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1. Inledning 
1.1 Introduktion 
Sedan nyhetsmediernas digitalisering och intåg på internet har tidningarnas villkor förändrats 

en hel del, och kanske särskilt när det gäller rubriksättning. Rubriker har alltid i viss mån varit 

ett medel för att fånga läsarnas uppmärksamhet och därmed få dem att läsa artikeln, men i en 

klassisk papperstidning får man tillgång till artikeln och brödtexten vare sig man vill eller inte 

medan man i en digital tidning måste klicka på rubriken för att överhuvudtaget få tillgång till 

artikeln. Medierna och journalisterna måste därför se till att rubriken fångar läsarens uppmärk-

samhet för att artikeln ska exponeras för läsaren. Kravet på rubrikernas förmåga att väcka upp-

märksamhet förstärks ytterligare av den massiva konkurrens om läsarens uppmärksamhet som 

finns på internet.  

 Det ligger inte bara i den enskilda journalistens intresse att få läsarna att klicka på 

en rubrik, det är också ett sätt för tidningen att få reklamintäkter och att mäta tidningens och 

artiklarnas popularitet. Ju fler klick och besökare en tidning har desto fler företag vill annonsera 

på den. Till följd av de digitala tidningarnas jakt efter klick har ett nytt begrepp introducerats, 

nämligen så kallade clickbaits eller klickbeten på svenska. Det är en ofta pejorativ benämning 

som syftar till rubriker som ska locka in läsarna att klicka på artikeln, ofta med uppseendeväck-

ande ordval och bristfällig information om vad artikeln handlar om som exempelvis den här 

rubriken från Aftonbladet: ”Alla trodde att det var helt omöjligt – Här gör 18-åringen det ingen 

någonsin klarat av. Sas vara ogörligt”.1 Klickbeten skapar alltså en nyfikenhet hos läsaren som 

kan stillas enbart genom att klicka på länken.2 

 Ordet ”klickbeten” används främst i nedsättande bemärkelse som ett sätt att be-

skriva kommersialiserad och oseriös journalistik. Jonas Nygaard Blom och Kenneth Reinecke 

Hansen menar i en artikel i Rhetorica Scandinavica från 2016 att klickbeten i förlängningen 

skadar en tidnings anseende eftersom rubrikerna ofta inte håller vad de lovar i fråga om innehåll 

och förväntningar.3 I en dansk studie vid Roskilde universitet från 2014 undersöktes danskarnas 

vanor kring mediekonsumtion på internet. Där visade det sig att nära hälften (48 procent) kon-

																																																													
1 ”Alla trodde att det var helt omöjligt – Här gör 18-åringen det ingen någonsin klarat av. Sas vara ogörligt” 
(2017), Aftonbladet TV, http://tv.aftonbladet.se/abtv/articles/213249 (17/04 2017). 
2 Jonas Nygaard Blom & Kenneth Reinecke Hansen, ”Clickbait: forward reference as lure in online news headli-
nes”, Journal of Pragmatics 2015:76, s. 88. 
3 Jonas Nygaard Blom & Kenneth Reinecke Hansen, ”Derfor skal du læse denne artikel”, Rhetorica Scandina-
vica 2016:71/72, s. 72. 
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sumerade nyheter på internet genom att ögna igenom rubrikerna. Endast 25 procent av de till-

frågade läste därefter artikeln.4 Vilseledande rubriker kan därmed leda till en skev världsupp-

fattning för en betydande del av befolkningen, det vill säga personer som konsumerar nyheter 

genom att läsa rubriker. 

Numera använder sig i stort sett alla digitala tidningar i någon mån av klickbetes-

journalistik, det vill säga journalistik som innefattar klickbeten, även de som anses mer seriösa 

som exempelvis Dagens Nyheter och SVT Nyheter. På vilket sätt använder sig de olika tidning-

arna av klickbeten? Vilka teman är utmärkande för de olika tidningarnas klickbeten? Och i 

vilken grad använder de sig av dem? I den här uppsatsen undersöks vad olika nyhetsmedier 

använder för typer av klickbeten på internet samt vilka teman som är vanligast för respektive 

tidning. Uppsatsen kartlägger tre nyhetsmediers användande av klickbetesjournalistik, nämli-

gen Dagens Nyheter, SVT Nyheter och Aftonbladet.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här uppsatsen är att se hur Dagens Nyheter, Aftonbladet och SVT Nyheter an-

vänder sig av klickbeten i deras internetbaserade upplaga, hur de skiljer sig från varandra, vad 

för tematik som används, samt i vilken grad de använder sig av klickbeten. 

Uppsatsen undersöker vilken typ av teman som kan inringas i de olika tidningar-

nas rubriker som exempelvis sex och våld. Hur skiljer sig exempelvis tematiken mellan statliga 

SVT Nyheter och det kommersiella Aftonbladet? 

Frågeställningarna i uppsatsen lyder: Vad använder de olika tidningarna för typer 

av klickbeten? Vilka teman innehåller de olika tidningarnas klickbeten? Samt i vilken grad an-

vänder sig de olika tidningarna av klickbeten?  

 

1.3 Material 
Materialet för uppsatsen utgörs först och främst av klickbetesrubriker som valts utifrån särskilda 

kriterier för vad som är ett klickbete. Dessa kriterier presenteras senare i uppsatsen. Under tre 

dagar (21 till 23 mars) har varje tidnings webbaserade upplagas tjugo översta och tjugo understa 

rubriker från respektives startsida undersökts. De rubriker som klassificerats som klickbeten 

har därefter valts ut och samlats i ett medföljande appendix. 

																																																													
4	Rasmus Kleis Nielsen & Kim Schrøder, Danskernes brug af digitale medier og nyheder i 2014, Roskilde: Ros-
kilde Universitet 2014, s. 17-18. 
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De tidningar som granskas är Dagens Nyheter, SVT Nyheter och Aftonbladet. Detta eftersom 

de representerar olika typer av tidningar. Dagens Nyheter ägs av aktiebolaget Bonnier och är 

Sveriges största morgontidning. Deras inkomster är beroende av kommersiella faktorer såsom 

försäljning av tidningar och reklamintäkter. SVT Nyheter är statligt ägt och finansieras av skat-

tepengar och Aftonbladet ägs av den norska mediekoncernen Schibsted ASA och är Sveriges 

största kvällstidning.  

 

1.4 Tidigare forskning: rubriker, klickbeten och dess funktion 
I uppsatsen har jag valt att fokusera på framförallt två aspekter av klickbeten: dessa är rubriker 

som refererar framåt mot information som endast kan utläsas i artikeln samt rubriker som följer 

en viss formel och innehåller gemensamma faktorer. Dessa aspekter presenteras närmare i föl-

jande två avsnitt utifrån tidigare forskning. Dessutom diskuteras rubrikens funktion och hur den 

bör se ut utifrån bland annat Journalistförbundets yrkesetiska publicitetsregler.5 

 

1.4.1 Framåtreferering och rubrikens funktion 
En rubrik skiljer sig från andra journalistiska texter eftersom den har en dubbel funktion. Dels 

fungerar rubriken som en självständig text och dels fungerar den som en del av en annan text, 

nämligen artikeln den refererar till.6 Jonas Nygaard Blom och Kenneth Reinecke Hansen har 

forskat om rubriker och klickbeten och skriver bland annat följande angående rubriker på nätet: 

 
Ved at skille sig ud i form kan en rubrik potentielt lede læserne ind i en historie, der måske ellers ikke ville 

være blevet klikket på, endsige læst eller delt på de sociale medier. Mange netjournalister arbejder derfor 

på at skrive rubrikker, der ikke blot dækker, men også ægger og vækker, som det journalistiske trikolon 

foreskriver. Kommercielle intresser på nettet har dog ledt journalister til at bruge stilistiske greb, der snarere 

skal underholde (delectare) og bevæge (movere) end informere (docere) i rubrikkerne.7 

 

Blom och Hansen menar vidare i ”Click bait: Forward-reference as lure in online news headli-

nes” att klickbeten ofta förekommer i form av framåtrefererande rubriker och att dessa finns i 

två grundformer, nämligen kataforer och diskursdeixis.8 De definierar dessa två på följande 

sätt:  

 

																																																													
5 Journalistförbundet, Yrkesetik, ”Publicitetsregler”, https://www.sjf.se/yrkesfragor/yrkesetik/spelregler-for-
press-radio-och-tv/publicitetsregler (2017-05-10) 
6 Edith Iarovici & Rodica Amel, ”The Strategy of the Headline”, Semiotica, 1989:77, s. 441. 
7 Blom & Hansen 2016, s. 72–73. 
8 Blom & Hansen 2015, s. 87.  
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[…] we define forward-referring discourse deixis as reference to forthcoming (parts of the) discourse rela-

tive to the current location in the discourse, e.g. ‘This is the best news story you will ever read.’ In compa-

rasion, cataphora […] is a closely related concept. Cataphors point forward as well, though not at the di-

scourse level, but to a word or a phrase later in the sentence or text, e.g. ‘When he arrived at the crime 

scene, the journalist interviewed the victim’s wife.’ Here, the pronoun he refers to the postcedent, the jour-

nalist, later in the sentence. 9 

 

Rubriken ska också enligt Blom och Hansen kunna stå ensam semantiskt sett. Därför måste 

dess form i sig själv ge mening om den ska ha en täckande och autonom funktion.10 De ger 

följande exempel på en rubrik som inte formar en självständig enhet: ”Thorning: ´Jeg har lyst 

til at kysse den´”11 

 De menar att rubriken i detta fall endast kan vara en del av en text men inte stå 

ensam semantiskt sett eftersom pronomenet den pekar framåt mot något som endast kan ges 

mening och förståelse genom att läsa artikeln eller alternativt genom att exempelvis se en till-

hörande bild eller ett klipp. Meningen uteblir alltså om man inte läser artikeln eller hör/ser 

bilden eller klippet. Rubrikens poäng är dels att väcka nyfikenhet och dels att läsarna är tvungna 

att klicka på artikeln för att få veta vad det var som Thorning eventuellt kysste.12  

Blom och Hansen menar att en rubrik ska vara resumerande och ge läsaren svar 

på primära frågor i nyhetshistorien. Det ska bland annat beskrivas vem som gör vad. En täck-

ande nyhetsrubrik förklaras typiskt ytterligare i en underrubrik. Med en täckande rubrik kan 

läsaren orientera sig och skapa överblick i sin nyhetsläsning utan att behöva läsa artikeln. Ru-

briken orienterar, skapar överblick och kan förstås oavsett om läsaren väljer att läsa artikeln 

eller ej.13 Det är också så som Journalistförbundets publicitetsregler föreskriver att rubriker ska 

se ut, på deras hemsida under publicitetsregler finns att läsa följande: ”Löpsedel, rubrik och 

ingress skall ha täckning i texten”.14 Dessutom ska rubriker i nyhetsartiklar enligt Statens skol-

verks hemsida ”på ett tydligt, informativt och lockande sätt sammanfatta textens innehåll för 

läsaren.”.15  

 

																																																													
9 Blom & Hansen 2015, s. 87. 
10 Blom & Hansen 2016, s. 76. 
11 Blom & Hansen 2016, s. 76. 
12 Blom & Hansen 2016, s. 76. 
13 Blom & Hansen 2016, s. 77. 
14 Journalistförbundet, Yrkesetik, ”Publicitetsregler”, https://www.sjf.se/yrkesfragor/yrkesetik/spelregler-for-
press-radio-och-tv/publicitetsregler (2017-05-10) 
15 Statens skolverk, ”Nyhetsartikel”, https://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.234599!/2nyhetsartikel.pdf (2017-
05-10), s. 2.	
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Blom och Hansen menar dock att medier ofta utnyttjar den pressetiska regel som säger att ru-

briker ska vara täckande då de hävdar att ”[…] referencer kan nemlig være så rummelige, at de 

dækker stort set alt”.16 De menar att man bland annat ofta ser nakna substantiv och ger följande 

exempel på detta fenomen: ”Minister siger god for gebyrer på hospitaler”.17 

 I rubriken döljer minister vem det handlar om vilket innebär att läsaren måste 

klicka på rubriken för att veta. De poängterar dock att man kan diskutera om rubriken endast är 

ett uttryck för att ministerns identitet är irrelevant eller givet i kontexten.18 De lyfter därför ett 

annat exempel där de menar att liknande invändningar inte håller: ”Storsælgende sangerinde er 

død”.19 Här menar de att nyheten kan innefatta samtliga framgångsrika sångare och därmed 

appellera till en mycket stor grupp människor till skillnad från en annan rubrik som beskriver 

samma händelse: ”Popikonet Patty Page er død”.20  

 De ger även exempel på en rubrik i ellipsform: ”Rasmus har verdens største sam-

ling af…”.21 Denna rubrik appellerar till nyfikenheten genom att utelämna delar av historien 

och läsaren måste därför klicka för att få veta vad det är Rasmus samlar på.  

 Som rubrik i form av katafor lyfter de ännu ett exempel: ”Her er det sværest att 

komme af med huset”.22 Her i exemplet pekar framåt och för att få veta vart det är svårast att 

bli av med huset måste läsaren klicka på rubriken. Nygaard och Reinecke skriver i sin artikel 

att ”Læserne bliver nødt til at klikke, hvis de vil vide, hvilken samling Rasmus har, og hvor det 

er sværest at komme af med huset. Rubrikkerna opbygger dermed en forventning, et dramatur-

gisk set-up, som kun kan forløses ved att læse teksten, hvorved der skabes suspense.”23  

 

1.4.2 Formelbaserade klickbeten 
Inspirerade av inlägget ”6 REASONS YOU ALWAYS FALL FOR CLICK-BAIT (AND THE 

SECRET FORMULAS PUBLISHERS WON’T WANT YOU TO SEE)” 24 i Wordpressblog-

gen Message and Muse som drivs av copywritern John Kerswell ger Liliana Alves med flera i 

”Click Bait: You Won’t Believe What Happens Next” tre exempel på klickbeten som följer en 

																																																													
16 Blom & Hansen 2016, s. 80. 
17 Blom & Hansen 2016, s. 78. 
18 Blom & Hansen 2016, s. 78. 
19 Blom & Hansen 2016, s. 78. 
20 Blom & Hansen 2016, s. 78. 
21 Blom & Hansen 2016, s. 78. 
22 Blom & Hansen 2016, s. 78. 
23 Blom & Hansen 2016, s. 78. 
24 John Kerswell, ”6 REASONS YOU ALWAYS FALL FOR CLICK-BAIT (AND THE SECRET FORMULAS 
PUBLISHERS WON’T WANT YOU TO SEE)” (2013-12-19), Message and Muse, https://messageand-
muse.wordpress.com/2013/12/19/6-reasons-you-always-fall-for-click-bait-and-the-secret-formulas-publishers-
wont-want-you-to-see/, (2017-05-10). 	
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viss formel.25 Dessa kallar de för: Culture-Jacking Formula, Visualization Formula och Emot-

ional Appeal Formula. I den här uppsatsen kallas de försvenskat för Kulturellt refererande 

formler, visualiseringsformler och känslomässigt appellerande formler. De ser ut som följer: 

	

Kulturellt refererande formel26 

 

I den kulturellt refererande formeln är X ett nummer, Y en lockande kulturell referens och Z 

något som är värt att veta. Alves med flera använder i artikeln exemplet: ”Three Things Gandhi 

Can Teach You About Marketing”.27
 

 Numret (X) används för att dess korthet ska verka mer tilldragande:  
 
This formula is based on a quasi-mathematical structure, wherein X is a number, Y is an appealing cultural 

reference, and Z is something worth knowing (Kerswell 2013) […] It is relevant to point out that the usage 

of a number in articles under the form of a list is often a means to make its brevity more appealing. In other 

words, the headline above suggests that the reader will learn something important about marketing in the 

time it takes them to read only three short paragraphs.28 

 

Den kulturella referensen (Y) används för att locka en viss typ av läsare och för att öka artikelns 

synlighet genom att bli associerad med populärkulturella fenomen: 

 
The adoption of Y cultural reference is a means to attract a specific audience, and is often expressed by 

mentioning personalities or topics that are trending. This way, the article will gain increased visibility by 

being associated with specific pop-culture icons.29 

 

Visualiseringsformeln liknar den kulturellt refererande formeln men utan att använda kulturella 

referenser. Den använder istället triggerord i form av hyperboler för att locka läsare att klicka. 

Formeln använder även adjektiv för att läsaren ska få en bild av vad hen kan förvänta sig av 

artikeln.30 

																																																													
25 Liliana Alves, Nuno Antunes, Olga Agricim Carlos M. R. Sousa, Celia M. Q. Ramos, ”Click Bait: You Won’t 
Believe What Happens Next!”, Frontieras: Journal of Social, Technological and Environmental Science 2016:2, 
s. 204–206. 
26 Alves et al. 2016, s. 204. 
27 Alves et al. 2016, s. 204. 
28 Alves et al. 2016, s. 204–205. 
29 Alves et al. 2016, s. 205. 
30 Alves et al. 2016, s. 205. 
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Visualiseringsformel31 

 

I ”Click Bait: You Won’t Believe What Happens Next!” menar författarna att relevant inform-

ation här medvetet har tagits bort för att skapa nyfikenhet hos läsaren:  

 
Omission of key elements continues to play a very significant role in the headline construction, which, 

again, has had every piece of information that would be important to the reader intentionally removed from 

it: in this case, only questions arise on how to cook an egg with a sock, and no answers are given immedi-

ately. This way, the headline will have created the curiosity-inducing information gap that is typical of 

Click Bait.32 

 

Den känslomässigt appellerande formeln använder sig inte av siffror, den lockar istället till 

klick genom att appellera till läsarens känslor, menar författarna.33 Denna formel ser ut såhär: 

 
Känslomässigt appellerande formel34 

	

Exempel på känslomässigt appellerande formel,35 

 

I exemplen ovan appelleras till läsarens känslor genom att rubrikerna inleds med en indignation 

men lovar en förbättring mot slutet. Nyckelinformation är dold för att få läsaren att klicka på 

rubriken: 
 

[…] starting with an outrage, but promising an improvement, hoping to inspire readers as they finish the 

headlines with an uplifting comment. Lastly, as is common practice in Click Bait headlines, the real con-

tents of the article remain unclear, but the curiosity gap has been installed and the emotional appeal will 

stimulate the reader to click through.36 

																																																													
31 Alves et al. 2016, s. 205. 
32 Alves et al. 2016, s. 205. 
33 Alves et al. 2016, s. 206. 
34 Alves et al. 2016, s. 206. 
35 Alves et al. 2016, s. 206. 
36 Alves et al. 2016, s. 206.	
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1.5 Teori och metod  
Baserat på, och inspirerat av, framförallt Blom och Hansens forskning och formlerna ovan har 

jag tagit fram sex kriterier för att på ett mer direkt och överskådligt sätt avgöra vad som i upp-

satsen ska definieras som klickbeten. För enkelhetens skull samlas Blom och Hansens olika 

definitioner såsom kataforer etcetera under samtliga ord som pekar framåt. Notera att inte alla 

kriterier behöver vara uppfyllda för att klassificeras som klickbeten, och ibland behöver inte en 

rubrik klassificeras som klickbete även om den uppfyller en eller fler av kriterierna. Ibland kan 

en rubrik förstås av sitt sammanhang även om den ensamt sett verkar vara vilseledande eller 

dölja information. Detta gäller exempelvis i artikelserier där man förstår vem eller vad det hand-

lar om av informationen som ges av de omgivande artiklarna i artikelserien. Kriterierna bygger 

alltså på forskningen som presenterats ovan och ser ut på följande sätt:  
 

1. Rubriker som vill få läsaren att klicka snarare än informera. 

2. Rubriker som innehåller ord som pekar framåt där ordet som pekar framåt är relevant 

för kontexten, uppfattningen eller förståelsen av artikeln. 

3. Rubriker som inte kan förstås när de står ensamt semantiskt sett och där det inte finns 

en underrubrik eller bild som förklarar. 

4. Rubriker som inte har täckning i artikeln, eller som täcker in för mycket.   

5. Rubriker som är vilseledande på ett sätt som väcker nyfikenhet. 

6. Rubriker där man inte informeras om vem som gjorde vad. 

 
Rubriker som presenterats som annonser från företag och dylikt har inte tagits med i urvalet, ej 

heller rubriker i listform som vanligtvis presenteras som ”senaste nytt” i tidningarna eller så 

kallade ”nyhetspuffar”. Observera att samma rubrik ibland kan förekomma fler än en gång ef-

tersom rubrikerna ibland ligger kvar i flera dagar på samma plats på tidningens startsida, dessa 

upprepade rubriker räknas in i antalet klickbeten per tidning precis som de andra.  

 

1.5.1 Klickbetestyper  
Efter att rubriker från tidningarna valts ut granskas de, därefter definieras olika typer av klick-

beten. Rubriker bland de utvalda från en tidning som följer samma mönster såsom uppbyggnad, 

form och tilltal jämförs, diskuteras och namnges som en viss typ av klickbeten, dessa gemen-

samma mönster kommer i uppsatsen att kallas för faktorer. På grund av uppsatsens begränsade 

utrymme definieras minst en och högst tre typer av klickbeten beroende på hur många typer 

som kan definieras utifrån varje tidnings utvalda rubriker. Observera att detta innebär att det i 
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vissa fall hade varit möjligt att konstruera fler klickbetestyper från en tidning än de som redo-

visas. För att en typ av rubrik ska definieras hos Dagens Nyheter och SVT Nyheter måste det 

finnas minst två rubriker av de utvalda som kan falla under typens kriterier, hos Aftonbladet 

måste det finnas minst tre. Detta eftersom överlägset flest rubriker har valts ut från dem, urvalet 

är därmed större. 

Efter att en typ har definierats diskuteras den och analyseras i uppsatsen utifrån 

två till tre exempelrubriker. Här beskrivs också varför de har klassificerats som klickbeten. 

Därefter presenteras hur många av de utvalda rubrikerna hos tidningen som faller in under 

denna typ och en modell som överskådligt visar den enskilda typens uppbyggnad. Rubriker som 

förekommer fler än en gång räknas inte med men hänvisas till i fotnot.  

Alla modeller och klickbetestyper som presenteras i analysdelen har uppfunnits 

och namngetts inom denna uppsats och är inte hämtade från tidigare forskning eller någon an-

nan källa. Modellerna har dock i sin uppbyggnad och sitt utseende inspirerats av de formelba-

serade klickbeten som presenterats ovan, dessa formler visade sig inte passa in på rubrikerna i 

tidningarna som undersöks. Rubrikerna i tidningarna som undersökts följer sällan en exakt for-

mel där endast ett fåtal ord är utbytbara, däremot innehåller de liknande faktorer. Som exempel 

på sådana faktorer kan den första typen som definierats i uppsatsen, lösningsrubriken, använ-

das. Den typen av klickbeten har det gemensamt att samtliga rubriker presenterar en lösning på 

ett problem eller metoder för att uppnå framgång/glädje, såsom ”Så blev Sara fri – från pollen-

plågan”;37 i denna rubrik finns exempelvis faktorerna framåtreferens (så) och ett vittnesmål 

som ger legitimitet till händelsen (Sara). För mer information om detta hänvisas till analysen.  

 

1.5.2 Tematik 
Efter att en tidnings typ av klickbeten har undersökts visas i ett separat avsnitt vilken tematik 

tidningen använder sig av. En preliminär tematisk lista har tagits fram utifrån en tolkning av 

den tematik som stötts på och förekommit ofta i de rubriker som valts ut när dessa granskats. 

Tematik såsom spänning och nyfikenhet har inte tagits med eftersom de är alldeles för svåra att 

definiera och mer eller mindre kan appliceras på alla utvalda rubriker. Listan presenteras i föl-

jande punkter:  

 
• Pengar – tematik som nämner eller väcker associationer till pengar 

• Sport – tematik som nämner eller väcker associationer till sport. 

																																																													
37 Emilie Aune, ”Så blev Sara fri – från pollenplågan”, Aftonbladet 18/4 2016, http://www.aftonbla-
det.se/halsa/article22632119.ab (2017-05-22). Jfr appendix, Aftonbladet, rubrik nr 5 & 23. 
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• Sex/relationer – tematik som nämner eller väcker associationer till sex och/eller relat-

ioner. 

• Hälsa – tematik som nämner eller väcker associationer till hälsa såsom exempelvis sjuk-

domar och dieter. 

• Högtider – tematik som är specifik för en viss högtid eller tradition såsom påsk, jul etc. 

• Mat/dryck – tematik som nämner eller väcker associationer till mat och/eller dryck.  

• Resor/upplevelser – tematik som nämner eller väcker associationer till resor och/eller 

upplevelser. 

• Samhälle/politik – tematik som nämner eller väcker associationer till samhälle och/eller 

politik såsom debatter och samhällsfrågor. 

• Studier/forskning – tematik som associerar till studier, forskning och undersökningar 

(Här ingår även tidningars tester av exempelvis olika produkter). 

• Utseende – tematik som refererar till aspekter som förbättrat utseende. Exempelvis hur 

man går ner i vikt eller hur en viss kändis ser ut. 

• Skratt/humor – tematik som lockar läsaren genom att utlova något roligt som leder till 

skratt. 

• Rädsla/fara – tematik som appellerar till rädsla och/eller fara på olika sätt. 

• Våld/hot – tematik som refererar till våld och/eller hot. 

• Krig/terrorism – tematik som refererar till krig och terrorism. 

• Tragedi – tematik som refererar till tragedier i olika former, exempelvis att någon har 

avlidit eller tagit sitt liv. 

• Ockultism/religion – tematik som appellerar till religiositet eller det övernaturliga, ock-

ulta och oförklarliga. 

• Enkelhet – rubriker som lockar till läsning genom att spela på enkelhet/snabbhet såsom 

snabba och enkla lösningar på problem och information som inte kräver ansträngning. 

• Kändisar – rubriker som använder sig av kändisar för att locka till klick. 

• Kriminalitet – rubriker som refererar till kriminalitet (terrorismtematik hamnar under 

krig/terrorism). 

• Bråk/konflikt – rubriker som lockar till klick genom att referera till bråk och/eller kon-

flikter. 

• Övrigt – om en rubriks tematik inte kan bestämmas utifrån någon av ovanstående teman 

hamnar den under övrigt. 
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Eftersom inte alla rubriker kan presenteras i uppsatsen på grund av det begränsade utrymmet 

visas här hur tematiken bestämts. I det medföljande appendixet redovisas vilken tematik som 

bestämts i varje rubrik.38 

 För att ett tema ska bestämmas hos en rubrik ska det vara nämnt i rubriken, an-

vändas för att locka läsaren att klicka eller associeras till. Nedan följer ett exempel från Afton-

bladet som visar hur tematiken väljs ut: 

 
Därför får du tinnitus – så skyddar du dig 

Ny studie avslöjar: Höga ljud inte enda orsaken ✓Nya faktorer avslöjade ✓Då ska du se upp ✓Be-

handlingarna som funkar39 

 

I exemplet ovan nämns i underrubriken att det rör sig om en studie, därmed innehåller den 

tematiken studier/forskning. De flesta känner till att höga ljud orsakar tinnitus, utsätter man sig 

inte för höga ljud hade man därför lugnt kunnat ignorera rubriken. I underrubriken står det dock 

i en observerande röd färg att höga ljud inte är enda orsaken, man nämner dock inte vad denna 

orsak är. Det finns alltså anledning att vara rädd även om man inte utsätter sig för höga ljud, 

detta tillsammans med meningen ”då ska du se upp” gör att man använder sig av tematiken 

rädsla/fara för att få läsaren att klicka. Tinnitus är slutligen en kroppslig åkomma och i un-

derrubriken används meningen ”behandlingarna som funkar”, rubriken associerar därmed till 

temat hälsa. Rubriken ovan innehåller alltså tematiken studier/forskning, rädsla/fara samt 

hälsa. 

 

1.5.3 Övrigt 
Varje tema räknas endast en gång om det ingår i en rubrik även om det förekommer på flera 

ställen i rubriken. I alla rubriker undersöks både över- och underrubrik. Tematik och faktorer 

kan därmed ibland bestämmas utifrån en underrubrik.  

Tematik och en rubriks faktorer kan ibland påminna om, och gå in i varandra. 

Skillnaden är att en faktor alltid ingår i en rubriktyp medan tematik inte behöver göra det. I 

																																																													
38 Jfr appendix. 
39 Sara Milstead, ”Därför får du tinnitus – så skyddar du dig”, Aftonbladet 18/3 2017, http://www.aftonbla-
det.se/halsa/a/koXbQ/tinnitus-ar-som-fantomsmartor-i-hjarnan (2017-05-22). Jfr appendix, Aftonbladet, rubrik 
nr 51. (Rubrikerna på tidningarnas startsida som refererar till en artikel ser ofta annorlunda ut än i själva artikeln. 
För att se hur de ursprungligen såg ut på startsidan hänvisas till Internet Archive WayBackMachine, https://ar-
chive.org/web/ (2017-05-22) där man kan bläddra i webbplatsers historik). 
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konfliktrubriken hos Aftonbladet ingår exempelvis tematiken konflikt som en faktor eftersom 

den rubriktypen alltid innehåller någon form av konflikt.  

När alla tidningars klickbetestyper och tematik gåtts igenom vidtar en jämförande 

diskussion.  

2. Analys 
Undersökningen inleds med en kort presentation av antalet klickbeten som identifierats och 

valts ut från varje tidning utifrån ovan nämnda kriterier. Därefter diskuteras och presenteras 

utifrån två till tre exempel de klickbetestyper som tagits fram utifrån den enskilda tidningens 

rubriker. Efter att klickbetestyperna i en tidning undersökts presenteras dess användning av 

tematik. 

 Den första tidningen som analyseras är Aftonbladet, därefter analyseras Dagens 

Nyheter och slutligen SVT Nyheter.  

 
2.1 Aftonbladet 
Av de 120 rubriker som gåtts igenom hos Aftonbladet har 70 valts ut och samlats i appendix 

utifrån uppsatsens kriterier.40 Det innebär att cirka 58 procent av de undersökta rubrikerna hos 

Aftonbladet identifierades som klickbeten.  

 

2.1.1 Klickbetestyper 
2.1.1.1 Lösningsrubriker 
Lösningsrubriker är rubriker som erbjuder lösningar på problem eller metoder för att uppnå 

glädje eller framgång på olika sätt. Dessa metoder presenteras inte i rubriken, istället beskrivs 

resultatet av metoden. De är ofta uppbyggda på så sätt att någon har lyckats med att exempelvis 

bli av med en sjukdom, tjäna pengar eller att gå ner i vikt varvid metoden som har använts för 

att uppnå detta erbjuds:  

Exempel 1 
Så blev Sara fri – från pollenplågan 

Experten: Många lider i onödan ✓Sara: Känns helt fantastiskt41 

 

																																																													
40	Jfr appendix, Aftonbladet.		
41 Emilie Aune, ”Så blev Sara fri – från pollenplågan”, Aftonbladet 18/4 2016, http://www.aftonbla-
det.se/halsa/article22632119.ab (2017-05-22). Jfr appendix, Aftonbladet, rubrik nr 5 & 23. 
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Inledningsvis i rubriken används framåtreferens, adverbet så pekar framåt mot en lösning på ett 

problem som en stor del av befolkningen lider av. För att få tillgång till denna lösning krävs det 

att man klickar på rubriken. Man har även lånat legitimitet i form av en expert och ett uttalande 

från huvudpersonen Sara som vi kan kalla för vittnesmål. 

 Ibland används denna typ av rubriker i form av citat:  

 

Exempel 2 
”Jag gillar att det inte finns några förbud” 

Så har Sofia, 27, gått ner 28 kilo på 10 månader42 

 

Även här används det framåtpekande adverbet så som refererar till den metod Sofia har använt 

sig av, dock först i underrubriken. Sofias ord fungerar som legitimitet och är med största san-

nolikhet utvalt på grund av dess vittnesmål att lösningen som erbjuds inte kräver några an-

strängningar, det finns ”inga förbud” och underrubriken indikerar att det går fort att gå ner i 

vikt.  

 

Exempel 3 
Cecilia sprang bort ett kilo – i veckan 

Blev av med 10 kilo på 10 veckor ✓Så gjorde Cecilia ✓”Det gick av bara farten”✓Så kommer du igång 

med löpningen i vinter43 

 

Precis som i de övriga exemplen ingår det framåtrefererande så i en underrubrik, i detta fall två 

gånger. Exemplet innehåller dessutom liksom de övriga ett citat från den inblandade personen 

som ska ge legitimitet åt påståendet.   

 Gemensamt för denna typ av rubrik är följande faktorer: 

 

(A) Framåtrefererande ord – alla innehåller ord som refererar framåt till information som 

endast kan utläsas i artikeln. 

(B) Vittnesmål – alla innehåller ett vittnesmål i form av en studie. 

																																																													
42 Karin Holmberg, ”’Jag gillar att det inte finns några förbud’”, Aftonbladet (datum ej angivet), http://vikt-
klubb.aftonbladet.se/kampanj/artikel/24276868/lyckats?refpartner=aftonbladet_vikt-
klubb_2.4276868_bred_case_&utm_source=bred&utm_medium=aftonbladet&utm_campaign=case, (2017-05-
22). Jfr appendix, Aftonbladet, rubrik nr 6, 24 & 53. 
43 Emilie Aune, ”Cecilia sprang bort ett kilo – i veckan”, Aftonbladet 19/4 2016, http://www.aftonbla-
det.se/halsa/article22655575.ab (2017-05-22). Jfr appendix, Aftonbladet, rubrik nr 13.	
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(C) Löfte/förväntan om snabb och enkel lösning/framgång – alla bygger upp förväntningar 

och/eller löften om framgång eller lösningar på problem utan att de presenteras i rubri-

ken.  

(D) Citat/utlåtande – alla innehåller citat eller utlåtande från vittnesmålet. 

 

Av de rubriker som valts ut från Aftonbladet faller åtta in under denna klickbetestyp.44 Rubrik 

och underrubrik är ofta utbytbara med varandra i exemplen och de ger sällan mer information 

om vad som komma skall utan finns endast för att bygga upp ytterligare förväntningar. Nedan 

presenteras en modell på hur en lösningsrubrik är uppbyggd. 

Lösningsrubrik 
 

 
 
 

 

 

Faktorerna ovan kan appliceras på alla redovisade exemplen och visar hur en lösningsrubrik 

hos Aftonbladet vanligen är uppbyggd. Den använder sig av framåtrefererande ord, den använ-

der sig av ett ”vittne” för att öka rubrikens legitimitet med tillhörande citat och den avger ett 

löfte eller en förväntan om snabb framgång eller snabba lösningar på ett problem. I detta fall är 

problemet övervikt.  

 

2.1.1.2 Konfliktrubriker 
Dessa rubriker är uppbyggda kring konflikter där en eller flera personer har varit inblandade i 

en konfliktartad händelse som kan kopplas till ett populärkulturellt fenomen. De innehåller ne-

gativt laddade, eller på annat sätt värdeladdade ord som fungerar som spänningshöjare och för-

stärker känslan av konflikt/skandal. Både händelse och inblandade personer är anonymiserade 

och presenteras vanligtvis med framåtreferens och inte i rubriken.  

Exempel 1 
Lämnade huset – efter arga bråket 

																																																													
44 Jfr appendix, Aftonbladet, rubrik nr 5, 6, 9, 10, 13, 23 (samma som 5), 24 (samma som 6), 34, 45, 51 & 53 
(samma som 6). 

Cecilia sprang bort ett kilo – i veckan 
Blev av med 10 kilo på 10 veckor ✓Så gjorde Cecilia ✓”Det gick av bara farten” ✓Så kommer du      
igång med löpningen i vinter	

(A)Framåtreferens	(B)	Vittne	
(C)Löfte/förväntan	

(D)	Citat	
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Konfronteras av de andra deltagarna i ”Ung och bortskämd”: Jag var spyfärdig när jag gick ut ur huset45 

 

Här ges ingen förklaring alls till vem som har lämnat huset, personen i fråga beskrivs inte över-

huvudtaget utan refereras framåt mot artikeln (”lämnade”). Den konfliktartade situationen be-

skrivs endast som ”arga bråket” där ”arga” knappast kan sägas ge någon ytterligare information 

om vad som har hänt, det har snarare lagts till för att ytterligare höja känslan av skandal och 

konflikt, ytterligare negativt förstärkande värdeord såsom ”konfronteras” och ”spyfärdig” an-

vänds också.  

 

Exempel 2 
Gynekologer i uppror mot intim stjärntrend 

OMG NEWS Kardashians och Watsons metod i blåsväder: ”Här går min gräns”46 

 

Här refereras det till en hel arbetsgrupp och trenden som refereras till beskrivs endast sexuali-

serande som intim. Den populärkulturella referensen utgörs av namnen Kardashian och Watson. 

Man använder förstärkande ord som ”uppror” och ”blåsväder” även här för att förstärka känslan 

av konflikt.  

 

Exempel 3 
Bråk i pausen – de rök ihop 

Skrek åt varandra ✓Skadad: ”Var väldigt fult”47 

 

Denna rubrik ingår i en serie artiklar om SHL-slutspelet i hockey. Den populärkulturella refe-

rensen utgörs därmed utav sammanhanget: hockey. De inblandade i bråket är anonymiserade 

men det avslöjas i artikeln att det var ett bråk mellan Färjestads sportchef och HV 71:s assiste-

rande tränare. Det antyds att någon har blivit skadad vilket får läsaren att tro att skadan utlöstes 

av bråket som nämns, i artikeln får man dock reda på att det var en spelare på isen som blivit 

skadad under den aktuella matchen. Man använder också överdrivna uttryck som ”bråk” och 

”rök ihop”, i artikeln beskriver de inblandade händelsen såhär: ”Såg vi arga ut? Nej, det var nog 

																																																													
45Mathilde Albinsson, ”Lämnade huset – efter arga bråket”, Aftonbladet 21/3 2017, http://www.aftonbla-
det.se/nojesbladet/tv/a/rayBl/ung-och-bortskamd-deltagare-hoppar-av-efter-tuffa-konfrontationen (2017-05-22). 
Jfr appendix, Aftonbladet, rubrik nr 41.	
46	”Gynekologer i uppror mot intim stjärntrend” (2017), Aftonbladet TV, http://tv.aftonbladet.se/abtv/ar-
ticles/212089 (22/05 2017). Jfr appendix, Aftonbladet, rubrik nr 43.	
47	Henrik Lundberg & Malin Wahlberg, ”Bråk i pausen – de rök ihop”, Aftonbladet 22/3 2017, http://www.afton-
bladet.se/sportbladet/a/7agkK/lundh-och-loob-rok-ihop-i-periodpausen (2017-05-22). Jfr appendix, Aftonbladet, 
rubrik nr 62. 
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bara att vi var så inne i matchen, så det var lugnt. Han frågade mig någonting, och jag ville bara 

höra vad han sa. Men jag fick inte något riktigt svar där.”48 Och ”Det var bara lite blickar, så 

det var ingenting”.49 

 Gemensamt för alla dessa exempel är följande faktorer: 

 

      (A) Populärkulturell referens – alla innehåller någon form av populärkulturell referens. 

(B) Konflikt – alla innehåller någon form av konflikt. 

(C) Förstärkande uttryck – alla innehåller förstärkande uttryck för att förstärka känslan av 

konflikt/skandal.  

(D) Framåtreferens – alla innehåller ord/uttryck som refererar framåt till information som 

endast kan utläsas i artikeln.  

(E) Konsekvens – alla innehåller konsekvenser av konflikten. 

 

Av de rubriker som valts ut från Aftonbladet faller sju in under denna klickbetestyp.50 Precis 

som i den föregående typen är rubrik och underrubrik ofta utbytbara med varandra. 

Konfliktrubrik 
Lämnade huset – efter arga bråket 
Konfronteras av de andra deltagarna i ”Ung och bortskämd”: Jag var spyfärdig när jag gick ut ur huset 

 

 

 

 
Figuren ovan visar vilka faktorer som ingår i en konfliktrubrik hos Aftonbladet. Man lockar till 

klick genom att hänvisa till en konflikt där man utelämnar vad den handlar om och/eller vilka 

som är inblandade. Man förstärker känslan av konflikt genom att använda förstärkande uttryck 

och höjer intresset för rubriken genom att hänvisa till en populärkulturell referens.  

 

																																																													
48 Lundberg & Wahlberg 2017. 
49 Lundberg & Wahlberg 2017. 
50 Jfr appendix, Aftonbladet, rubrik nr 3, 12, 25, 26, 41, 43 & 62.	

(A)	Populärkulturell	
referens	

(B)	Konflikt	 (C)	Förstärkande	
uttryck	

(D)	Framåtreferens	 (E)	Konsekvens	
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2.1.1.3 In medias res-rubriker 
In medias res-rubriker har fått sitt namn eftersom de placerar läsaren mitt i ett händelseförlopp. 

Läsaren kastas in i en dramatisk eller uppseendeväckande situation utan att få veta vad som 

händer sen. De beskriver en oavslutad och spänningsskapande situation som påminner om film-

världens så kallade cliffhangers och refererar framåt till artikeln som rubriken leder till: 

 
Exempel 1 
Mitt i hoppet går allt fel för honom 
Allt går snett när skidåkaren ska spexa51 

 

Här kastas läsaren in mitt i en situation som ger intrycket av att vara livsfarlig. Rubriken ute-

lämnar hur det gick och vem som är inblandad. Man vet bara att något går fel och att en skidå-

kare befinner sig mitt i luften. Rubriken leder till ett filmklipp där en skidåkare som ska utföra 

ett trick tappar sina skidor på relativt låg höjd. Presuppositionen att allt, som här understrykes 

för att ytterligare observera, går fel för honom är en kraftig överdrift för att inte säga lögn ef-

tersom skidåkaren knappt skadar sig, detta avslöjas i klippet som rubriken leder till.  

 

Exempel 2   
Öppnar till slut upp om det chockerande 

KUNGLIGT Svarar på frågan efter 20 år: ”Otroligt”52 

 

Även i detta exempel hamnar läsaren mitt i en situation där man bygger upp en spänning utan 

att avslöja hur det gick sen. Rubriken antyder att någon berättar något som länge varit hemligt 

och det enda som avslöjas om vad som berättas är att det är chockerande. Det avslöjas inte vem 

som är inblandad eller hur frågan lyder. På bilden syns ett par medlemmar ur det engelska 

kungahuset, men det avslöjas inte vem av dem som berättar vad, uttrycket ”kungligt” ger knapp-

ast några ytterligare ledtrådar.  

 

 

 

																																																													
51 ”Mitt i hoppet går allt fel för honom” (2017), Aftonbladet TV, http://tv.aftonbladet.se/abtv/articles/212485 
(17/04 2017). Jfr appendix, Aftonbladet, rubrik nr 68.  
52 ”Öppnar till slut upp om det chockerande” (2017), Aftonbladet TV, http://tv.aftonbladet.se/abtv/ar-
ticles/212007 (22/05 2017). Jfr appendix, Aftonbladet, rubrik nr 2, 21 & 49. 



	 18 

Exempel 3 
Plötsligt hör de det mordiska ”skrattet” 

Tror att de är säkra – då närmar sig livsfaran ✓masspanik utbryter53 

 

Också här använder man en spänningsskapande situation utan att avslöja hur det gick. Man 

använder också förstärkande uttryck såsom ”masspanik och ”mordiska”. Som läsare får man 

intrycket av att det är en närmast skräckfilmsliknande händelse som äger rum, ”skrattet” visar 

sig dock komma från ett gäng hyenor som jagar bort ett par vildhundar på savannen för att stjäla 

en död antilop som hundarna äter av. 

 Gemensamt för alla dessa rubriker är följande faktorer:  

 

(A) Presens – alla innehåller ord som uttrycks i presens som placerar läsaren mitt i hän-

delseförloppet. 

(B) Dramatisk situation – alla innehåller en dramatisk eller uppseendeväckande situat-

ion/händelse. 

(C) Reaktion – alla beskriver en uppseendeväckande reaktion eller konsekvens av situ-

ationen. 

(D) Framåtreferens – alla innehåller ord/uttryck som refererar framåt till information 

som endast kan utläsas i artikeln.  

(E) Förstärkande uttryck – alla innehåller förstärkande uttryck/ord för att öka spän-

ningen. 

 

Precis som i de föregående exemplen hos Aftonbladet är rubrik och underrubrik utbytbara med 

varandra. Av de rubriker som valts ut från Aftonbladet faller sju in under denna typ av rubrik.54 

In medias res-rubrik 
Plötsligt hör de det mordiska ”skrattet” 

Tror att de är säkra – då närmar sig livsfaran ✓masspanik utbryter 

 

 

 

 

																																																													
53 ”Plötsligt hör de det mordiska ’skrattet’” (2017), Aftonbladet TV, http://tv.aftonbladet.se/abtv/articles/211971 
(22/05 2017).	Jfr appendix, Aftonbladet, rubrik nr 1. 
54 Jfr appendix, Aftonbladet, rubrik nr 1, 2, 7, 21 (samma som 2), 39, 48, 49 (samma som 2) & 68. 

(A)	Presens	 (B)	Dramatisk	
situation	

(C)	Reaktion	 (D)	Framåtreferens	 (E)	Förstärkande	
uttryck	
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Figuren ovan visar vilka faktorer som ingår i en in medias res-rubrik hos Aftonbladet. Man 

placerar läsaren i en dramatisk situation genom att uttrycka sig i presens utan att avslöja vad 

som hände sen. Framåtreferens används för att anonymisera inblandade och händelser och man 

förstärker spänningskänslan genom att använda förstärkande uttryck och uppseendeväckande 

reaktioner. 

 

2.1.2 Teman 
I de 70 rubriker som valts ut från Aftonbladet har uppsatsens olika teman kunnat identifieras 

totalt 153 gånger. Det innebär att varje rubrik i genomsnitt innehåller ca 2,1 av de teman som 

undersöks i uppsatsen. Alla de teman som undersöks i uppsatsen finns representerade åt-

minstone en gång hos Aftonbladets rubriker.  

 Sport och kändisar är de teman som förekommer mest frekvent. De kändisar som 

förekommer hos Aftonbladet är en relativt blandad skara, det kan vara allt från presidenter till 

dokusåpakändisar och idrottare.55 I jämförelse med de andra tidningarna innehåller Aftonbla-

dets undersökta rubriker i ganska låg grad tematiken samhälle/politik.  

 Tematiken rädsla/fara är något vanligare hos Aftonbladet än de andra, ofta är 

dessa rubriker utformade som en varning om att man kan riskera att förlora pengar eller drabbas 

av en sjukdom om man inte känner till det som de menar kommer att avslöjas i artikeln.56  

I diagrammet ovan visas tematiken hos Aftonbladet i sin helhet. Det är det totala antalet av varje 

tema som redovisas. 
 

																																																													
55	Jfr appendix, Aftonbladet, exempelvis rubrik nr 8, 12 & 25.	
56	Jfr appendix, Aftonbladet, exempelvis rubrik nr 36 & 51.	
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2.2 Dagens Nyheter 
Av de 120 rubriker som gåtts igenom hos Dagens Nyheter har 41 valts ut och samlats i appendix 

utifrån uppsatsens kriterier.57 Det innebär att cirka 34 procent av de undersökta rubrikerna hos 

Dagens Nyheter identifierades som klickbeten.  

 

2.2.1 Klickbetestyper 
2.2.1.1 Forskningsrubriker  
Forskningsrubriker hos Dagens Nyheter är rubriker som är uppbyggda kring nya rön om forsk-

ning och vetenskap. Dessa rubriker utelämnar viktiga detaljer som istället refereras framåt till 

artikeln.  

 

Exempel 1 
Studie: Därför lämnar sjuksköterskor yrket 

•Lönen har varit en central fråga i debatten om sjuksköterskebristen – men hamnar inte högst upp.58	

	
Det första exemplet hänvisar till nya rön inom forskning/vetenskap. Man nämner inte vad det 

är för studie eller vilka som har gjort det och refererar framåt till rubriken med ordet ”därför” 

istället för att beskriva varför sjuksköterskor lämnar yrket. I underrubriken beskrivs att det inte 

är lönen som är den största anledningen (vilket de flesta antagligen antar) istället för att den 

största anledningen nämns; underrubriken fungerar därför snarare som en stimulering av läsa-

rens nyfikenhet än som ytterligare beskrivning av artikelns innehåll.  

Exempel 2 
Forskare: Då kan den sista japanen födas59 
 

Det tredje exemplet kretsar också kring forskning då den är utformad som ett uttalande från en 

eller flera forskare. Rubriken refererar framåt till en tidpunkt då den sista japanen kanske föds 

vilket indikerar en avbefolkning av japaner. Det är dock väldigt oklart vad det är för typ av 

studie, varför det sker en avbefolkning, vad för forskare som är inblandade och hur långt fram 

																																																													
57	Jfr appendix, Dagens Nyheter. 		
58 Katarina Lagerwall, ”Studie: Därför lämnar sjuksköterskor yrket”, Dagens Nyheter 22/3 2017, 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/studie-darfor-lamnar-sjukskoterskor-yrket/ (2017-05-22). Jfr appendix, Dagens 
Nyheter, rubrik nr 38. 
59 Torbjörn Petersson, ”Forskare: Då kan den sista japanen födas”, Dagens Nyheter 20/3 2017, 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/domedagsklocka-raknar-ner-tiden-for-japans-befolkning/ (2017-05-22) Jfr ap-
pendix, SVT Nyheter, rubrik nr 2.	
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i tiden det handlar om. Det finns heller ingen underrubrik som förtydligar. Av de rubriker som 

valts ut från Dagens Nyheter faller två in under denna klickbetestyp.60 

 Gemensamt för dessa rubriker är följande faktorer: 

 

(A) Framåtreferens – alla innehåller ord/uttryck som refererar framåt till information som 

endast kan utläsas i artikeln. 

(B) Forskningsindikation – alla indikerar implicit eller explicit nya forskningsrön utan när-

mare beskrivning såsom typ av studie och vem/vilka som utfört forskningen. 

(C) Forskningsämne – alla kretsar kring ett specifikt ämne. 

Forskningrubrik 

Forskare: Då kan den sista japanen födas 

 

 

 

Figuren ovan visar vilka faktorer som ingår i en forskningsrubrik hos Dagens Nyheter. Man 

hänvisar till forskning som inte närmare beskrivs och lämnar en vag uppgift om vad forskningen 

har kommit fram till genom att referera framåt till artikeln.  

 

2.2.1.2 Farliga situationsrubriker 
Dagens Nyheter har precis som Aftonbladet rubriker som börjar mitt i ett händelseförlopp. 

Dessa påminner starkt om Aftonbladets in medias res-rubriker men använder sig bland annat 

inte på samma sätt av förstärkande uttryck. I den farliga situationsrubriken är det alltid en farlig 

situation som används och inte sensationella uttalanden eller dylikt. De är också mer sällsynta 

än hos Aftonbladet, endast två av de utvalda rubrikerna från Dagens Nyheter faller in under 

denna typ av klickbeten.61 

 

Exempel 1 
TV Poserar på bergstopp – faller ned för stup62 

																																																													
60 Jfr appendix, rubrik nr 2. 
61 Jfr appendix, Dagens Nyheter, rubrik nr 13 & 18. 
62 ”Poserar på bergstopp – faller ned för stup” (2017), Dagens Nyheter webb-tv, http://www.dn.se/webb-
tv/klipp/nyheter/poserar-framfor-kameran-faller-ner-for-stup/ (22/05 2017).		Jfr appendix, Dagens Nyheter, ru-
brik nr 18.	

(A)	Framåtreferens	 (B)	Forskningsindikation	 (C)	Forskningsämne	
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Precis som hos Aftonbladet placeras läsaren här mitt i en dramatisk situation utan att man får 

veta hur det går, vem som är inblandad eller vart det utspelar sig (mer än en bergstopp). Man 

använder sig dock inte av förstärkande uttryck eller bygger upp ytterligare nyfikenhet i en un-

derrubrik.  

Exempel 2 

TV Föraren förlorar kontrollen på vägen63 

Också här placeras läsaren i en dramatisk situation utan att få reda på hur det gick. Man vet att 

en förare någonstans på en väg har förlorat kontrollen, men inte vem som är inblandad, vart det 

skett eller varför föraren har förlorat kontrollen. Rubriken vill här få läsaren att klicka snarare 

än att informera.  

 Gemensamt för dessa rubriker är följande faktorer: 

 

(A)  Framåtreferens – alla innehåller ord/uttryck som refererar framåt till information som 

endast kan utläsas i artikeln. 

(B) Farlig situation – alla beskriver en farlig situation. 

(C) Presens – alla innehåller ord som uttrycks ”här och nu” i presens. 

 

Farlig situationsrubrik 
TV Föraren förlorar kontrollen på vägen 

 

 

 

Figuren ovan visar vilka faktorer som ingår i en farlig situationsrubrik hos Dagens Nyheter. 

Man placerar läsaren i en farlig situation genom att använda presens och använder framåtrefe-

rens för att beskriva inblandade, plats och situation. 

 

 

 

 

 

																																																													
63 ”Föraren förlorar kontrollen på vägen” (2017), Dagens Nyheter webb-tv, http://www.dn.se/webb-tv/klipp/ny-
heter/se-lastbilsskracken-pa-motorvagen/ (22/05 2017). Jfr appendix, Dagens Nyheter, rubrik nr 13. 

(A)	Framåtreferens	 (B)	Farlig	situation	 (C)	Presens	
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2.2.2 Teman 
I de 41 rubriker som valts ut från Dagens Nyheter har uppsatsens olika teman kunnat identifieras 

totalt 66 gånger. Det innebär att varje undersökt rubrik i genomsnitt innehåller ca 1,61 av de 

teman som undersöks i uppsatsen. Alla de teman som undersöks i uppsatsen finns inte repre-

senterade i Dagens Nyheters rubriker. Dessa teman är utseende, mat/dryck, högtider, resor/upp-

levelser, tragedi och enkelhet.  

 Den tematik som förekommer överlägset mest hos Dagens Nyheter är sam-

hälle/politik och utgör 26 procent av den totala tematiken. Dessa rubriker är ofta utformade som 

att politiker exempelvis har tagit ett visst beslut som kommer att påverka läsaren, därefter utlo-

vas att det i artikeln kommer att avslöjas på vilket sätt genom framåtreferering.64 Det förekom-

mer även ofta att en viss kommun har påverkats på ett visst sätt utan att kommunen i fråga 

avslöjas i rubriken.65  

Kändisar är det näst vanligaste temat och utgörs oftast av musiker och politiker 

som exempelvis har gjort något uppseendeväckande uttalande.66 Det förekommer aldrig i de 

utvalda rubrikerna så kallade ”b-kändisar” som endast är kända för en begränsad skara genom 

att exempelvis ha deltagit i någon enstaka säsong av en dokusåpa.  

I diagrammet ovan visas tematiken hos Dagens Nyheter i sin helhet. Det är det totala antalet av 

varje tema som redovisas. 
 

 
	

																																																													
64	Jfr appendix, Dagens Nyheter, exempelvis rubrik nr 9.	
65	Jfr appendix, Dagens Nyheter, exempelvis rubrik nr 8.	
66	Jfr appendix, Dagens Nyheter, exempelvis rubrik nr 16 & 28.	
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2.3 SVT Nyheter 
Av de 120 rubriker som gåtts igenom hos SVT Nyheter har 41 valts ut och samlats i appendix 

utifrån uppsatsens kriterier.67 Det innebär att cirka 34 procent av de undersökta rubrikerna hos 

Dagens Nyheter identifierades som klickbeten.  

 

2.3.1 Klickbetestyper 
2.3.1.1 Platsrubriker 
Dessa rubriker lockar en större målgrupp än potentiellt intresserade genom att inte avslöja var 

den enskilda händelsen har ägt rum. Ofta beskrivs lokalnyheter som om de gällde hela landet: 

Exempel 1 

TV • Stopp för veganmat i skolan – ”vad ska vi äta nu?” 

Alla elever med specialkost måste ha ett intyg av sjukvårdspersonal68 

Rubriken ovan ger intrycket av att gälla i hela landet eftersom man endast refererar till ”skolan”. 

Klickar man på rubriken får man dock reda på att stoppet för veganmat endast gäller i Gävle 

kommun. Underrubriken ger heller inga ledtrådar om att det är en lokalnyhet och beskriver att 

alla elever behöver intyg när det egentligen endast gäller i en viss kommun. Denna rubrik är ett 

exempel på när en rubrik täcker för mycket.69  

Exempel 2 

TV • Därför riskerar vattnet att ta slut 

Kan bli tal om ransonering: ”Aldrig varit så här nära”70 

Det andra exemplet påminner om det första eftersom det är en situation som eventuellt kan 

drabba läsaren, man blir av rädsla för att vattnet ska ta slut intresserad av att läsa artikeln men 

då visar det sig att detta endast gäller i södra Halland. Underrubriken där någon citeras ”aldrig 

varit så här nära” leder snarare till större rädsla hos läsaren än att vara informativ. Av de rubriker 

som valts ut från SVT Nyheter faller fyra in under denna klickbetestyp.71 

																																																													
67	Jfr appendix, SVT Nyheter. 		
68 Lina Abusagr, ”Stopp för veganmat i skolan – ’vad ska vi äta nu?’”, SVT Nyheter 23/3 2017, 
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/stopp-av-veganmat-uppror-elever (2017-05-22). Jfr appendix, SVT 
Nyheter, rubrik nr 32. 
69 Blom & Hansen 2016, s. 80. 
70 Karin Bergh & Philip Johnsson, ”Därför riskerar vattnet att ta slut”, SVT Nyheter 22/3 2017, 
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/darfor-riskerar-vattnet-att-ta-slut (2017-05-22). Jfr appendix, SVT Ny-
heter rubrik nr 35. 
71 Jfr appendix, SVT Nyheter, rubrik nr 11, 19, 32, 35.	
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Gemensamt för dessa rubriker är följande faktorer:  

 

• (A) Citat – de innehåller citat som förstärker känslan av problem. 

• (B) Utebliven platsbeskrivning – det avslöjas inte var händelsen utspelar sig eller vilka 

nyheten gäller för att väcka intresse bland fler än nyheten verkligen berör. 

• (C) Problematisk situation – alla innehåller en problematisk situation som potentiellt 

berör en vidare krets personer. 

Platsrubrik 
TV • Därför riskerar vattnet att ta slut 

Kan bli tal om ransonering: ”Aldrig varit så här nära” 

 

 

 

 

Figuren ovan visar vilka faktorer som ingår i en platsrubrik hos SVT Nyheter. Man beskriver en 

problematisk situation och förstärker det problematiska med ett citat utan att beskriva var hän-

delsen äger rum för att locka fler läsare än vad som potentiellt kan vara intresserade och drab-

bade av nyheten.  

 
2.3.1.2 Djurrubriker 
Bland exemplen från SVT Nyheter förekommer det flera rubriker som nämner djur i udda kon-

texter, det kan exempelvis vara att djuret befinner sig på en märklig plats: 

Exempel 1 
TV • Se upp i backen – här kommer en älg! 

Överraskade på pisterna72 

 

Hela rubriken ovan använder sig av den udda händelsen att en älg dyker upp i en skidbacke, var 

det inträffar och vad händelsen orsakade nämns inte. I artikeln som rubriken leder till får man 

veta att händelsen utspelar sig i Colorado i USA och att ingen kom till skada. 

 Ibland är djuren helt enkelt bara nämnda i en udda kontext: 

 

																																																													
72 Roberto Rivas, ”Se upp i backen – här kommer en älg!”, SVT Nyheter 14/3 2017, http://www.svt.se/nyheter/ut-
rikes/se-upp-i-backen-har-kommer-en-alg (2017-05-22). Jfr appendix, SVT Nyheter, rubrik nr 12. 

(A)	Citat	 (B)	Utebliven	plats-
beskrivning	(hela	ru-
briken)	

(C)	Problematisk	
situation	
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Exempel 2 
Nu mår kungens elefantunge bättre 

Kolmården: ”Men vi törs inte ropa hej ännu”73 

 

Den här rubriken är uppbyggd som en presupposition, att kungen har en elefantunge som dess-

utom har mått dåligt nämns som något självklart. I underrubriken nämns ett citat från Kolmår-

den som fungerar som stimulering av spänning hos läsaren snarare än att informera, elefan-

tungen mår bättre men inte bra. Det döljer sig mycket dold information i denna rubrik, exem-

pelvis kan man fråga sig: varför har kungen en elefantunge? Varför har den mått dåligt? Och 

kommer den klara sig? All den informationen refereras implicit framåt till artikeln.  

 Ibland verkar djuret endast användas som en extra krydda till rubriken: 

 

Exempel 3 
TV • Vad for över himlen? Se ljuset som chockade katterna! 

Himlafenomenet på svenska himlen i natt: ”Herrejävlar vad det lyste upp”74 
 

Artikeln som rubriken leder till handlar om en bolid som är en slags ljusstark meteor som syntes 

i mellersta Sverige på kvällen den 20 mars i år. Nyheten är alltså ett himlafenomen där katternas 

roll är ytterst liten, någon som blir intervjuad om händelsen nämner att ”katterna drog” på grund 

av en smäll som uppstod i samband med himlafenomenet. Av de rubriker som valts ut från SVT 

Nyheter faller tre in under denna klickbetestyp.75 

Gemensamt för dessa rubriker är följande faktorer:  

 

• (A) Djur – alla innehåller ett eller flera djur. 

• (B) Udda kontext – alla djuren är placerade i en udda kontext (för ett djur). 

• (C) Framåtreferens – alla refererar framåt på olika sätt. 

 

 

 

 

 

																																																													
73 Tobias Holmqvist, ”Nu mår kungens elefantunge bättre”, SVT Nyheter 22/3 2017, http://www.svt.se/ny-
heter/lokalt/ost/kungens-elefantunge-mar-battre (2017-05-22). Jfr appendix, SVT Nyheter, rubrik nr 27. 
74 Anton Kasurinen, ”Vad for över himlen? Se ljuset som chockade katterna!”, SVT Nyheter 21/3 2017, 
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/stor-ljussken-over-mellansverige-har-ar-varfor (2017-05-22). 
75 Jfr appendix, SVT Nyheter, rubrik nr 7, 12, 27.	
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Djurrubrik 
TV • Vad for över himlen? Se ljuset som chockade katterna! 

Himlafenomenet på svenska himlen i natt: ”Herrejävlar vad det lyste upp” 

 

 

 

Figuren ovan visar vilka faktorer som ingår i en djurrubrik hos SVT Nyheter. Man beskriver ett 

djur som befinner sig i en udda kontext och utelämnar relevant information som refereras 

framåt. Det är något oklart varför djuren används, kanske är det för att addera en slags ”gullig-

hetsfaktor” till rubriken.  

 

2.3.2 Teman 
I de 41 rubriker som valts ut från SVT Nyheter har uppsatsens olika teman kunnat identifieras 

totalt 66 gånger, alltså exakt samma antal som hos Dagens Nyheter. Det innebär att varje un-

dersökt rubrik i genomsnitt innehåller ca 1,61 av de teman som undersöks i uppsatsen. Alla de 

teman som undersöks i uppsatsen finns inte representerade i SVT Nyheters rubriker. Dessa te-

man är sex/relationer, utseende och enkelhet.  

 
I diagrammet ovan visas tematiken hos SVT Nyheter i sin helhet. Det är det totala antalet av 

varje tema som redovisas. 
Temat samhälle/politik är precis som hos Dagens Nyheter i majoritet men utgör 

färre rubriker än hos Dagens Nyheter vilket är något förvånande eftersom SVT Nyheter är en 

del av public service. De rubriker som innehåller den tematiken presenterar ofta nyheter som är 
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specifik för en viss kommun som om den gällde hela landet, eller utrikesnyheter utan att det 

anges att nyheten i fråga utspelar sig i utlandet.76  

 

3. Jämförande diskussion 
Den tidning som överlägset flest rubriker valts ut ifrån är Aftonbladet där 70 av de 120 under-

sökta rubrikerna klassificerats som klickbeten utifrån uppsatsens kriterier och utgör därmed 

cirka 58 procent. Från både Dagens Nyheter och SVT Nyheter har 41 klassificerats, alltså lika 

många i bägge tidningarna och utgör där cirka 34 procent vardera.  

Från Aftonbladet har tre klickbetestyper tagits fram i uppsatsen. Det som utmärker 

sig i deras klickbeten är att de i mycket högre grad innehåller förstärkande uttryck än de andra 

tidningarna. Det används ofta uttryck som ”chockerande” och liknande.77 Det används också 

alltid underrubriker, ofta flera stycken. Dessa underrubriker fungerar dock snarare som ytterli-

gare lockelser till att klicka än att informera om artikelns innehåll, därför är de också nästan 

alltid utbytbara med varandra.78 Ytterligare utmärkande för Aftonbladet är att de markerar ord 

och uttryck genom att ge texten en viss färg eller genom att understryka den, antagligen för att 

de ska vara mer iögonfallande.79  

 De rubriker som i uppsatsen identifierats som klickbeten hos Dagens Nyheter är 

mycket mer nedtonade än de andra, i många fall används exempelvis ingen underrubrik.80 För-

stärkande uttryck används heller i stort sett aldrig. Klickbetena fungerar främst genom att ute-

lämna relevant information som exempelvis i forskningsrubriker som presenterats under Da-

gens Nyheters analysdel.81 Det förekommer dock ibland rubriker som i högre grad kan kopplas 

till spänning som visats i exempelvis farliga situationsrubriker och mer påminner om rubri-

kerna hos Aftonbladet.82 

 Rubrikerna som valts ut från SVT Nyheter liknar de som valts ut från Dagens 

Nyheter i den mån att de är relativt nedtonade. Dock använder de sig oftare av underrubriker 

och i viss mån även av förstärkande uttryck.83 Man använder också ofta djur i sina rubriker som 

visats i avsnittet om djurrubriker.84  

																																																													
76	Jfr appendix, SVT Nyheter, exempelvis rubrik nr 35, 32 & 19.	
77	Jfr appendix, Aftonbladet, rubrik nr 7, 2 et passim.	
78 Jfr appendix, Aftonbladet, exempelvis rubrik nr 12, 6, 1 et passim. 
79 Jfr appendix, Aftonbladet, exempelvis rubrik nr 4, 11 & 68. 
80 Jfr appendix, Dagens Nyheter, exempelvis rubrik nr 1, 2 & 6. 
81 Se s. 22 i uppsats. 
82 Se s. 23 i uppsats. 
83 Jfr appendix, SVT Nyheter, exempelvis rubrik nr 7 & 16. 
84 Se s. 28 i uppsats.	
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Även om kändistematiken var den tematik som användes mest frekvent i Aftonbladet skiljer sig 

den inte procentuellt i betydande grad från de andra. Däremot skiljer sig typer av kändisar, i 

Aftonbladet utgörs dessa ofta av så kallade ”b-kändisar” medan sådana kändisar knappt före-

kommer bland Dagens Nyheters och SVT Nyheters rubriker som i högre grad utgörs av kändisar 

som kan kopplas till mer seriösa ämnen såsom samhälle och politik.85 I Aftonbladet ingår även 

många teman som inte alls påträffades i de andra tidningarna som många kanske skulle se som 

mindre seriösa såsom temana utseende och enkelhet. 

 

 
 Den tematik som sticker ut mest är samhälle/politik som var den mest frekventa 

tematiken hos Dagens Nyheter och utgjorde cirka 26 procent. Det var också den tematik som 

var störst hos SVT Nyheter. Hos Aftonbladet var frekvensen relativt låg inom detta tema med 

cirka fem procent. Det indikerar att Dagens Nyheters och Dagens Nyheters klickbetestyper i 

högre grad använder sig av ämnen som allmänt ses som mer seriösa.  

 Något som är gemensamt i alla undersökta tidningar är att i stort sett alla utvalda 

rubriker är framåtrefererande på ett eller annat sätt, ibland mer uppenbart när man använder 

framåtrefererande ord som exempelvis ”Så ska du äta – för dig och klimatet”86 och ibland 

mindre när man refererar framåt till en orsak: ”Guidetti missar två landslagsmatcher”.87 Något 

annat som är gemensamt i alla utvalda rubriker är att de inte sällan byts ut i själva artikeln, där 

de ofta är mer begripliga och täckande.88 Rubriken ser alltså ibland annorlunda ut på startsidan 

än i artikeln, vilket indikerar att tidningarna själva är medvetna om att rubrikerna som används 

																																																													
85 Jfr appendix, Aftonbladet, exempelvis rubrik nr 12 & 41. 
86 Anna Svensson, ”Så ska du äta – för dig och klimatet”, SVT Nyheter 3/12 2016, http://www.svt.se/nyheter/inri-
kes/sa-ska-du-ata-for-klimatet-och-dig-sjalv (2017-05-23). Jfr appendix, SVT Nyheter, rubrik nr 3.  
87 [anon.], ”Guidetti missar två landslagsmatcher”, SVT Nyheter 21/3 2017, https://www.svt.se/sport/fot-
boll/guidetti-tillbaka-inom-tre-veckor (2017-05-23). Jfr appendix, SVT Nyheter, rubrik nr 13. 
88 Jfr appendix, exempelvis Aftonbladet, rubrik nr 5, 28 & 61, Dagens Nyheter, rubrik nr 7, 33 & 28, SVT Ny-
heter, rubrik nr 8 & 6.  	
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på startsidan inte alltid är tillräckligt begripliga och täckande för att informera läsaren om arti-

kelns innehåll. 

4. Sammanfattning 
 

Undersökningen har utifrån ett urval rubriker från varje tidning gett en inblick i hur Dagens 

Nyheter, Aftonbladet och SVT Nyheter använder sig av klickbeten i deras internetbaserade tid-

ningsupplagor samt hur deras klickbeten och teman skiljer sig från varandra. Jag har utfört ana-

lysen genom att undersöka vad enskilda rubriker har gemensamt i de berörda tidningarnas ru-

briker och redovisa detta genom att bland annat presentera gemensamma faktorer som ingår i 

rubrikerna.  

Uppsatsen har undersökt och visat vilken tematik de olika tidningarna använder 

sig av i sina klickbeten. I undersökningen av tematiken visade det sig bland annat att den van-

ligaste tematiken hos Aftonbladet var kändisar. Hos Dagens Nyheter var den överlägset vanlig-

aste tematiken samhälle/politik och i SVT Nyheter var tematiken samhälle/politik vanligast, tätt 

följd av kriminalitet. I Aftonbladet upptäcktes flest antal teman och de använde sig i sina rubri-

ker i genomsnitt av 2,1 teman per rubrik. Dagens Nyheter och SVT Nyheter använde lika många 

med i genomsnitt 1,61 teman per rubrik. 

 Undersökningen har också gett en inblick i vad de olika tidningarna använder för 

typer av klickbeten. Tre klickbetestyper från Aftonbladet har tagits fram i uppsatsen, dessa är 

konflikrubriker, in medias res-rubriker samt lösningsrubriker. Två vardera från SVT Nyheter 

och Dagens Nyheter har tagits fram, dessa är forskningsrubriker och farliga situationsrubriker 

från Dagens Nyheter samt djurrubriker och platsrubriker från SVT Nyheter.  

Undersökningen visade slutligen att Aftonbladet i högst grad använde sig av klick-

beten; hos dem identifierades 70 rubriker av de 120 undersökta som klickbeten och utgjorde 58 

procent av de undersökta rubrikerna. SVT Nyheter och Dagens Nyheter använde sig i lika hög 

grad av dem, i båda tidningarna identifierades 41 av de 120 undersökta rubrikerna som klick-

beten och utgjorde i båda fallen 34 procent. 
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Appendix 
Alla rubrikers typsnitt har här ändrats till Times New Roman i storlek 12. I övrigt ser de ut som 

de gjorde på respektive tidnings startsida. 

 

Aftonbladet 
Rubrik 1: Plötsligt hör de det mordiska ”skrattet” 

Underrubrik: Tror att de är säkra – då närmar sig livsfaran ✓	masspanik utbryter 

Länk till artikel: http://tv.aftonbladet.se/abtv/articles/211971  

Tematik: Rädsla/fara,  

 

Rubrik 2: Öppnar till slut upp om det chockerande 

Underrubrik: KUNGLIGT Svarar på frågan efter 20 år: ”Otroligt” 

Länk till artikel: http://tv.aftonbladet.se/abtv/articles/212007  

Tematik: Kändisar 

 

Rubrik 3: UFC-fajtern fälls för brutala misshandeln 

Underrubrik: Kan dömas till livstid för sin kidnappning på porrskådespelerskan 

Länk till artikel: http://www.aftonbladet.se/sportbladet/a/M025m/ufc-fajtern-falls-for-brutala-

misshandeln  

Tematik: Kändisar, våld/hot, kriminalitet, sex/relationer, sport 

 

Rubrik 4: Leksands drag ska avgöra derbyfesten 

Underrubrik: 45 MINUTER TV INFÖR SLAGET OM SILJAN – ’Har varit en katastrof’ 

✓’Fansens roll i serien’✓”Han är perfekt för kvalet” 

Länk till artikel: http://tv.aftonbladet.se/abtv/articles/212119  

Tematik: Sport 

 

Rubrik 5: Så blev Sara fri – från pollenplågan 

Underrubrik: Experten: Många lider i onödan ✓Sara: Känns helt fantastiskt 

Länk till artikel: http://www.aftonbladet.se/halsa/article22632119.ab  

Tematik: Hälsa, rädsla, enkelhet,  

 

Rubrik 6: ”Jag gillar att det inte finns några förbud” 
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Underrubrik: Så har Sofia, 27, gått ner 28 kilo på 10 månader 

Länk till artikel: http://viktklubb.aftonbladet.se/kampanj/artikel/24276868/lyckats?refpart-

ner=aftonbladet_viktklubb_2.4276868_bred_case_&utm_source=bred&utm_medium=afton-

bladet&utm_campaign=case  

Tematik: Hälsa, utseende, enkelhet 

 

Rubrik 7: Klassrummet flippar ut efter killens trick 

Underrubrik: #ABMORGON Gör det osannolika under lektionen ✓”Helt iskall” 

Länk till artikel: http://tv.aftonbladet.se/abtv/articles/212384  

Tematik: Övrigt 

  

Rubrik 8: Så blir Trumps nya enorma krigsmakt 

Underrubrik: Begär 485 miljarder – så vill Trump bygga ut: ✓Flottan ✓Armén ✓Flygvapnet 

✓Kärnvapen ✓ ”Låt det bli en kapprustning” 

Länk till artikel: http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/blW3k/sa-blir-trumps-nya-enorma-krigs-

makt  

Tematik: Krig/terrorism, kändisar, samhälle/politik 

 

Rubrik 9: ”Du ska nog inte fråga min sambo” 

Underrubrik: 31-årige John Sohlin från Hammarö om hur han tjänade 116 000 kronor ✓ ”Läg-

ger ner mycket tid” 

Länk: http://www.aftonbladet.se/sportbladet/trav365/article24582447.ab 

Tematik: Pengar, sex/relationer 

 

Rubrik 10: Så vet du om din partner är otrogen – 8 typiska tecken 

Underrubrik: Experterna är eniga: ”80 procent har rätt i sina misstankar” ✓Detta ska du leta 

efter ✓Då är det läge att konfrontera ✓Så gör du 

Länk till artikel: http://www.aftonbladet.se/relationer/a/7aLM8/sa-vet-du-om-din-partner-ar-

otrogen 

Tematik: Sex/relationer, rädsla/fara, enkelhet 

 

Rubrik 11: Maria, 40, åt LCHF i tre månader – detta hände i kroppen 

Underrubrik: Så gick det med ✓Vikten ✓Midjemåttet ✓Blodfetterna ✓Blodsockret ✓Läka-

ren: Oj, vilka blodvärden ✓Maria: Det var tufft 
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Länk till artikel: http://www.aftonbladet.se/halsa/article23528945.ab 

Tematik: Hälsa  

 

Rubrik 12: Var otrogen – blev avslöjad på Youtube 

Underrubrik: Efter sexsåpan ”Ex on the beach”: ✓Knäckt av triangeldramat – vägrar se på 

tv ✓	Ätstörningar ✓Ångrar medverkan ✓Hotad till livet 

Länk till artikel: http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/tv/article22996153.ab  

Tematik: Konflikt/bråk, kändisar, sex/relationer, kriminalitet, hälsa, våld/hot 

 

Rubrik 13: Cecilia sprang bort ett kilo - i veckan 

Underrubrik: Blev av med 10 kilo på 10 veckor ✓Så gjorde Cecilia ✓”Det gick av bara farten” 

✓Så kommer du igång med löpningen i vinter 

Länk till artikel: http://www.aftonbladet.se/halsa/article22655575.ab  

Tematik: Hälsa, utseende, enkelhet 

 

Rubrik 14: Här rusar rymdstenen ner – fångas på video 

Underrubrik: Plötsliga ljusfenomenet brinner upp 

Länk till artikel: http://tv.aftonbladet.se/abtv/articles/212424  

Tematik: Ockultism 

 

Rubrik 15: KLÄCKSTRA Blir det kyckling till påsk? 

Underrubrik: LIVE-TV Följ årets mest äggande direktsändning 

Länk till artikel: http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/aRdm4/klackstra-aftonbladet-ruvar-agg-

till-pask  

Tematik: Högtider 

 

Rubrik 16: Kritiseras – efter mordet på Lotta: ’Skulle gjort mer’ 

Underrubrik: Riksåklagare har granskat fallet – och nu kommer skarp kritik: ”Borde ha kallat 

till nytt förhör” 

Länk till artikel: http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/epB74/riksaklagare-kritiserar-hantering-

av-lotta-fallet  

Tematik: Kriminalitet, våld/hot, samhälle/politik 

 

Rubrik 17: Tidskarta: Här är alla mördade 2016 
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Grafik: Här har offrens liv skördats ✓Månad för månad 

Länk till artikel: http://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/a/2z2Mv/lista-alla-mord-som-drab-

bat-sverige-2016  

Tematik: Kriminalitet, våld/hot, rädsla/fara 

 

Rubrik 18: SUPERTEST: Här är bästa – och sämsta sommardäcken i år 

Underrubrik: Aftonbladets bilexpert Robert Collin sätter (gult plustecken) och (gult minus-

tecken) på 18 däck ✓”Välkänt märke – och så dåligt grepp” 

Länk till artikel: http://www.aftonbladet.se/bil/a/mo32O/har-ar-arets-basta-sommardack   

Tematik: Enkelhet, studier/forskning 

 

Rubrik 19: Sonen: ”Fick en fin sista stund” 

Underrubrik: Sångaren i Sven-Ingvars, Sven-Erik Magnusson har avlidit ✓Blev 74 år gammal 

Länk till artikel: http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/musik/a/RMBGa/sven-erik-magnus-

son-ar-dod  

Tematik: Tragedi, kändis 

 

Rubrik 20: Leksands drag ska avgöra derbyfesten 

Underrubrik: 45 MINUTER TV INFÖR SLAGET OM SILJAN ’Har varit en katastrof’ 

✓Fansens roll i serien ✓”Han är perfekt för kvalet” 

Länk till artikel: http://tv.aftonbladet.se/abtv/articles/212119  

Tematik: Sport 

 

Rubrik 21: Öppnar till slut upp om det chockerande 

Underrubrik: KUNGLIGT Svarar på frågan efter 20 år: ”Otroligt” 

Länk till artikel: http://tv.aftonbladet.se/abtv/articles/212007  

Tematik: Kändis 

 

Rubrik 22: Rostknackaren blev en svensk musikikon 

Underrubrik: BILDEXTRA DOKUMENT Sven-Erik Magnussons liv & karriär ✓”Svartnade 

för ögonen och jag började gråta” 

Länk till artikel: http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/musik/a/OdVmk/sven-erik-magnus-

son-fran-rostknackare-till-svensk-musikikon  

Tematik: Tragedi, kändis 
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Rubrik 23: Så blev Sara fri – från pollenplågan 

Underrubrik: Experten: Många lider i onödan ✓Sara: Känns helt fantastiskt 

Länk till artikel: http://www.aftonbladet.se/halsa/article22632119.ab  

Tematik: Hälsa, rädsla, enkelhet 

 

Rubrik 24: ”Jag gillar att det inte finns några förbud” 

Underrubrik: Så har Sofia, 27, gått ner 28 kilo på 10 månader 

Länk till artikel: http://viktklubb.aftonbladet.se/kampanj/artikel/24276868/lyckats?refpart-

ner=aftonbladet_viktklubb_2.4276868_bred_case_&utm_source=bred&utm_medium=afton-

bladet&utm_campaign=case  

Tematik: Hälsa, utseende, enkelhet 

 

Rubrik 25: Zlatan triggas av det: ”Alltid i bakhuvudet” 

Underrubrik: Infekterade bråket: ”Pep var problemet – först ringde han varje dag” 

Länk till artikel: http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/VnB4p/zlatan-om-pep-braket-

ger-mig-adrenalin  

Tematik: Kändisar, bråk/konflikt 

 

Rubrik 26: I bråk med Zlatan – vad hände sen?  

Underrubrik: Så gick det för Zlatans ”offer” ✓Skickad till Serie B ✓Spelar i engelska andra-

ligan ✓Är tränare ✓Utsatt för pistolgest 

Länk till artikel: http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/internationell/england/zlatan/ar-

ticle18684837.ab  

Tematik: Bråk/konflikt, kändisar, sport, kriminalitet 

 

Rubrik 27: Bästa tipsen: Så får du ett sommarjobb 

Underrubrik: MIN EKONOMI 20 000 sommarjobb ute bara på Platsbanken ✓ Så ansöker du 

✓LISTA: Här är bästa jobbsökarsajterna 

Länk till artikel: http://www.aftonbladet.se/minekonomi/a/woX4A/sommarjobbsdags--sa-far-

du-sommarjobb  

Tematik: Pengar, enkelhet 

 

Rubrik 28: Succéduon klar för ”Så mycket bättre” 
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Underrubrik: Artisterna: ”Jättekul att låta Sverige lära känna oss” 

Länk till artikel: http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/musik/a/7agd8/icona-pop-klara-for-sa-

mycket-battre  

Tematik: Kändisar  

 

Rubrik 29: Polischefen fegar ur om springare 

Underrubrik: ANDERS LINDBERG Vilka är det kändispolisen Peter Springare vill få tyst på? 

Länk till artikel: http://www.aftonbladet.se/ledare/a/KJ207/polischefen-fegar-ur-om-springare  

Tematik: Samhälle/politik 

 

Rubrik 30: GUIDE: Häng med på Dublins absolut bästa pubrunda 

Underrubrik: ✓Bästa musiken ✓ Sippa öl under bar himmel ✓ Över 1000 ölsorter ✓Livemusik 

Länk till artikel: http://www.aftonbladet.se/resa/resmal/europa/irland/article21529059.ab  

Tematik: Mat/dryck, resor/upplevelser 

 

Rubrik 31: 135 grymma helgtips till LIVERPOOL 

Underrubrik: NY RESEGUIDE med fotboll, musik, pubar och allt nytt i stan 

Länk till artikel: http://www.aftonbladet.se/resa/resmal/europa/storbritannien/ar-

ticle23350210.ab  

Tematik: Mat/dryck, sport, resor/upplevelser 

 

Rubrik 32: Suveräna Palma – en oslagbar weekend 

Underrubrik: RESEGUIDE: 140 tips till den lilla, fantastiska storstaden 

Länk till artikel: http://www.aftonbladet.se/resa/resmal/europa/spanien/mallorca/ar-

ticle22485366.ab 

Tematik: Resor/upplevelser 

 

Rubrik 33: ”Han är ju speciell på alla sätt och vis” 

Underrubrik: ”Tarzan” om sin stjärna ✓Comebacken ✓V86-loppet ✓Framtiden 

Länk till artikel: http://www.aftonbladet.se/sportbladet/trav365/article24583465.ab 

Tematik: Sport, kändisar 

 

Rubrik 34: TIPSET: ”Det är nyckeln till seger” 

Underrubrik: Expertens V86-analys – lopp för lopp ✓ Systemen 
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Länk till artikel: http://www.aftonbladet.se/sportbladet/trav365/v86tips/article24584500.ab 

Tematik: Sport, pengar 

 

Rubrik 35: Lämnade landet – nu bryter hon tystnaden 

Underrubrik: Johaug: ”Jag satt på flygplatsen i Frankfurt när jag fick meddelandet” 

Länk till artikel: http://www.aftonbladet.se/sportbladet/a/xop1X/lamnade-landet--nu-bryter-

hon-tystnaden  

Tematik: Kändisar, resor/upplevelser 

 

Rubrik 36: 17 pensionsfonder du borde byta – nu 

Underrubrik: STOR GUIDE ✓5 varningstecken – då kan fondbolaget vara oseriöst ✓ 6 

fondbolag som fått kritik 

Länk till artikel: http://www.aftonbladet.se/minekonomi/a/voXaj/efter-skandalerna-har-ar-fon-

derna-du-ska-byta--nu 

Tematik: Pengar, rädsla/fara, enkelhet 

 

Rubrik 37: Bästa trådlösa sportlurarna spöar alla – oavsett pris 

Underrubrik: 15 NYA I TEST ✓ ”Riktigt, riktigt bra!” ✓Kindbenet styr ljudet! ✓Apple vin-

ner inte ✓Experten: ”Skramlar när man ökar volymen” 

Länk till artikel: http://www.aftonbladet.se/tester/a/RMn25/test-de-nya-tradlosa-horlurarna--

redan-en-djungel  

Tematik: Studier/forskning, pengar, sport 

 

Rubrik 38: Stort bacontest: Dyrast smakar sämst 

✓Två får bara (gult plustecken) ✓”Fejk-bacon” överraskar ✓Dietistens råd 

Länk till artikel: http://www.aftonbladet.se/tester/a/KJeEX/vi-utser-sveriges-basta-bacon--20-

marken-i-stort-test  

Tematik: Studier/forskning/undersökningar, pengar, mat/dryck 

 

Rubrik 39: Får glädjefnatt – när han ser detta 

Underrubrik: #ABMORGON Pojken kan inte hantera känslorna 

Länk till artikel: http://tv.aftonbladet.se/abtv/articles/212380  

Tematik: Skratt/humor 
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Rubrik 40: De vädjar om hjälp: Var är Therese, 31?  

Underrubrik: Polisen misstänker att hon kidnappats ✓Ska ha varit försvunnen i flera månader 

✓ Polisen: ”Blev ett ärande för oss 13 mars” 

Länk till artikel: http://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/a/blJ0v/therese-31-ar-forsvunnen--

polisen-misstanker-brott  

Tematik: Kriminalitet, tragedi 

 

Rubrik 41: Lämnade huset – efter arga bråket 

Underrubrik: Konfronteras av de andra deltagarna i ”Ung och bortskämd”: Jag var spyfärdig 

när jag gick ut ur huset 

Länk till artikel: http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/tv/a/rayBl/ung-och-bortskamd-delta-

gare-hoppar-av-efter-tuffa-konfrontationen  

Tematik: Bråk/konflikt, kändisar  

 

Rubrik 42: Att dela träningsbilder tecken på narcissism 

Underrubrik: Ny brittisk studie ✓ Statusen avslöjar din personlighet ✓ 

Länk till artikel: http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/yopVK/din-kompis-som-delar-tranings-

bilder-kan-vara-narcissist  

Tematik: Studier/forskning, hälsa, utseende, rädsla/fara 

 

Rubrik 43: Gynekologer i uppror mot intim stjärntrend 

Underrubrik: OMG NEWS Kardashians och Watsons metod i blåsväder: ”Här går min 

gräns” 

Länk till artikel: http://tv.aftonbladet.se/abtv/articles/212089 

Tematik: Bråk/konflikt, kändisar, sex/relationer, hälsa 

 

Rubrik 44: Kläckstra Blir det kyckling till påsk? 

Underrubrik: LIVE-TV Följ årets mest äggande direktsädning 

Länk till artikel: http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/aRdm4/klackstra-aftonbladet-ruvar-agg-

till-pask  

Tematik: Högtider 

 

Rubrik 45: Expert: Så överlever du en terrorattack 

Underrubrik: Du har tre alternativ – och de måste sitta i ryggmärgen 
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Länk till artikel: http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/kgaaL/sa-overlever-du-en-terrorattack  

Tematik: Rädsla/fara, enkelhet, krig/terror 

 

Rubrik 46: Sommardäckstest: Välkänt märke klarar vattenplaning sämst 

Underrubrik: STORT TEST: Här är årets bästa – och sämsta – sommardäck ✓Aftonbladets 

bilexpert Robert Collin sätter (gult plustecken) och (gult minustecken) på 18 däck 

Länk till artikel: http://www.aftonbladet.se/bil/a/mo32O/har-ar-arets-basta-sommardack  

Tematik: Studier/forskning 

 

Rubrik 47: TV: Lif:s drag ska avgöra derbyt 

Underrubrik: 45 MIN. OM ÖDESDERBYT ’Har varit en katastrof’ 

Länk till artikel: http://tv.aftonbladet.se/abtv/articles/212119  

Tematik: Sport 

 

Rubrik 48: Här störtar hon från terrorbron 

Underrubrik: Tv-bilder visar när den misstänkte terroristen stormar rakt in i folkmassan på 

Westminister Bridge ✓Flyende kvinna fångas på film ✓OBS! VARNING för starka bilder 

Länk till artikel: http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/OKBvV/har-faller-kvinnan-fran-terror-

bron-i-london  

Tematik: Tragedi, krig/terrorism, rädsla/fara 

 

Rubrik 49: Öppnar till slut upp om det chockerande 

Underrubrik: KUNGLIGT Svarar på frågan efter 20 år: ”Otroligt” 

Länk till artikel: http://tv.aftonbladet.se/abtv/articles/212007  

Tematik: Kändisar 

 

Rubrik 50: ”Är ett tecken på hur svaga jihadisterna är” 

Underrubrik: Terrorforskaren Hans Brun om dådet ✓”Tyder på desperation” 

Länk till artikel: http://tv.aftonbladet.se/abtv/articles/212597  

Tematik: Krig/terrorism 

 

Rubrik 51: Därför får du tinnitus – så skyddar du dig 

Underrubrik: Ny studie avslöjar: Höga ljud inte enda orsaken ✓Nya faktorer avslöjade ✓Då 

ska du se upp ✓ Behandlingarna som funkar 
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Länk till artikel: http://www.aftonbladet.se/halsa/a/koXbQ/tinnitus-ar-som-fantomsmartor-i-

hjarnan  

Tematik: Rädsla/fara, hälsa, studier/forskning 

 

Rubrik 52: Cobra – Storbritanniens mäktiga säkerhetsråd: Så ser det ut inuti 

Underrubrik: Förre polischefen avslöjar: Så funkar rådet ✓Skulle fattat beslut om tredje världs-

kriget ✓Kriserna de hanterat ✓Enda bilden inifrån 

Länk till artikel: http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/vo14V/det-har-ar-cobra--den-maktiga-

krisgruppen  

Tematik: Samhälle/politik, krig/terrorism 

 

Rubrik 53: ”Jag gillar att det inte finns några förbud” 

Underrubrik: Så har Sofia, 27, gått ner 28 kilo på 10 månader 

Länk till artikel: http://viktklubb.aftonbladet.se/kampanj/artikel/24276868/lyckats?refpart-

ner=aftonbladet_viktklubb_2.4276868_bred_case_&utm_source=bred&utm_medium=afton-

bladet&utm_campaign=case  

Tematik: Hälsa, utseende, enkelhet 

 

Rubrik 54: Susanne: ”Sköts ner framför mina fötter” 

Underrubrik: Svenskan: ”Såg när han högg polismannen” 

Länk till artikel: http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/woL8G/svenska-susanne-de-skot-ho-

nom-framfor-mina-fotter  

Tematik: Våld/hot, kriminalitet, tragedi, rädsla/fara 

 

Rubrik 55: Friskolan ansåg att Conrad var för dyr 

Underrubrik: JONNA SIMA Historien om Condrad, 8, avslöjar grundproblemet med aktiebo-

lag i skolvärlden. 

Länk till artikel: http://www.aftonbladet.se/ledare/a/zoPP9/friskolan-ansag-att-conrad-var-for-

dyr  

Tematik: Pengar, samhälle/politik 

 

Rubrik 56: GUIDE: Häng med på Dublins absolut bästa pubrunda 

Underrubrik: ✓ Bästa musiken ✓ Sippa öl under bar himmel ✓Över 1000 ölsorter ✓ Livemu-

sik 
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Länk till artikel: http://www.aftonbladet.se/resa/resmal/europa/irland/article21529059.ab  

Tematik: Mat/dryck, resor/upplevelser 

 

Rubrik 57: 135 grymma helgtips till LIVERPOOL 

Underrubrik: NY RESEGUIDE med fotboll, musik, pubar och allt nytt i stan 

Länk till artikel: http://www.aftonbladet.se/resa/resmal/europa/storbritannien/ar-

ticle23350210.ab 

Tematik: Mat/dryck, sport, upplevelser/resor 

 

Rubrik 58: Suveräna Palma – en oslagbar weekend 

Underrubrik: RESEGUIDE: 140 tips till den lilla, fantastiska storstaden 

Länk till artikel: http://www.aftonbladet.se/resa/resmal/europa/spanien/mallorca/ar-

ticle22485366.ab  

Tematik: Resor/upplevelser 

 

Rubrik 59: Wow, han var bättre än Nuncio på V86…” 

Underrubrik: PLUSBETYG: Här är expertens (gult plustecken) och (gult minustecken) betyg 

från omgången 

Länk till artikel: http://www.aftonbladet.se/sportbladet/trav365/article24595080.ab 

Tematik: Sport 

 

Rubrik 60: TV: Kan inte spela efter smällen 

Underrubrik: Tvingas kliva av efter armbåge i huvudet ✓Se situationen! 

Länk till artikel: http://tv.aftonbladet.se/abtv/articles/212534  

Tematik: Våld/hot, sport, rädsla/fara 

 

Rubrik 61: Hjälte – men nu har han anmälts 

Underrubrik: HV71-FBK 4-3 SD Kan stängas av ✓FBK i långt domarmöte 

Länk till artikel: http://www.aftonbladet.se/sportbladet/a/4agaR/borgman-skurk-och-stor-

hjalte-for-hv71  

Tematik: Sport, bråk/konflikt 

 

Rubrik 62: Bråk i pausen – de rök ihop 

Underrubrik: Skrek åt varandra ✓Skadad: ”Var väldigt fult” 



	 46 

Länk till artikel: http://www.aftonbladet.se/sportbladet/a/7agkK/lundh-och-loob-rok-ihop-i-pe-

riodpausen  

Tematik: Kändisar, våld/hot, bråk/konflikt, sport 

 

Rubrik 63: FBK: ”Vi ska till Mount Everest” 

Underrubrik: Vägrar att ge upp – samtidigt kritisk: ”Finns det rättvisa i världen…” 

Länk till artikel: http://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/woLqo/farjestad-vi-ska-till-

mount-everest  

Tematik: Sport 

 

Rubrik 64: ”Lillis” svarta ögon sa mer än tusen ord 

Underrubrik: MATS WENNERHOLM Förstår att det svider för FBK-ledarna 

Länk till artikel: http://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/KJRx6/wennerholm-ogonen-

sa-mer-an-tusen-ord  

Tematik: Rädsla, sport 

 

Rubrik 65: Kritiseras – efter mordet på Lotta 

Underrubrik: Riksåklagare har granskat fallet – och nu kommer skarp kritik: ”Borde ha kallat 

till nytt förhör” 

Länk till artikel: http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/epB74/riksaklagare-kritiserar-hantering-

av-lotta-fallet 

Tematik: Kriminalitet, våld/hot, samhälle/politik 

 

Rubrik 66: ”Hemskt att hennes liv inte var mer värt” 

Underrubrik: MINIDOKUMENTÄR Systern berättar om lottas helvete 

Länk till artikel: http://tv.aftonbladet.se/abtv/articles/139980  

Tematik: Tragedi 

 

Rubrik 67: Tidskarta: Här är alla mördade 2016 

Underrubrik: Grafik: Här har offrens liv skördats ✓Månad för månad 

Länk till artikel: http://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/a/2z2Mv/lista-alla-mord-som-drab-

bat-sverige-2016  

Tematik: Kriminalitet, våld/hot, rädsla/fara 
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Rubrik 68: Mitt i hoppet går allt fel för honom 

Underrubrik: Allt går snett när skidåkaren ska spexa 

Länk till artikel: http://tv.aftonbladet.se/abtv/articles/212485  

Tematik: Sport, rädsla/fara 

 

Rubrik 69: Pojkbandsstjärnan släpper ny singel – tokhyllas av fans 

Underrubrik: Samarbetar med känd rappare 

Länk till artikel: http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/a/j57zL/zayn-maliks-nya-lat-tokhyllas-

av-fansen  

Kändisar 

 

Rubrik 70: V-topp lämnar politiken – vill byta till RFSU 

Underrubrik: AFTONBLADET AVSLÖJAR Skiftar karriär – efter 11 år: ”Inte tillbringa en 

livstid i riksdagen” 

Länk till artikel: http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/zoPzr/v-topp-lamnar-politiken  

Tematik: Samhälle/politik 

 

Dagens Nyheter 
Rubrik 1: Efter hoten: Google granskar Youtube 

Underrubrik: Ingen underrubrik. 

Länk till artikel: http://www.dn.se/ekonomi/google-granskar-youtube-reklam-efter-kritik/  

Tematik: Våld/hot 

 

Rubrik 2: Forskare: Då kan den sista japanen födas 

Underrubrik: Ingen underrubrik. 

Länk till artikel: http://www.dn.se/nyheter/varlden/domedagsklocka-raknar-ner-tiden-for-ja-

pans-befolkning/  

Tematik: Studier/forskning 

 

Rubrik 3: Nazistkopplad lärare jobbar kvar 

Underrubrik: •Närvarade vid nazistmöten och spred antisemitism på nätet, enligt Sydsvenskan. 

Länk till artikel: http://www.dn.se/nyheter/sverige/larare-som-deltagit-i-nazistmote-arbetar-

kvar-pa-skola/  

Tematik: Samhälle/politk, rädsla/fara 
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Rubrik 4: ”Ett väldigt annorlunda Turkiet ska uppstå” 

Underrubrik: •Relationen med EU kommer att förändras efter folkomröstningen, säger Turkiets 

president.  

Länk till artikel: http://www.dn.se/nyheter/varlden/turkiet-kan-se-over-eu-relationer/  

Tematik: Samhälle/politik 

 

Rubrik 5: Storbankerna dras in i penningtvätthärvan 

Underrubrik: •Finansinspektionen: Verkar handla om de brister som kom fram i Panamafallen. 

Länk till artikel: http://www.dn.se/ekonomi/alla-storbanker-indragna-i-penningtvattharva/  

Tematik: Samhälle/politik, pengar 

 

Rubrik 6: Oasisbrödernas bråk fortsätter på Twitter 

Underrubrik: Ingen underrubrik.  

Länk till artikel: http://www.dn.se/kultur-noje/oasisbrodernas-brak-fortsatter-liam-gallagher-

twitterhanar-noel/  

Tematik: Bråk/konflikt, kändisar 

 

Rubrik 7: Nationellt prov spreds i sociala medier 

Underrubrik: Ingen underrubrik 

Länk till artikel: http://www.dn.se/nyheter/sverige/nationellt-prov-i-biologi-har-spridits-pa-so-

ciala-medier/  

Tematik: Samhälle/politik 

 

Rubrik 8: Kommunen där en av fem var asylsökande 

Underrubrik: •”Stockholm säger att man förstår oss men det tror jag faktiskt inte att man gör.” 

Länk till artikel: http://www.dn.se/nyheter/sverige/en-av-fem-invanare-var-asylsokande/  

Tematik: Samhälle/politik 

 

Rubrik 9: Inkomstskatten höjs – så påverkas du av den 

Underrubrik: •Ulla Andersson (V): Det är ett steg i rätt riktning. 

Länk till artikel: http://www.dn.se/ekonomi/inkomstskatten-hojs-med-upp-till-2400-kronor-

per-ar/  

Tematik: Samhälle/politik, pengar 
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Rubrik 10: Bara sex spelare har kontrakt 

Underrubrik: •Hur ser AIK:s lag ut nästa säsong? Det är frågan.  

Länk till artikel: http://www.dn.se/sport/ishockey/bara-sex-aik-spelare-har-kontrakt-nasta-sa-

song/  

Tematik: Sport 

 

Rubrik 11: Kvinnor utan kompensation trots unik dom om övergrepp 

Underrubrik: Ingen underrubrik. 

Länk till artikel: http://www.dn.se/ekonomi/global-utveckling/kvinnor-utan-kompensation-

trots-unik-dom-om-overgrepp/  

Tematik: Kriminalitet, pengar 

 

Rubrik 12: Nya tolkningar av bistånd ger dragkamp om pengarna 

Underrubrik: Ingen underrubrik. 

Länk till artikel: http://www.dn.se/ekonomi/global-utveckling/nya-tolkningar-av-bistand-ger-

dragkamp-om-pengarna/  

Tematik: Pengar, samhälle/politik 

 

Rubrik 13: TV Föraren förlorar kontrollen på vägen 

Underrubrik: http://www.dn.se/webb-tv/klipp/nyheter/se-lastbilsskracken-pa-motorvagen/  

Tematik: Rädsla/fara 

 

Rubrik 14: Kim Kardashian talar ut om miljonrånet 

Underrubrik: Ingen underrubrik.  

Länk till artikel: http://www.dn.se/kultur-noje/kim-kardashian-talar-ut-om-miljonranet-i-kee-

ping-up-with-the-kardashians/  

Tematik: Kriminalitet, kändisar 

 

Rubrik 15: Mercedes tar bort Schumacherhyllning 

Underrubrik: Ingen underrubrik. 

Länk till artikel: http://www.dn.se/sport/mercedes-tar-bort-hyllning-till-michael-schumacher/  

Tematik: Kändisar 

 



	 50 

Rubrik 16: TV | Text Katy Perry: ”Jag bad bort homosexualitet” 

Underrubrik: Ingen underrubrik. 

Länk till artikel: http://www.dn.se/kultur-noje/katy-perry-jag-bad-bort-homosexualitet/  

Tematik: Kändisar, sex/relationer, ockultism/religion,  

 

Rubrik 17: Därför är vi otrogna – och det kan vara bra 

Underrubrik: Ingen underrubrik. 

Länk till artikel: http://www.dn.se/livsstil/de-vanligaste-orsakerna-till-otrohet-och-hur-det-

kan-radda-relationen/  

Tematik: Sex/relationer 

 

Rubrik 18: TV Poserar på bergstopp – faller ned för stup 

Underrubrik: Ingen underrubrik. 

Länk till artikel: http://www.dn.se/webb-tv/klipp/nyheter/poserar-framfor-kameran-faller-ner-

for-stup/  

Tematik: Fara/rädsla 

 

Rubrik 19: Fem sätt att hantera din prestationsångest 

Underrubrik: Ingen underrubrik. 

Länk till artikel: http://www.dn.se/insidan/sa-hanterar-du-prestationsangesten/ 

Tematik: Hälsa 

 

Rubrik 20: Förändringarna som kan förebygga diabetes 

Underrubrik: •Nästan en halv miljon svenskar lider av typ 2-diabetes – men det finns sätt att 

förebygga sjukdomen. 

Länk till artikel: http://www.dn.se/insidan/sa-kan-du-forebygga-att-fa-diabetes/  

Tematik: Hälsa 

 

Rubrik 21: Spåren av terrorn syns ännu i Bryssel 

Underrubrik: •TV | TEXT Djupa sår efter terrordåden • DN:s Annika Ström Melin har besökt 

Molenbeek som pekats ut som ett fäste för terrorister. 

Länk till artikel: http://www.dn.se/nyheter/varlden/sparen-av-terrorn-tydliga-i-bryssel-ett-ar-

efter-attentaten/  

Tematik: Krig/terrorism 
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Rubrik 22: Staden vill ha undantag för att stoppa tafsare 

Underrubrik: Ingen underrubrik. 

Länk till artikel: http://www.dn.se/sthlm/staden-vill-ha-undantag-for-att-stoppa-tafsande-bad-

gaster/  

Tematik: Kriminalitet, samhälle/politik 

 

Rubrik 23: Tre misstänks för våldtäkt på nattbuss 

Underrubrik: •Händelsen filmades av övervakningskameror – männen nekar till brott. 

Länk till artikel: http://www.dn.se/sthlm/tre-misstanks-for-valdtakt-pa-nattbuss/  

Kriminalitet, fara/rädsla 

 

Rubrik 24: Katy Perry: ”Jag bad bort homosexualitet” 

Underrubrik: Ingen underrubrik.  

Länk till artikel: http://www.dn.se/kultur-noje/katy-perry-jag-bad-bort-homosexualitet/  

Tematik: Kändisar, sex/relationer, ockultism/religion, 

 

Rubrik 25: SF Bio får konkurrens av ny biokedja 

Underrubrik: Ingen underrubrik. 

Länk till artikel: http://www.dn.se/kultur-noje/film-tv/sf-bio-far-konkurrens-av-ny-biokedja/  

Tematik: Övrigt 

 

Rubrik 26: Oasisbrödernas bråk fortsätter på Twitter 

Underrubrik: Ingen underrubrik. 

Länk till artikel: http://www.dn.se/kultur-noje/oasisbrodernas-brak-fortsatter-liam-gallagher-

twitterhanar-noel/  

Tematik: Bråk/konflikt, kändisar,  

 

Rubrik 27: Efter hoten: Google granskar Youtube 

Underrubrik: Ingen underrubrik. 

Länk till artikel: http://www.dn.se/ekonomi/google-granskar-youtube-reklam-efter-kritik/  

Tematik: Våld/hot 

 

Rubrik 28: Trump Jr kritiseras för tweet 
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Underrubrik: •Kommenterade det misstänkta terrordådet med ett förvanskat citat. 

Länk till artikel: http://www.dn.se/nyheter/varlden/trump-jr-kritiseras-for-tweet-om-londonat-

tacken/  

Tematik: Kändisar, krig/terror, samhälle/politik, bråk/konflikt 

 

Rubrik 29: Sms, 25 år, är dött – länge leve meddelandet 

Underrubrik: Ingen underrubrik. 

Länk till artikel: http://www.dn.se/nyheter/sverige/sms-fyller-25-ar-men-ar-dott-lange-leve-

meddelandet  

Tematik: Övrigt 

 

Rubrik 30: Tjuv lämnade tillbaka treårings dator 

Underrubrik: Ingen underrubrik. 

Länk till artikel: http://www.dn.se/nyheter/sverige/angerfull-tjuv-aterlamnade-trearings-dator/  

Tematik: Kriminalitet 

 

Rubrik 31: Tidigare rysk parlamentsledamot mördad 

Underrubrik: •En tidigare ledamot i det ryska underhuset duman har dödats i Ukraina. 

Länk till artikel: http://www.dn.se/nyheter/varlden/tidigare-rysk-parlamentsledamot-mordad-i-

ukraina/  

Tematik: Samhälle/politik, kriminalitet 

 

Rubrik 32: ”Sex efter sextio kan vara så mycket” 

Underrubrik: •Anna, 69: Sextioplussare idag känner pressen att vara sexuellt aktiva. 

Länk till artikel: http://www.dn.se/kultur-noje/lill-babs-och-magnus-uggla-bland-nya-inval-

till-swedish-music-hall-of-fame/  

Tematik: Sex/relationer 

 

Rubrik 33: ”Förbundet fullständigt skiter i publiken” 

Underrubrik: Ingen underrubrik. 

Länk till artikel: http://www.dn.se/sport/fotboll/norrkopingsupportrar-bojkottar-cupfinalen-

forbundet-skiter-i-publiken/  

Tematik: Sport 
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Nedifrån 

Rubrik 34: ”Han respekterar inte kvinnor – går inte 2017” 

Underrubrik: •TV | Text Konflikt i boxnings-Sverige när kritiserad ordförande ställer upp för 

omval. 

Länk till artikel: http://www.dn.se/sport/han-respekterar-inte-kvinnor-och-star-inte-for-sitt-

ord/ 

Tematik: Samhälle/politik, sport 

 

Rubrik 35: Lindström kritisk mot RF: Skapar mygel 

Underrubrik: •Riksidrottsförbundet: Han har missförstått förslaget om könskvotering. 

Tematik: Sport, samhälle/politik 

 

Rubrik 36: Får ta semester för att spela VM 

Underrubrik: •Lägger 60 dagar på landslaget utan ersättning från förbundet.  

Länk till artikel: http://www.dn.se/sport/vm-spelarna-lagger-60-dagar-pa-landslaget-utan-er-

sattning/ 

Tematik: Sport, pengar 

 

Rubrik 37: Grahm hyllar USA:s strid 

Underrubrik: •”Väcker en fråga som gäller hela världen och all damidrott.” 

Länk till artikel: http://www.dn.se/sport/ishockey/grahm-hyllar-amerikanskornas-strid/ 

Tematik: Krig/terrorism, sport, samhälle/politik 

 

Rubrik 38: Studie: Därför lämnar sjuksköterskor yrket 

Underrubrik: •Lönen har varit en central fråga i debatten om sjuksköterskebristen – men hamnar 

inte högst upp. 

Länk till artikel: http://www.dn.se/nyheter/sverige/studie-darfor-lamnar-sjukskoterskor-yrket/  

Tematik: Samhälle/politik, pengar, studier/forskning 

 

Rubrik 39: Trump varnar egna kongressledamöter 

Underrubrik: •”Jag tror ärligt talat att många av er kommer att förlora era platser.” 

Länk till artikel: http://www.dn.se/nyheter/varlden/trump-varnar-kongressledamoter/  

Tematik: Samhälle/politik 
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Rubrik 40: ”Används som bricka i ett politiskt spel” 

Underrubrik: •Anna-Lena Laurén: Julia Samojlova används som ett slugt trick av Kreml. 

Länk till artikel: http://www.dn.se/kultur-noje/anna-lena-lauren-julija-samojlova-en-bricka-i-

ett-politiskt-spel/  

Tematik: Samhälle/politik 

 

Rubrik 41: Experter: System byggt för mutor 

Underrubrik: •Brevlådeföretag i skatteparadis har band till ökända ryska affärsmän. 

Länk till artikel: http://www.dn.se/ekonomi/experter-system-utformat-for-mutor/  

Tematik: Samhälle/politik 

 
SVT Nyheter 
Rubrik 1: TV • Han ska springa upp för Everest 

Underrubrik: Sport • Siktar på under 30 timmar 

Länk till artikel: http://www.svt.se/sport/ska-spring-upp-och-ner-for-mount-everest  

Tematik: Sport, resor/upplevelser 

 

Rubrik 2: Är den här burgaren ett steg närmare slutet för kött? 

Underrubrik: Växtburgaren som smakar och luktar kött – och blöder 

Länk till artikel: http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/ett-steg-narmare-slutet-for-kott  

Tematik: Mat/dryck 

 

Rubrik 3: TV • Så mycket kött äter vi i världen 

Underrubrik: Hur många burgare äter du? 

Länk till artikel: http://www.svt.se/nyheter/utrikes/sa-kalasar-varlden-pa-kott  

Tematik: Mat/dryck, studier/forskning 

 

Rubrik 4: GUIDE: Så ska du äta – för dig och klimatet 

Underrubrik: Experterna tipsar om snäll mat 

Länk till artikel: http://www.svt.se/nyheter/inrikes/sa-ska-du-ata-for-klimatet-och-dig-sjalv  

Tematik: Samhälle/politik, mat/dryck, hälsa 

 

Rubrik 5: Tvättbjörnar kan ha flyttat till Skåne med lastbil 
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Underrubrik: ”De har små händer och kan krypa in under presenningar” 

Länk till artikel: http://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/oro-for-att-tvattbjornen-invaderar-

skane-via-lastbilar  

Tematik: Övrigt 

 

Rubrik 6: Här är gynstolen – designad för män 

Underrubrik: Carl Olof vill väcka debatt 

Länk till artikel: http://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/forskningsprojekt-dar-medicin-

och-konst-mots  

Tematik: Samhälle/politik 

 

Rubrik 7: TV • Vad for över himlen? Se ljuset som chockade katterna! 

Underrubrik: Himlafenomenet på svenska himlen i natt: ”Herrejävlar vad det lyste upp” 

Länk till artikel: http://www.svt.se/nyheter/inrikes/stor-ljussken-over-mellansverige-har-ar-

varfor  

Tematik: Ockultism/religion 

 

Rubrik 8: TV • ”Jag hörde när en man tog sitt liv” 

Underrubrik: Harriette satt 556 dagar i häktet 

Länk till artikel: http://www.svt.se/nyheter/inrikes/ingen-kvinna-har-suttit-lika-lange-i-

svenskt-hakte-som-harriet-broman 

Tematik: Tragedi, kriminalitet 

 

Rubrik 9: TV • Mauritz häktad i fyra år – tänderna ramlade ut 

”Ensamseglaren” i kokainhärvan bröts ned fullständigt i cellen 

Länk till artikel: http://www.svt.se/nyheter/inrikes/han-satt-haktad-i-fyra-ar-tanderna-ramlade-

ut  

Tematik: kriminalitet 

 

Rubrik 10: Robyn hyllas av ”Girls” –skaparen 

Underrubrik: Premiärspelade ny singel i serien 

Länk till artikel: http://www.svt.se/kultur/musik/robyn-hyllas-av-lena-dunham  

Tematik: kändisar 
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Rubrik 11: Våldtäktsmisstänkt pojke smet in på skola – våldtog igen 

Underrubrik: Skolchef: ”Skolan har agerat helt korrekt” 

Länk till artikel: http://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/pojken-omplacerades-inte  

Tematik: kriminalitet 

 

Rubrik 12: TV • Se upp i backen – här kommer en älg! 

Underrubrik: Överraskade på pisterna 

Länk till artikel: http://www.svt.se/nyheter/utrikes/se-upp-i-backen-har-kommer-en-alg  

Tematik: Rädsla/fara 

 

Rubrik 13: Guidetti missar två landslagsmatcher 

Underrubrik: Sport • ”Blir rehab direkt”  

Länk till artikel: http://www.svt.se/sport/guidetti-tillbaka-inom-tre-veckor  

Tematik: Sport  

 

Rubrik 14: TV • Ebba, 4, sveks av favoritlaget – hoppas nu på revansch 

Underrubrik: Bollnäs i final igen efter sex år 

Länk till artikel: http://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/ebba  

Tematik: Sport  

 

Rubrik 15: Uppgift: Hot från al-Qaida bakom elektronik-förbudet 

Underrubrik: ingen underrubrik. 

Länk till artikel: http://www.svt.se/nyheter/utrikes/uppgifter-usa-forbjuder-elektronik-for-

vissa-flygbolag  

Tematik: Krig/terrorism, våld/hot 

 

Rubrik 16: Power Rangers gör som Disney – visar ”gay moment” 

Underrubrik: Hbtq-person i huvudroll 

Länk till artikel: http://www.svt.se/kultur/powerrangers-gor-som-disney-visar-gay-moment  

Tematik: Samhälle/politik  

 

Rubrik 17: TV • Han ska springa upp för Everest 

Underrubrik: SPORT • Siktar på under 30 timmar 

Länk till artikel: http://www.svt.se/sport/ska-spring-upp-och-ner-for-mount-everest  
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Tematik: Sport, resor/upplevelser 

 

Rubrik 18: TV • Filmade grannen genom nyckelhål – avslöjade tjuvgömma 

Underrubrik: Tog saken i egna händer när värden struntade i oegentligheter 

Länk till artikel: http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/grannlagenheten-var-en-stor-tjuv-

gomma-hyresvarden-tog-inte-hans-oro-pa-allvar  

Tematik: Kriminalitet 

 

Rubrik 19: TV • Krögare tröttnade på stöket – ger rabatt för lugna barn 

Underrubrik: ”Ungar kör runt med charkuterivagnen som om den vore en leksaksbil” 

Länk till artikel: http://www.svt.se/nyheter/utrikes/italiensk-restaurang-ger-rabatt-till-still-

samma-familjer  

Tematik: Pengar, mat/dryck, bråk/konflikt 

 

Rubrik 20: Svalt intresse för uppföranderabatt i Sverige 

Underrubrik: Kocken: ”Barn kan få gå runt och röra sig” 

Länk till artikel: http://www.svt.se/nyheter/inrikes/paul-svensson-viktigt-for-barnen-att-lara-

sig-att-ga-pa-restaurang  

Tematik: Samhälle/politik, pengar 

 

Rubrik 21: ”Grottmannamässig stöld”  

Underrubrik: Bankir säger sig känna brevlådeföretagets grundare 

Länk till artikel: http://www.svt.se/nyheter/inrikes/bankir-grottmannamassig-stold-1  

Tematik: Kriminalitet 

 

Rubrik 22: Kan ha mutat för nästan en miljard 

Underrubrik: Brevlådeföretagets ägare bor på landsbygden i slitet hus 

Länk till artikel: http://www.svt.se/nyheter/inrikes/bombardier-kan-ha-mutat-for-nastan-en-

miljard-1  

Tematik: Pengar, kriminalitet 

 

Rubrik 23: Terrornätverket som skakade Paris och Bryssel 

Underrubrik: Kartläggning av kända gärningsmännen 
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Länk till artikel: http://www.svt.se/nyheter/utrikes/terrornatverket-som-skakade-paris-och-

bryssel  

Tematik: Krig/terror, kriminalitet 

 

Rubrik 24: Så vill Centern spräcka budgeten – ska fälla enskilda delar 

Underrubrik: ”Effektivt sätt plocka bort skadliga skatter” 

Länk till artikel: http://www.svt.se/nyheter/inrikes/sa-vill-centern-spracka-budgeten  

Tematik: Samhälle/politik, pengar 

 

Rubrik 25: TV • Hör hur svenskarna svor på 1600-talet 

Underrubrik: Ny bok med svavelosande stoff 

Länk till artikel: http://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/hallandska-domar-med-svordomar  

Tematik: övrigt 

 

Rubrik 26: Dinosauriernas släktträd skakas om 

Underrubrik: ”Extremt intressant hypotes” 

Länk till artikel: http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/dinosauriernas-livskarta-skakas-om  

Tematik: Studier/forskning 

 

Rubrik 27: Nu mår kungens elefantunge bättre 

Underrubrik: Kolmården: ”Men vi törs inte ropa hej ännu” 

Länk till artikel: http://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/kungens-elefantunge-mar-battre  

Tematik: kändisar 

 

Rubrik 28: TV • Lagkapten: ”Jag fick inte i mig mat på en vecka” 

Underrubrik: Beatrice Johansson sjukskrevs 

Länk till artikel: http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/tuff-match-vid-sidan-av-isen  

Tematik: Sport, hälsa, kändisar 

 

Rubrik 29: SD-politiker viftade med pistol på möte 

Underrubrik: Partiet utreder om han ska uteslutas 

Länk till artikel: http://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/sd-politiker-hade-pistol-pa-mote-i-

kommunhuset  

Tematik: Samhälle/politik, våld/hot, kriminalitet 



	 59 

 

Rubrik 30: TV • Ebba, 4, sveks av favoritlaget – hoppas nu på revansch 

Underrubrik: Bollnäs i final igen efter sex år 

Länk till artikel: http://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/ebba  

Tematik: Sport 

 

Rubrik 31: Nu kan du besöka Jesus sista viloplats 

Underrubrik: Kyrkan renoverad lagom till påsk 

Länk till artikel: http://www.svt.se/nyheter/utrikes/nu-oppnar-jesus-kyrkan-igen  

Tematik: Ockultism/religion, högtider 

 

Rubrik 32: TV • Stopp för veganmat i skolan – ”vad ska vi äta nu?” 

Underrubrik: Alla elever med specialkost måste ha ett intyg av sjukvårdspersonal 

Länk till artikel: http://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/stopp-av-veganmat-uppror-elever  

Tematik: Hälsa, samhälle/politik 

 

Rubrik 33: Power Rangers gör som Disney – visar ”gay moment” 

Underrubrik: Hbtq-person i huvudroll 

Länk till artikel: http://www.svt.se/kultur/powerrangers-gor-som-disney-visar-gay-moment  

Tematik: Samhälle/politik,  

 

Rubrik 34: TV • Här fångas tröjtjuven på övervakningsbilderna 

Underrubrik: SPORT • Absurda NFL-mysteriet löst 

Länk till artikel: http://www.svt.se/sport/osannolika-nfl-mysteriet-lost  

Tematik: Sport, kriminalitet 

 

Rubrik 35: TV • Därför riskerar vattnet att ta slut 

Underrubrik: Kan bli tal om ransonering: ”Aldrig varit så här nära” 

Länk till artikel: http://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/darfor-riskerar-vattnet-att-ta-slut 

Tematik: Samhälle/politik, rädsla/fara 

 

Rubrik 36: ”Vattenledningarna – en tickande bomb” 

Underrubrik: OPINION • Branschens företrädare oroas i inlägg på SVT Opinion 

Länk till artikel: http://www.svt.se/opinion/hossjer-karvonen-nilsson-simonsen-om-vatten  
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Tematik: Rädsla/fara, samhälle/politik 

 

Rubrik 37: Nordkalk överklagar domen efter svåra ugnsolyckan 

Underrubrik: Vill utreda ansvarsfrågan i dödsfallet 

Länk till artikel: http://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/nordkalk-1  

Tematik: Tragedi, kriminalitet 

 

Rubrik 38: TV • Här kniper flickan åt sig påvens hatt 

Underrubrik: Treåriga Estella från USA överraskade påven 

Länk till artikel: http://www.svt.se/nyheter/har-kniper-flickan-at-sig-pavens-hatt  

Tematik: Skratt/humor, kändisar 

 

Rubrik 39: ”Rammstein är den perfekta kunden”  

Underrubrik: Jonas Åkerlunds konsert biovisas i Sverige 

Länk till artikel: http://www.svt.se/kultur/musik/jonas-akerlund-rammstein  

Tematik: Kändisar 

 

Rubrik 40: ”Anna Kinberg Batra lever farligt 

Underrubrik: Analys • Mats Knutson Inrikespolitisk kommentator 

Länk till artikel: http://www.svt.se/nyheter/inrikes/anna-kinberg-batra-lever-farligt  

Tematik: Samhälle/politik, kändisar 

 

Rubrik 41: Grafik • Så har det gått för ditt parti 

Underrubrik: Utforska statistiken med SVT:s väljarbarometer-verktyg 

Länk till artikel: http://pejl.svt.se/valjarbarometern/  

Tematik: Samhälle/politik 

 

	


