternativt förblivit densamma men istället har de i detta fall ökat. Att det 

skett en generell ökning av nyhetsmaterialet i tidningen vid övergången till tabloidformatet kan vara en 

förklaring som möjliggjort en ökning för både hårda och mjuka nyheter. Där skiljer sig dock vår studies 

resultat från den tidigare forskningen av bland annat Andersson (2013a) som visat att nyhetsartiklarna bli-

vit färre vid en övergång till ett mindre format.  

Sett till vilken typ av nyheter som ökat så är det både nyhetsartiklarna och nyhetsnotiserna. Artiklarna 

torde ha bättre förutsättningar jämfört med notiserna att beröra hårda nyheter eftersom de ofta har ett 

större utrymme där de kan redogöra för mer information och beskriva mer komplexa händelseförlopp. 

Vad som blir intressant i sammanhanget är att nyhetsartiklarna svarar för en ökning av enbart mjuka ny-

heter. Vilket får stöd av Gustafsson (2014) som konstaterar att tabloidisering ökar rapporteringen av 

mjuka nyheter. Det resultatet från vår studie är således en direkt indikering på tabloidisering. Det är ny-

hetsnotiserna som svarar för ökningen av de hårda nyheterna. Frågan är dock i vilken utsträckning som 

notiserna har möjlighet att redogöra för hårda nyheter med tanke på deras begränsade yta.  

Att notisformatet ökat skulle till och med kunna vara en indikation på tabloidisering eftersom den kortare 

nyhetsformen borde passa det nya och mindre tidningsformatet bättre. Dock finns det inget i den tidigare 

forskningen som direkt anger att en ökning av notiser är en indikation på tabloidisering. Dock framhåller 

Sternvik (2007) i sin studie att artiklarna inte nödvändigtvis blir färre men innehåller mindre text och upp-

tar ett mindre utrymme i samband med en övergång till tabloid, vilket skulle kunna vara en förklaring till 

att resultatet i vår studie visar på en ökning av notiser. Notisformatet i sig är jämförelsevis lättsamt och 

lättläst i förhållande till längre artiklar. Dessutom kan nyhetsnotiser anses vara en billigare form av nyheter 

i fråga om tid och resurser. Detta kan kopplas samman med det som Strömbäck (2009) skriver om den 
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svenska journalistiken och dess position mellan politik och marknad. I mediernas strävan att möta mark-

nadens krav stramas budgeten för tidningens redaktionella innehåll åt vilket resulterar i en allt mer mark-

nadsinriktad journalistik. Den marknadsinriktade journalistiken innebär att kunna producera ett så billigt 

och gångbart material som möjligt. En ökad användning av notiser skulle utifrån ovanstående resonemang 

kunna vara ett tecken på just en mer marknadsinriktad journalistik.  

Vidare kan en koppling mellan en journalistik i marknadens tjänst och mjuka nyheter diskuteras. Syftet 

med journalistiken i marknadens tjänst är att sälja genom att tillhandahålla läsarna det material de vill ha 

enligt den modell som presenteras av Strömbäck och Jönsson (2005). I motsats till detta finns journalisti-

ken i demokratins tjänst vars syfte är att informera och tillhandahålla läsarna sådant material som anses 

viktigt att ta del av (Strömbäck & Jönsson, 2005). Det senare torde ha en bättre överenstämmelse med in-

nehållet i de hårda nyheterna som berör ämnen som till exempel ekonomi, politik och samhällsfrågor. 

Samtidigt berör mjuka nyheter ämnen som anses mer lättsamma och säljande vilket hör samman med den 

journalistik som befinner sig i marknadens tjänst. Vilket som ger upphov till vad är dock svårt att avgöra 

eftersom det upplevs som att de båda förhållandena bidrar till varandras existens. Tabloidisering innebär 

mjuka nyheter precis som mjuka nyheter bidrar till tabloidisering. Samtidigt borde tabloidisering kunna 

vara både en del av och en bidragande orsak till en allt mer marknadsinriktad journalistik.  

Om Jönköpings-Posten placeras ut i modellen the two axes of journalism före respektive efter formatbytet uppvi-

sar tidningen ingen större förändring enligt studiens resultat. Modellen används för att kategorisera olika 

medier utifrån tabloidiseringstendenserna i deras innehåll med avseende på nyheternas fokus mot offent-

lighet eller privatliv kontra hårda och mjuka nyheter (Sparks, 2000). En möjlig förklaring till att resultatets 

utfall inte uppvisade någon större förändring kan vara att modellen inte lämpar sig för att behandla bara 

en viss typ av journalistik. Modellen riktar sig till all journalistik medan vi i vår studie enbart valt att analy-

sera nyhetsjournalistik utifrån om den är hård eller mjuk med fokus mot offentlighet respektive privatliv. 

Hade vi istället valt att analysera allt journalistiskt innehåll i de båda tidningsformaten finns möjligheten att 

placeringen av de olika formaten varit annorlunda och förändringen varit större i samband med formatby-

tet. I vår studie har vi också undersökt bildmaterial men de resultaten går inte att applicera på den aktuella 

modellen eftersom modellen inte tar någon hänsyn till den typen av material. En tänkbar förklaring till att 

resultatet av studien inte gett så stort utfall på fokus mot privatliv överhuvudtaget kan vara vår egen defi-

nition av vad vi tolkat som fokus på privatliv. I efterhand kan diskuteras huruvida definitionen varit för 

begränsad för att kunna fånga upp andra än de mest uppenbara fallen av fokus mot privatlivet.  

8.2  Presentationsform 

Resultat som framkommit av vår studie både stödjer och går emot den tidigare forskningen av bland annat 

Andersson (2013a), Gustafsson (2014) och Sternvik (2007) som talar för att tecken på tabloidisering är att 

textmaterialet minskat till förmån för ett ökat bildutrymme. Vårt resultat visar förvisso att bildutrymmet i 
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tidningen ökat vilket talar för tabloidisering men det visar också att även textutrymmet ökat vilket talar 

emot en tabloidisering. Materialet som minskat i tidningen och som möjliggjort en ökad andel utrymme 

för både text- och bildmaterial är sådant som vi valt att utesluta ur studien som till exempel tomma ytor i 

tidningen, bildtexter, tv-guiden, väderprognosen och börsen. En del av materialet uteslöts med moti-

veringen att vi inte kunde uppmäta någon förändring i det i samband med granskningen av materialet. En 

tänkbar förklaring till varför det övriga utrymmet ändå minskat är att de tomma ytorna i tidningen kan ha 

blivit mindre vilket skulle kunna innebära att tabloiden är mer kompakt. Det skulle i så fall bidra till att det 

får plats mer text- och bildmaterial. Det kan också vara så att delarna som uteslutits ur studien upptar en 

mindre yta i förhållande till tabloidtidningarnas totala utrymme (area) även om de upptar samma yta i cm² 

för båda formaten. 

Vi har även valt att titta närmare på utrymmet som ges åt det lokala nyhetsmaterialet i relation till Henk 

Prakkes modell om nyhetsvärderingens olika dimensioner. Modellen talar för att nyheter med en tids-

mässig och geografisk närhet har större benägenhet att bli publicerade som nyheter (Hadenius, Weibull & 

Wadbring, 2011). Det bekräftas med resultat från vår studie som visar att majoriteten av nyhetsmaterialet i 

Jönköpings-Posten utgörs av lokala nyheter, både före och efter formatbytet. Det har också skett en ökning 

av det utrymme som ges åt det lokala nyhetsmaterialet vid övergången till tabloidformatet vilket är ett re-

sultat som kan förklaras med modellen som utgångspunkt.  

En upptäckt som Nastase (2012) gör i sin studie är att slagkraftiga rubriker förekommer när svenska jour-

nalister använder tabloidiseringen som ett verktyg. Inom ramen för denna studie har vi inte valt att titta 

närmare på rubrikernas formuleringar varpå vi inte kan göra en bedömning om de blivit mer slagkraftiga. 

För det ändamålet hade en kvalitativ ansats varit att föredra. Vad studien däremot i viss mån undersöker är 

rubrikernas storlek och det som framkommit både stödjer och går emot Gustafsson (2014) som i sin stu-

die ger uttryck för att större rubriker är en indikation på tabloidisering. Resultat från vår studie visar för-

visso att de allra minsta rubrikerna på en spaltbredd ökat men samtidigt har det också tillkommit en an-

vändning av större rubriker på 7-16 spaltbredder som helt saknades i det tidigare broadsheetformatet.  

Resultatet visar att andelen bilder i färg har minskat med 2 procentenheter vid övergången till tabloid. Vårt 

resultat går alltså emot den definition av tabloidiseringens effekter på bilder som används av Djupsund 

och Carlsson (1998) som bland annat nämner att bilder får mer färg. En aspekt som påverkat vår studies 

resultat är en försening i ombyggnationen av tryckeriet vilket gjorde att det vid tidpunkten då tidningarna 

trycktes fanns en begränsning för maximalt 64 färgsidor. Om ombyggnationen varit färdig i tid hade det 

möjliggjort tryck av ett större antal färgsidor. Detta påverkar främst lördagens nummer i tabloid eftersom 

den innehåller fler sidor. Alla sidor som trycks utöver färgbegräsningens 64 sidor blir svartvita vilket inne-

bär att en del av bilderna som hamnat på de svartvita sidorna kanske annars skulle varit i färg och gjort att 

studiens resultat fått ett annat utfall. Detta är olyckligt för själva studien eftersom en ökad färgsättning är 

en av flera indikeringar på tabloidisering.  
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8.3 Uppvisar Jönköpings-Posten tendenser på tabloidisering? 

Resultatet från vår studie stämmer i viss mån överens med det som Sternvik (2007) lyfter fram i sin studie, 

nämligen att ett förändrat format innebär ett förändrat innehåll. Med det menar vi att det vid formatbytet 

uppmäts förändringar i de olika variabelvärdena, vilket innebär att olika andelar av materialet i tidningen 

ökat eller minskat. Det visar på en förändring av innehållet dock uppvisar det inte en lika stor förändring 

som det skulle göra om rangordningen av de olika variabelvärdena ändrades. I resultatet från vår studie 

kan vi se att det senare också har inträffat men inte i lika stor utsträckning. En del av förändringarna har 

säkerligen genomförts för att bättre passa det nya och mindre formatet precis som Sternvik (2007) påpe-

kar. Samtidigt uppvisar en del förändringar tendenser på tabloidisering. Dock är det inte helt lätt att ge ett 

enkelt svar på frågan.  

Om vi sammanfattar resultaten från studiens olika delar talar det främst emot en tydlig tabloidisering av 

tidningens innehåll. Sammantaget kan vi inte se en entydig ökning av tabloidiseringstendenserna. Det är 

först vid en närmare granskning av materialet med avseende på tabloidisering som tendenserna fångas 

upp. Resultaten är många gånger tvetydiga och skulle utifrån tidigare forskning och teorier tala både för 

och emot en tabloidisering på samma gång. En slutsats som vi drar utifrån detta är att innehållet i Jönkö-

pings-Posten bara i viss mån uppvisar tecken på tabloidisering i sitt innehåll i samband med övergången till 

tabloid.  

Vidare kan spekuleras kring tidsaspektens betydelse för studiens resultat och för graden av tabloidiserings-

tendenser som uppvisas i innehållet. Något som framhävs av Esser (1999) är vikten av att betrakta tabloi-

diseringen som en process och där av inkludera ett längre tidsperspektiv när tabloidisering ska studeras. 

Det är något som inte rymts inom ramen för den aktuella studien. Vi kan bara spekulera i att tendenserna 

kunde varit tydligare över ett längre tidsperspektiv. Det kan vara så att tabloidiseringen av tidningens inne-

håll påbörjades succesivt redan innan själva formatövergången. Vilket styrks av resultat som presenterats 

av Andersson (2013a) och Gustafsson (2014) som båda funnit tendenser till tabloidisering i tidningar som 

ännu inte hade övergått till tabloid. Det kan också vara så att det vi ser i Jönköpings-Posten bara är början till 

en tabloidisering som introducerats i samband med formatövergången och som kommer att fortsätta att 

öka framöver.  

Vi kan också spekulera kring huruvida det är ett ekonomiskt och affärsmässigt smart drag av Jönköpings-

Posten att ställa sig avvaktande inför nya trender. Att låta konkurrenter eller andra i samma situation gå före 

för att ta lärdom av deras framgång och fall. Tidningen tycks nämligen inta en näst intill konservativ ställ-

ning på marknaden gentemot nya trender i fråga om tidningen. Med det menar vi att Jönköpings-Posten varit 

bland de sista att ta steget över till tabloidformatet och att de dessutom varit jämförelsevis sena med sin 

nätupplaga av tidningen. Enligt tidigare studier (Andersson, 2013b; Sternvik, 2005a) beskrivs just tidning-
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arnas formatbyten som en trend pådriven av läsarnas attityder och läsvanor. Faktorerna lyfts fram som av-

görande för om och när en tidning byter format. Utifrån det kan vi också spekulera kring att det kanske 

varit just läsarna som till slut blev den bidragande orsaken till att Jönköpings-Posten slutligen tog steget över 

till tabloid.  

8.3.1 Tabloidisering i ett större perspektiv  

I ett större perspektiv kan tabloidisering betraktas som ett socialt fenomen som bidrar till förändringar i 

samhället (Esser, 1999). Exempel på sådana förändringar i samhället torde kunna gälla förändringar i me-

diernas nyhetsförmedling och förändringar i människors läsvanor. Att ett stort utrymme ges åt den lokala 

nyhetsförmedlingen och att rapporteringen av mjuka lokalnyheter ökar i samband med formatbytet är ett 

resultat som framkommer av vår studie. I ett större perspektiv är det intressant att diskutera hur detta kan 

inverka på nyhetsförmedlingen. En av mediernas roll i samhället beskrivs vara att informera medborgare 

om vad som sker i samhället (Hadenius, Weibull & Wadbring, 2011). I relation till detta har vi dagordningste-

orin som bland annat innebär att det som medierna uppmärksammar som mest också är det som vi männi-

skor uppfattar som viktigt (Bruhn Jensen, 2009; McQuail, 2010; Nord & Strömbäck, 2004; Strömbäck, 

2009). Den information som förmedlas bör vara av sådan karaktär att läsarna kan bilda sig en uppfattning 

och ta välgrundade beslut om sådant som rör samhället. Att lokalnyheter främst behandlar mjuka nyheter 

kan då framstå som problematiskt. Om nyheterna inte berör dessa hårda ämnen kan det medföra att viktig 

information kan gå förlorad. Medierna riskerar då att misslyckas med att uppfylla sin roll som medborgar-

nas informationskälla. 

Enligt dagordningsteorin utövar medierna en makt över människornas dagordning men för att bibehålla 

denna makt finns det vissa faktorer som har betydelse (Strömbäck, 2009). Dels handlar det om mediets 

trovärdighet. Medier med hög trovärdighet har ett större inflytande över människors dagordning. Men vad 

händer med mediets trovärdighet om formatet och innehållet förändras? Sternvik (2007) framhäver att 

morgontidningarnas traditionella broadsheetformat uppfattas som mer förtroendeingivande jämfört med 

tabloidformatet och den journalistik som formatet kommit att bli förknippat med. Utifrån det resone-

manget skulle en övergång till tabloidformat och en rapportering av mestadels mjuka nyheter kunna på-

verka tidningarnas trovärdighet. Det skulle också kunna vara så att rapporteringen av mjuka nyheter inte 

uppfattas som något som minskar trovärdigheten med tanke på att det efterfrågas av läsarna. Det är base-

rat utifrån vad som beskrivs om den marknadsintiktade journalistiken som presenterats av Strömbäck & 

Jönsson (2005). När den marknadsinriktade journalistiken nämns talas det också om att det kan vara svårt 

för läsarna att bedöma den journalistiska kvalitén vilket ofta möjliggör en stramare budget med mer mjuka 

och billiga nyheter (Strömbäck, 2009). Det i sin tur kan tolkas som att läsarna inte alltid uppmärksammar 

de mjuka nyheterna varpå de heller inte kan se det som att det minskar trovärdigheten. Att tabloidiserings-

tendenserna är väl förpackade i ett medvetet försök att tona ner de innehållsmässiga förändringarna i sam-

band med ett formatbyte skulle kunna vara en möjlig förklaring till varför tendenserna inte är så tydliga. 

Detta är något som den aktuella studiens resultat i så fall skulle stödja med tanke på att de tecken som 
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finns på tabloidisering upptäcks först vid en närmare granskning av resultatet. Utifrån ovanstående resone-

mang är det tänkbart att Jönköpings-Posten har gjort ett medvetet och kanske också ett ganska smart val för 

att förebygga den vanligaste kritiken mot tabloidisering. Möjligheten finns att andra tidningar skulle kunna 

göra likadant. Huruvida det faktiskt ligger till och i vilken utsträckning ovanstående resonemang i sin tur 

påverkar mediernas trovärdighet tillika förmåga att utöva makt över människors dagordning går inte att 

besvara inom den aktuella studiens ramar. 

Likaså beskriver dagordningsteorin att textbaserade medier har större makt över människors dagordning ef-

tersom de i regel kräver mer engagemang från läsarna (Strömbäck, 2009). Hur påverkas det förhållandet 

när textmaterialet i tidningarna förändras vid övergången till tabloid? Vanligtvis talar tidigare studier (An-

dersson, 2013a; Gustafsson 2014; Sternvik, 2007) för att textmaterialet skulle minska vilket kan anses vara 

negativt för mediets chanser att styra över människors dagordning. Resultat från vår studie visar dock att 

andelen textmaterial ökat vid övergången till tabloid. Detta skulle i så fall tala för att medier som följer i 

samma spår skulle få ett ökat inflytande över människors dagordning. Frågan som återstår då är om ett 

ökat textmaterial som består av korta nyheter verkligen kräver ett ökat engagemang? För vår studies resul-

tat visar också att det främst är nyhetsnotiserna som ökat. Likaså kan frågan ställas om mjuka nyheter 

verkligen kräver samma engagemang av läsarna som hårda nyheter skulle göra. För här visar resultat från 

vår studie att det är de mjuka nyheterna som utgör en majoritet.  

En slutsats som vi drar utifrån den aktuella studiens resultat är att Jönköpings-Posten i viss mån uppvisar 

tecken på tabloidisering. I ett större perspektiv är det intressant att diskutera hur tabloidiseringen av dags-

tidningar eventuellt kan påverkar nyhetsläsningen. Enligt tidigare forskning av bland annat Esser (1999) 

innebär tabloidisering en degradering av den journalistiska standarden vilket kan förmodas hämma snarare 

än främja nyhetsläsningen. I motsatts till detta lyfter Bird (2009) fram att tabloidisering inte nödvändigtvis 

behöver utgöra ett hot. Det kan snarare betraktas främja nyhetsläsningen eftersom tabloidiseringen gör 

nyheterna mer konkreta samtidigt som de tilltalar en större läsarkrets. Dock är det viktigt att bibehålla nå-

gon form av balans mellan de ämnen som nyheterna berör för att detta ska uppnås och för att nyheterna 

inte ska riskera att urholkas. De mer djupgående och egenproducerade nyheterna kostar pengar och det är 

när dessa ständigt väljs bort till följd av ökad konkurrens och besparingsåtgärder som det verkliga hotet 

med tabloidisering uppstår (Bird, 2009). Svårigheten för de vinstdrivande medieföretagen tycks således 

ligga i att kunna välja tabloidisering som ett verktyg för att främja nyhetsläsningen snarare än att tvingas 

välja det som ett sätt att tillgå billiga och lättåtkomliga nyheter när konkurrensen på marknaden ökar och 

tidningarnas budget stramas åt. 

8.4 Förslag till vidare forskning 

En liknande studie kan förslagsvis utföras gällande Jönköpings-Posten men med ett större material från en 

längre tidsperiod för att besvara frågan om tabloidiseringen påbörjats redan innan formatbytet och när i 
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tiden de tydligaste tendenserna uppkommer. Det skulle vara intressant att genomföra en studie med en 

kvalitativ ansats där till exempel bild- eller textmaterialet granskas på djupet med avseende på tabloidise-

ring. Ett tredje förslag är att genomföra en jämförande studie där Jönköpings-Posten som en av de sista tid-

ningarna att övergå till tabloid ställs mot en tidning som i ett tidigt skede bytte format för att se eventuella 

skillnader och likheter i tabloidiseringstendenserna. Förslag finns också om att skifta fokus och rikta in sig 

på Jönköpings-Postens läsare för att till exempel undersöka hur väl formatbytet har mottagits. En jämförande 

studie kring Jönköpings-Postens intentioner med det faktiska utfallet av formatbytet är ett annat förslag för 

vidare studier. 
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Kodschema – Textmaterial 

Objektsnummer 

Varje objekt som analyseras tilldelas en unik id-märkning för att kunna leta upp objekten vid behov. 

1. Tidningsformat 
1. Broadsheet 
2. Tabloid 

2. Veckodag 
1. Måndag 
2. Tisdag 
3. Onsdag 
4. Torsdag 
5. Fredag 
6. Lördag 

3. Typ av text 
    1. Lokalnyhet 
    2. Lokal notis 
    3. In-och utrikesnyhet 
    4. In- och utrikes notiser 
    5. Övrigt 
4. Typ av nyhet 

1. Hård 
2. Mjuk 
3. Ej nyhet 

5. Nyhetens fokus 
1. Privatliv 
2. Offentlighet 
3. Otydligt 
4. Ej nyhet 

6. Rubriker (spaltbredd) 
1. 1 
2. 2 
3. 3 
4. 4 
5. 5 
6. 6 
7. 7 
8. 8 

     9. 9-16 
7. Byline 

1. Ja, med bild 
    2. Ja, utan bild 
   3. Nej 
8. Textstorlek (cm²) 
             1. 0 - 29 
             2. 30 - 59 
             3 .60 – 119 
             4. 120 – 240 
             5. 241 – 480 
             6. 481 – 961 
             7. 962 – 1924 
             8. Större än 1925
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Kodschema – Bildmaterial 

Objektsnummer 
Varje objekt som analyseras tilldelas en unik id-märkning för att kunna leta upp objekten vid behov. 
 
1. Tidningsformat 

1. Broadsheet 
2. Tabloid 

2. Veckodag 
1. Måndag 
2. Tisdag 
3. Onsdag 
4. Torsdag 
5. Fredag 
6. Lördag 

3. Typ av bild 
1. Foto 
2. Personporträtt 
3. Illustration 
4. Grafik 
5. Tabell/diagram 
6. Annonsmaterial 
7. Övrigt 

4. Bildfärg 
1. Ja 
2. Nej 
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Förklaring av variabler och variabelvärden 

 

V.1-V.2 Tidningsformat, Veckodag 

Dessa variabler är densamma för kodschemat för text respektive bild. Varje objekt kodas för tidningsfor-

mat och veckodag för att kunna utläsa var ifrån objekten härstammar. 

Kodschema --- Text 

V.3 - Typ av text 

På en övergripande nivå vill vi direkt undersöka om det finns någon skillnad i andelen nyhetsobjekt och 

notiser vilket är varför vi valt att lyfta fram lokalnyheter, lokalnotiser, in- och utrikesnyheter samt in- och 

utrikes notiser som egna variabelvärden. Detta för att vi vill kunna utläsa om andelen ökat eller minskat 

som en indikation på tabloidisering. Lokala nyheter och lokala notiser innefattar även regionala upptag-

ningsområden. Textmaterial som inte är nyheter eller notiser kodas under övrigt-kategorin. 

Till nyheter räknas artiklar längre än ett par meningar och som innehåller rubrik, eventuellt underrubrik, 

ingress och brödtext som meddelar eller informerar om något nytt (eller tidigare okänt) och aktuellt som 

berör många människor. Det kan till exempel handla om en händelse, en process eller ett tillstånd. I vissa 

fall saknas ingress och då avgör artikelns längd om det ska kodas som en nyhet eller notis. En riktlinje som 

vi satt upp är maximalt 8-10 meningar för att det ska räknas som en notis men givetvis måste riktlinjen sät-

tas i relation till meningarnas längd. Notiser definieras som ett kort informativt avgränsat nyhetsmed-

delande på bara ett par meningar med enbart rubrik och brödtext. Är inte notisen av nyhetskaraktär kom-

mer den kodas under övrigt, det kan till exempel gälla små meddelanden om rättelser i tidningen, små in-

sändare, ris och ros etc. 

All typ av text kodas som textmaterial. En artikel som till exempel innehåller både text och bild kommer 

således innebära att text och bild kodas var för sig och här under kodas enbart texten (bilder kodas under 

separat kodschema). Undantaget är reklamannonser där bild och text som ingår i en och samma reklaman-

nons kodas som i bild under kodschemat för bild. 

När vi bearbetat materialet har vi märk att det inte finns någon betydande skillnad i textutrymmet som ges 

åt bildtexterna mellan de olika formaten varpå vi helt valt att utesluta dem. Av samma anledning har vi 

också valt att utesluta framsidornas puffar, kontaktuppgifter, tv-guiden, horoskop samt börsen. Vi har 

även valt att utesluta tidningarnas framsidor dels eftersom de innehållsliga elementen inte förändrats avse-

värt i och med formatbytet och dels för att vi, om vi hade inkluderat dem, hade velat behandla de separat 

men där var vi tvungna att begränsa oss. 
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V.4 Typ av nyhet 

Under denna variabel kommer endast nyheter att kodas in och det med avseende på om det är en hård el-

ler mjuk nyhet. Detta för att vi vill kunna se fördelningen mellan antalet hårda respektive mjuka nyheter 

mellan de olika formaten. Med den tidigare forskningen som utgångpunkt har vi gjort följande indelning 

av vad som är en hård respektive en mjuk nyhet. Till hårda nyheter räknas sådant som berör: politik, eko-

nomi, juridik, samhälle, miljö, krig. Till mjuka nyheter räknas sådant som berör: kultur, nöje, underhåll-

ning, sport, sex, kändisar, konsumtion, skvaller, skandaler, sensationer, privatliv, människoöden, olyckor 

och brott. Om en nyhet berör ett eller flera ämnen från de olika kategorierna kommer en bedömning av 

var nyhets fokus ligger göras varpå det avgör om den ska kodas som hård eller mjuk nyhet. Om det upp-

kommer nya ämnen som inte definierats ovan som hård eller mjuk kommer det behandlas på samma sätt. 

Allt annat material som inte är en nyhet kodas in under ej nyhet 

V.5 Nyhetens fokus 

En indikation på tabloidisering är att fokus riktas mer mot det privata. Bara nyheter kodas för om de inne-

håller fokus mot privatliv eller offentlighet. Riktar nyheten fokus både mot privatliv och offentlighet är det 

vad som uppmärksammas mest som kommer avgöra under vilket variabelvärde nyhet kodas. Är det svårt 

att fastställa nyhetens fokus kodas nyheten som otydlig. Exempel på fokus mot det privata är om det är en 

privatperson som framträder i nyheten med fokus på dennes privatliv eller om det är en offentlig person 

som figurerar i materialet men det handlar om dennes privatliv. Exempel på offentlighet är om en offent-

lig person framträder i materialet i egenskap av sin offentliga roll och fokus ligger på det eller om materi-

alet inte lyfter fram någon specifik person. 

V.6 Rubriker 

Samtliga rubriker mäts i spaltbredd. Det är endast huvudrubriken som mäts. Om en rubrik skulle sluta i 

mitten av en spaltbredd kommer ändå hela den spaltbredden att räknas in. 

V.7 Byline 

Allt textmaterial har kodats för om det innehåller en byline och med byline menas uppgifter om vem som 

skrivit materialet. Finns både för- och efternamn med har vi tolkat det som tillräckliga uppgifter för en by-

line. Har det däremot stått (TT) har vi inte räknat det som en byline. Likaså har olika anonyma underskrif-

ter eller enbart förnamn inte heller räknats som en byline. 

V.8 Textstorlek (cm²) 

Mäts i cm² för att få reda på utrymmet och omfattar allt textmaterial. Det som mäts är ingress samt bröd-

text. Eventuella citat och bylines som placerats i anslutning till texten kommer inkluderas i mätningen. Alla 

rubriker och eventuella underrubriker utesluts. Alla bildtexter utesluts också. Eventuellt annan fristående 
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text som till exempel citat eller kommentarer kommer inte heller att inkluderas i mätningen. Intervallmåt-

ten visar klart och tydligt var den uträknade arean för text skall placeras. Intervallerna har skapats i efter-

hand utifrån mätdata och utgångpunkten har varit en helsida i breadsheetformatet eftersom den är störst 

med ett ungefärligt mått på 1924 cm² inom marginalerna. Detta fick bestämma intervallernas största mått 

samt att en ytterligare kategori lades till för mått större än 1924 cm².  

Kodschema - Bild 

V.3 Typ av bild 

Allt bildmaterial kodas här med avseende på vad det är för typ av bild. Som vi tidigare nämnt utesluter vi 

bildtexter undantaget är om en bildtext eller annan text placerats på/i bilden. Vi har också valt att utesluta 

väderprognosen för att vi vid bearbetningen av materialet upptäckte att det inte fanns någon skillnad i ut-

rymmet för vädret mellan de olika formaten. 

Foto - hit räknas fotografiska bilder av verkligheten (undantaget de fotografier som räknas till personpor-

trätt) till exempel gruppfoton och landskapsporträtt.  

Personporträtt - hit räknas alla fotografiska bilder som visar ett porträtt av en person undantaget är de per-

sonportätt som hör till en byline. För att tolkas som ett personporträtt måste det uppfattats som att perso-

nen på bilden varit medveten om att den togs och att bildens fokus är på den aktuella personen.  

Illustration - en bild som är skissad, målad eller ritad till exempel serier. 

Grafik- bilder som på något sätt avbildar objekt men som skapats med tekniska hjälpmedel till exempel 

skärmdumpar och stadsplaneringmodeller. 

Tabell/ diagram - hit räknas alla typer av tabeller och diagram. 

Annonsmaterial - omfattar allt annonsmaterial som till exempel reklam, lediga jobb, dödsannonser, annonse-

ringar från föreningslivet etc. 

Övrigt - bilder som inte definierats ovan som till exempel korsord och sudoku. 

 

V.4 Bildfärg 

En indikation på tabloidisering är att färgtryck ökar och därför tittar vi närmare på om bildmaterialet är i 

färg eller inte. Om en bild innehållit minst en detalj i färg har bilden kodats för färginnehåll. 
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Korstabulering 

Tidningsformat och nyhetsämne (tillhör figur 7.1) 
 

 Typ.av.nyhet 

Hård Mjuk Ej nyhet Totalt 

Tidningsformat 

Broadsheet 

Count 70 145 147 362 

% within Tidningsformat 19,3% 40,1% 40,6% 100% 

% within Typ.av.nyhet 42,7% 46,0% 52,7% 47,8% 

Tabloid 

Count 94 170 132 396 

% within Tidningsformat 23,7% 42,9% 33,3% 100% 

% within Typ.av.nyhet 57,3% 54,0% 47,3% 52,2% 

Total 

Count 164 315 279 758 

% within Tidningsformat 21,6% 41,6% 36,8% 100,0% 

% within Typ.av.nyhet 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tidningsformat och typ av text (tillhör figur 7.2) 
   

 
Typ.av.text 

Lokal 

nyhet 

Lokal 

notis 

In-och  

utrikesny-

het 

In- och  

utrikesno-

tis 

Övrigt Totalt 

Tidningsformat 

Bro-

adsheet 

Count 88 34 45 45 150 362 

% within  

Tidningsfor-

mat 

24,3% 9,4% 12,4% 12,4% 41,4% 100,0% 

% within 

Typ.av.text 

45,8% 42,5% 45,5% 42,5% 53,4% 47,8% 

Tabloid 

Count 104 46 54 61 131 396 

% within  

Tidningsfor-

mat 

26,3% 11,6% 13,6% 15,4% 33,1% 100,0% 

% within 

Typ.av.text 

54,2% 57,5% 54,5% 57,5% 46,6% 52,2% 

Total 

Count 192 80 99 106 281 758 

% within  

Tidningsfor-

mat 

25,3% 10,6% 13,1% 14,0% 37,1% 100,0% 

% within 

Typ.av.text 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Typ av text och typ av nyhet i de olika tidningsformaten  
(Korstabulering av figur 7.1 och 7.2) 

Tidningsformat Typ.av.nyhet 

Hård Mjuk Ej nyhet 

Broadsheet 

Typ.av.text 

Lokalnyhet 
Count 41 47 0 

% within Typ.av.text 46,6% 53,4% 0,0% 

Lokal notis 
Count 2 32 0 

% within Typ.av.text 5,9% 94,1% 0,0% 

In-och utrikesnyhet 
Count 19 26 0 

% within Typ.av.text 42,2% 57,8% 0,0% 

In-och utrikesnotis 
Count 8 37 0 

% within Typ.av.text 17,8% 82,2% 0,0% 

Övrigt 
Count 0 3 147 

% within Typ.av.text 0,0% 2,0% 98,0% 

Total 
Count 70 145 147 

% within Typ.av.text 19,3% 40,1% 40,6% 

Tabloid 

Typ.av.text 

Lokalnyhet 
Count 47 57 0 

% within Typ.av.text 45,2% 54,8% 0,0% 

Lokal notis 
Count 11 35 0 

% within Typ.av.text 23,9% 76,1% 0,0% 

In-och utrikesnyhet 
Count 21 32 1 

% within Typ.av.text 38,9% 59,3% 1,9% 

In-och utrikesnotis 
Count 15 46 0 

% within Typ.av.text 24,6% 75,4% 0,0% 

Övrigt 
Count 0 0 131 

% within Typ.av.text 0,0% 0,0% 100,0% 

Total 
Count 94 170 132 

% within Typ.av.text 23,7% 42,9% 33,3% 

Total 

Typ.av.text 

Lokalnyhet 
Count 88 104 0 

% within Typ.av.text 45,8% 54,2% 0,0% 

Lokal notis 
Count 13 67 0 

% within Typ.av.text 16,3% 83,8% 0,0% 

In-och utrikesnyhet 
Count 40 58 1 

% within Typ.av.text 40,4% 58,6% 1,0% 

In-och utrikesnotis 
Count 23 83 0 

% within Typ.av.text 21,7% 78,3% 0,0% 

Övrigt 
Count 0 3 278 

% within Typ.av.text 0,0% 1,1% 98,9% 

Total 
Count 164 315 279 

% within Typ.av.text 21,6% 41,6% 36,8% 
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Typ av text och typ av nyhet i de olika tidningsformaten 
(forts. korstabulering av figur 7.1 och 7.2) 

Tidningsformat Total 

Broadsheet 

Typ.av.text 

Lokalnyhet 
Count 88 

% within Typ.av.text 100,0% 

Lokal notis 
Count 34 

% within Typ.av.text 100,0% 

In-och utrikesnyhet 
Count 45 

% within Typ.av.text 100,0% 

In-och utrikesnotis 
Count 45 

% within Typ.av.text 100,0% 

Övrigt 
Count 150 

% within Typ.av.text 100,0% 

Total 
Count 362 

% within Typ.av.text 100,0% 

Tabloid 

Typ.av.text 

Lokalnyhet 
Count 104 

% within Typ.av.text 100,0% 

Lokal notis 
Count 46 

% within Typ.av.text 100,0% 

In-och utrikesnyhet 
Count 54 

% within Typ.av.text 100,0% 

In-och utrikesnotis 
Count 61 

% within Typ.av.text 100,0% 

Övrigt 
Count 131 

% within Typ.av.text 100,0% 

Total 
Count 396 

% within Typ.av.text 100,0% 

Total 

Typ.av.text 

Lokalnyhet 
Count 192 

% within Typ.av.text 100,0% 

Lokal notis 
Count 80 

% within Typ.av.text 100,0% 

In-och utrikesnyhet 
Count 99 

% within Typ.av.text 100,0% 

In-och utrikesnotis 
Count 106 

% within Typ.av.text 100,0% 

Övrigt 
Count 281 

% within Typ.av.text 100,0% 

Total 
Count 758 

% within Typ.av.text 100,0% 
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Typ av nyhet och nyhetens fokus i de olika tidningsformaten 

Tidningsformat Nyhetens.fokus 

Privatliv Offentlighet Otydligt Ej nyhet Total 

Broadsheet 

Typ.av.nyhet 

Hård 

Count 2 68 0 0 70 

% within 
Typ.av.nyhet 

2,9% 97,1% 0,0% 0,0% 100,0% 

Mjuk 

Count 14 123 8 0 145 

% within 
Typ.av.nyhet 

9,7% 84,8% 5,5% 0,0% 100,0% 

Ej nyhet 

Count 0 2 0 145 147 

% within 
Typ.av.nyhet 

0,0% 1,4% 0,0% 98,6% 100,0% 

Total 

Count 16 193 8 145 362 

% within 
Typ.av.nyhet 

4,4% 53,3% 2,2% 40,1% 100,0% 

Tabloid 

Typ.av.nyhet 

Hård 
Count 3 91 0 0 94 

% within 
Typ.av.nyhet 

3,2% 96,8% 0,0% 0,0% 100,0% 

Mjuk 
Count 29 139 2 0 170 

% within 
Typ.av.nyhet 

17,1% 81,8% 1,2% 0,0% 100,0% 

Ej nyhet 
Count 0 1 0 131 132 

% within 
Typ.av.nyhet 

0,0% 0,8% 0,0% 99,2% 100,0% 

Total 
Count 32 231 2 131 396 

% within 
Typ.av.nyhet 

8,1% 58,3% 0,5% 33,1% 100,0% 

Total 

Typ.av.nyhet 

Hård 

Count 5 159 0 0 164 

% within 
Typ.av.nyhet 

3,0% 97,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Mjuk 

Count 43 262 10 0 315 

% within 
Typ.av.nyhet 

13,7% 83,2% 3,2% 0,0% 100,0% 

Ej nyhet 

Count 0 3 0 276 279 

% within 
Typ.av.nyhet 

0,0% 1,1% 0,0% 98,9% 100,0% 

Total 

Count 48 424 10 276 758 

% within 
Typ.av.nyhet 

6,3% 55,9% 1,3% 36,4% 100,0% 
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Typ av text och textstorlek i de olika tidningsformaten 
 (Korstabulering av data från figur 7.2 och information om textmaterialets storlek) 

Tidningsformat Textstorlek (cm²) 

0-29 30-59 60-119 120-240 241-480 481-961 Total 

Broadsheet 

Typ av 
text 

Lokalnyhet 

Count 0 6 33 46 2 1 88 

% within 
Typ.av.text 

0,0% 6,8% 37,5% 52,3% 2,3% 1,1% 100,0% 

Lokal notis 

Count 21 11 1 0 0 0 33 

% within 
Typ.av.text 

63,6% 33,3% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

In-och utri-
kesnyhet 

Count 1 5 21 15 3 0 45 

% within 
Typ.av.text 

2,2% 11,1% 46,7% 33,3% 6,7% 0,0% 100,0% 

In-och utri-
kesnotis 

Count 26 18 1 0 0 0 45 

% within 
Typ.av.text 

57,8% 40,0% 2,2% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Övrigt 

Count 24 18 36 40 28 4 150 

% within 
Typ.av.text 

16,0% 12,0% 24,0% 26,7 18,7% 2,7% 100,0% 

Total 

Count 72 58 92 101 33 5 361 

% within 
Typ.av.text 

19,9% 16,1% 25,5% 28,0% 9,1% 1,4% 100,0% 

Tabloid 

Typ av 
text 

Lokalnyhet 
Count 8 9 25 49 10 3 104 

% within 
Typ.av.text 

7,7% 8,7% 24,0% 47,1% 9,6% 2,9% 100,0% 

Lokal notis 
Count 20 25 0 1 0 0 46 

% within 
Typ.av.text 

43,5% 54,3% 0,0% 2,2% 0,0% 0,0% 100,0% 

In-och utri-
kesnyhet 

Count 0 6 16 32 0 0 54 
% within 

Typ.av.text 
0,0% 11,1% 29,6% 59,3% 0,0% 0,0% 100,0% 

In-och utri-
kesnotis 

Count 33 26 1 1 0 0 61 
% within 

Typ.av.text 
54,1% 42,6% 1,6% 1,6% 0,0% 0,0% 100,0% 

Övrigt 
Count 16 17 32 43 17 2 127 

% within 
Typ.av.text 

12,6% 13,4% 25,2% 33,9% 13,4% 1,6% 100,0% 

Total 
Count 77 83 74 126 27 5 392 

% within 
Typ.av.text 

19,6% 21,2% 18,9% 32,1% 6,9% 1,3% 100,0% 

Total 

Typ av 
text 

Lokalnyhet 

Count 8 15 58 95 12 4 192 

% within 
Typ.av.text 

4,2% 7,8% 30,2% 49,5% 6,3% 2,1% 100,0% 

Lokal notis 

Count 41 36 1 1 0 0 79 

% within 
Typ.av.text 

51,9% 45,6% 1,3% 1,3% 0,0% 0,0% 100,0% 

In-och utri-
kesnyhet 

Count 1 11 37 47 3 0 99 

% within 
Typ.av.text 

1,0% 11,1% 37,4% 47,5% 3,0% 0,0% 100,0% 

In-och utri-
kesnotis 

Count 59 44 2 1 0 0 106 

% within 
Typ.av.text 

55,7% 41,5% 1,9% 0,9% 0,0% 0,0% 100,0% 

Övrigt 

Count 40 35 68 83 45 6 277 

% within 
Typ.av.text 

14,4% 12,6% 24,5% 30,0% 16,2% 2,2% 100,0% 

Total 

Count 149 141 166 227 60 10 753 

% within 
Typ.av.text 

19,8% 18,7% 22,0% 30,1% 8,0% 1,3% 100,0% 



  Bilaga 4 

  6(9) 

 

 

 

Tidningsformat och typ av bild (tillhör figur 7.4) 

 Typ.av.bild 

Foto 
Person-
porträtt 

Illustrat-
ion 

Grafik 
Tabell/ 

Dia-
gram 

An-
nons 

Övrigt Totalt 

Tidningsfor-
mat 

Broad-
sheet 

Count 165 198 16 15 13 461 44 912 

% within 
Tidnings-

format 

18,1% 21,7% 1,8% 1,6% 1,4% 50,5% 4,8% 100% 

% within 
Typ.av.bild 

43,0% 50,6% 55,2% 50,0% 52,0% 43,5% 63,8% 45,9% 

Tabloid 

Count 219 193 13 15 12 598 25 1075 

% within 
Tidnings-

format 

20,4% 18,0% 1,2% 1,4% 1,1% 55,6% 2,3% 100% 

% within 
Typ.av.bild 

57,0% 49,4% 44,8% 50,0% 48,0% 56,5% 36,2% 54,1% 

Total 

Count 384 391 29 30 25 1059 69 1987 

% within 
Tidnings-

format 

19,3% 19,7% 1,5% 1,5% 1,3% 53,3% 3,5% 100% 

% within 
Typ.av.bild 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Tidningsformat och bildfärg (tillhör figur 7.5) 

 Bildfärg Total 

Ja Nej 

Tidningsformat 

Broadsheet 

Count 647 265 912 

% within Tidningsformat 70,9% 29,1% 100,0% 

% within Bildfärg 46,7% 43,9% 45,9% 

Tabloid 

Count 737 338 1075 

% within Tidningsformat 68,6% 31,4% 100,0% 

% within Bildfärg 53,3% 56,1% 54,1% 

Total 

Count 1384 603 1987 

% within Tidningsformat 69,7% 30,3% 100,0% 

% within Bildfärg 100,0% 100,0% 100,0% 
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Typ av bild och bildfärg i de olika tidningsformaten (tillhör tabell 7.1) 

Typ.av.bild Bildfärg Total 

Ja Nej 

Foto 

Tidningsformat 

Broadsheet 
Count 132 33 165 

% within Tidningsformat 80,0% 20,0% 100,0% 

Tabloid 
Count 166 53 219 

% within Tidningsformat 75,8% 24,2% 100,0% 

Total 
Count 298 86 384 

% within Tidningsformat 77,6% 22,4% 100,0% 

Personporträtt 

Tidningsformat 

Broadsheet 
Count 161 37 198 

% within Tidningsformat 81,3% 18,7% 100,0% 

Tabloid 
Count 132 61 193 

% within Tidningsformat 68,4% 31,6% 100,0% 

Total 
Count 293 98 391 

% within Tidningsformat 74,9% 25,1% 100,0% 

Illustration 

Tidningsformat 

Broadsheet 
Count 13 3 16 

% within Tidningsformat 81,3% 18,8% 100,0% 

Tabloid 
Count 12 1 13 

% within Tidningsformat 92,3% 7,7% 100,0% 

Total 
Count 25 4 29 

% within Tidningsformat 86,2% 13,8% 100,0% 

Grafik 

Tidningsformat 

Broadsheet 
Count 11 4 15 

% within Tidningsformat 73,3% 26,7% 100,0% 

Tabloid 
Count 10 5 15 

% within Tidningsformat 66,7% 33,3% 100,0% 

Total 
Count 21 9 30 

% within Tidningsformat 70,0% 30,0% 100,0% 

Tabell/diagram 

Tidningsformat 

Broadsheet 
Count 9 4 13 

% within Tidningsformat 69,2% 30,8% 100,0% 

Tabloid 
Count 8 4 12 

% within Tidningsformat 66,7% 33,3% 100,0% 

Total 
Count 17 8 25 

% within Tidningsformat 68,0% 32,0% 100,0% 

Annonsmaterial 

Tidningsformat 

Broadsheet 
Count 305 156 461 

% within Tidningsformat 66,2% 33,8% 100,0% 

Tabloid 
Count 406 192 598 

% within Tidningsformat 67,9% 32,1% 100,0% 

Total 
Count 711 348 1059 

% within Tidningsformat 67,1% 32,9% 100,0% 

Övrigt 

Tidningsformat 

Broadsheet 
Count 16 28 44 

% within Tidningsformat 36,4% 63,6% 100,0% 

Tabloid 
Count 3 22 25 

% within Tidningsformat 12,0% 88,0% 100,0% 

Total 
Count 19 50 69 

% within Tidningsformat 27,5% 72,5% 100,0% 

Total 

Tidningsformat 

Broadsheet 
Count 647 265 912 

% within Tidningsformat 70,9% 29,1% 100,0% 

Tabloid 
Count 737 338 1075 

% within Tidningsformat 68,6% 31,4% 100,0% 

Total 
Count 1384 603 1987 

% within Tidningsformat 69,7% 30,3% 100,0% 
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Typ av bild och bildfärg i de olika tidningsformaten (tillhör tabell 7.2) 

Bildfärg Typ av bild 

Foto Person-

porträtt 

Illust-

ration 

Gra-

fik 

Ta-

bell/ 

Dia-

gram 

An-

nons 

Övrigt Total 

Ja 

Tidningsfor-
mat 

Bro-
adsheet 

Count 132 161 13 11 9 305 16 647 

% within  
Tidningsfor-

mat 

20,4% 24,9% 2,0% 1,7% 1,4% 47,1% 2,5% 100% 

Tabloid 

Count 166 132 12 10 8 406 3 737 

% within  
Tidningsfor-

mat 

22,5% 17,9% 1,6% 1,4% 1,1% 55,1% 0,4% 100% 

Total 

Count 298 293 25 21 17 711 19 1384 

% within  
Tidningsfor-

mat 

21,5% 21,2% 1,8% 1,5% 1,2% 51,4% 1,4% 100% 

Nej 

Tidningsfor-
mat 

Bro-
adsheet 

Count 33 37 3 4 4 156 28 265 
% within  

Tidningsfor-
mat 

12,5% 14,0% 1,1% 1,5% 1,5% 58,9% 10,6% 100% 

Tabloid 

Count 53 61 1 5 4 192 22 338 
% within  

Tidningsfor-
mat 

15,7% 18,0% 0,3% 1,5% 1,2% 56,8% 6,5% 100% 

Total 

Count 86 98 4 9 8 348 50 603 
% within  

Tidningsfor-
mat 

14,3% 16,3% 0,7% 1,5% 1,3% 57,7% 8,3% 100% 

To-
tal 

Tidningsfor-
mat 

Bro-
adsheet 

Count 165 198 16 15 13 461 44 912 

% within  
Tidningsfor-

mat 

18,1% 21,7% 1,8% 1,6% 1,4% 50,5% 4,8% 100% 

Tabloid 

Count 219 193 13 15 12 598 25 1075 

% within  
Tidningsfor-

mat 

20,4% 18,0% 1,2% 1,4% 1,1% 55,6% 2,3% 100% 

Total 

Count 384 391 29 30 25 1059 69 1987 

% within  
Tidningsfor-

mat 

19,3% 19,7% 1,5% 1,5% 1,3% 53,3% 3,5% 100% 
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Tidningsformat och rubrik (tillhör figur 7.6) 
 Rubrik (spaltbredd) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9-16 Totalt 

Tid-
nings-
format 

Bro-
adsheet 

Count 83 137 32 24 42 44 0 0 0 362 

% within 
Tidnings-

format 

22,9% 37,8% 8,8% 6,6% 11,6% 12,2% 0,0% 0,0% 0% 100% 

% within 
Rubrik 

37,4% 63,7% 41,0% 33,8% 42,0% 74,6% 0,0% 0,0% 0,0% 47,8% 

Tabloid 

Count 139 78 46 47 58 15 1 2 10 396 

% within 
Tidnings-

format 

35,1% 19,7% 11,6% 11,9% 14,6% 3,8% 0,3% 0,5% 2,5% 100% 

% within 
Rubrik 

62,6% 36,3% 59,0% 66,2% 58,0% 25,4% 100% 100% 100% 52,2% 

Total 

Count 222 215 78 71 100 59 1 2 10 758 

% within 
Tidnings-

format 

29,3% 28,4% 10,3% 9,4% 13,2% 7,8% 0,1% 0,3% 1,3% 100% 

% within 
Rubrik 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 


