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Sammandrag

Syftet med denna uppsats är att undersöka om innehållet i artiklar i Dagens Nyheter och 

Metro skiljer sig åt. Jag har analyserat fem artiklar från vardera tidningen för att se vilken 

information som förmedlas, men även hur artiklarna visuellt är uppbyggda. De skillnader 

som har framkommit i undersökningen är att Dagens Nyheters artiklar redogör mer 

detaljerat för vad som har hänt och vilka personer som är berörda samt att Metro i större 

utsträckning förlitar sig på bildmaterial än brödtext. Jag har även sett ett mönster som 

tyder på att artikelns utrymme spelar roll för förekomsten av en viss typ av information.
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1 Inledning

Nyheter är något vi alla tar del av dagligen på ett eller annat sätt. En av de äldre men 

fortfarande aktuella nyhetsspridarna är den traditionella nyhetstidningen. Sedan 1990-

talet har tidningen konkurrens från flera håll, dels från internet, dels från gratistidningar.

Vad man kan fråga sig är hur innehållet i en anrik svensk tidning som exempelvis Dagens 

Nyheter skiljer sig från det i en modern gratistidning som Metro.

På Metros hemsida (http://www.metro.se/metro/) kan man läsa att tidningen har               

1 549 000 läsare dagligen, och på Dagens Nyheters hemsida

(http://www.dn.se/info/korta-fakta-1.519470) skriver man att 888 000 personer läser 

deras tidning varje dag. Enligt Statistiska centralbyrån har Sverige 9 259 828 invånare, 

vilket innebär att 16,7% av befolkningen dagligen läser Metro, en morgontidning vars 

genomsnittliga lästid är 20 minuter enligt dess hemsida. När det är så många som väljer

att läsa den komprimerade Metro tycker jag att det vore intressant att undersöka om den 

information som framkommer i tidningarnas artiklar skiljer sig på något sätt. Är 

informationen i den kortare tidningen också komprimerad? Hur vet man att all relevant 

information framkommer i just den tidning man läser när tidningarnas omfång skiljer sig 

åt trots att samma nyheter ska rapporteras? Om det visar sig att informationen i 

tidningarna skiljer sig hur påverkas då läsarna? Det är något jag vill undersöka just när 

det gäller dessa två tidningar.

1.1 Syfte och hypotes

Syftet med uppsatsen är se om innehållet i nyhetsartiklar i Metro och Dagens Nyheter 

skiljer sig åt. Finns det en viss typ av information som framkommer oftare i den ena 

tidningen? Kanske framställs vissa saker tydligare beroende på vilken tidning man läser. 

Min hypotes är att artiklarna i Dagens Nyheter innehåller mer fakta än de i Metro. Jag 

kommer även att titta på hur artiklarna är uppbyggda och om de innehållet motstridiga 

uppgifter.

Vad jag inte kommer att titta på är huruvida informationen i artiklarna är sann eller inte. 

Det skulle ta orimligt lång tid att undersöka och det är heller inte relevant för min 
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frågeställning. Jag analyserar och jämför alltså de olika artiklarna utan att ta ställning till 

sanningshalten.

2 Tidigare forskning

Här presenteras ett par exempel på tidigare forskning som är relevant för min 

undersökning.

Erik Ljung (2004) har genomfört en jämförande analys för att se vilka skillnader det 

fanns i innehållet mellan gratistidningen Metro och en mer traditionell dagstidning –

Dagens Nyheter. När han 1997 genomförde undersökningen var Dagens Nyheter den 

enda tidningen i Stockholm som hade fler läsare än Metro. Ljung har djupstuderat två 

veckors upplagor av de båda tidningarna för att sedan ställa upp de olika avdelningarna i 

tidningarna mot varandra (ledare, utrikes-, inrikes- och lokalnyheter, ekonomi, sport samt 

kultur och nöjen). Han kom fram till att nyheterna som rapporteras i Dagens Nyheter är 

mer djupgående och förklarande än de i Metro (som till stor del består av 

telegrammaterial). De nyheter som tidningarna väljer att lyfta fram är olika och även om 

de tar upp samma stora händelser så skiljer sig innehållet i de andra notiserna åt. Han 

påpekar också att när en och samma nyhet publiceras i båda tidningarna har Dagens 

Nyheter i princip alltid en längre version.

När det gäller nyhetsrapportering, vilket är mest intressant för min egen undersökning,

har Ljung (2004:129) en utrikesartikel som exempel. Den handlar om ett bombdåd i 

Jerusalem och man får man veta att Dagens Nyheters reporter som är på plats skriver en 

längre artikel med närvarokänsla. Han beskriver människorna som är utsatta, skriver om 

den politiska situationen samt pratar med en palestinsk minister. Metro har samma 

huvudnyhet den dagen men deras artikel är skriven av nyhetsbyrån TT-Reuters. Artikeln 

är kort men innehåller en genomgång av händelseförloppet, faktabakgrund samt 

uttalanden från Hamas och Israels premiärminister. Vad som saknas enligt Ljung är 

samma närvarokänsla som i Dagens Nyheter.

Ingela Wadbring (2003) har skrivit sin doktorsavhandling om Metro. Hon har undersökt 

tidningen ur flera aspekter och vissa delar är relevanta för min undersökning (framförallt 

då Wadbring i många fall jämför med andra tidningar som exempelvis Dagens Nyheter). 
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En delfråga i syftet är att se vad läsarna tycker om tidningen. I en undersökning där några 

olika tidningars läsare fick uttala sig visade det sig att Metros läsare ansåg sin tidning 

vara bra därför att den är lättläst, prisvärd och har en modern form. Däremot ansåg man i 

mindre utsträckning att tidningen är njutbar att läsa, att den bevakar stora politiska 

nyheter och att den sätter in nyheterna i ett större sammanhang. Läsarna av Dagens 

Nyheter menade att Dagens Nyheter bevakar stora politiska frågor och är mycket 

tillförlitlig medan det man minst höll med om var att tidningen innehåller något oväntat 

eller att den är politiskt obunden. Wadbring menar att skillnaden när det gäller 

exempelvis politiska nyheter är att det krävs mer än Metros kortfattade rapporteringar för 

att tillfredställa just detta behov för läsarna. Metros läsare har dock andra förväntningar 

på sin tidning än Dagens Nyheters läsare, och jämfört med andra tidningar uppmanar inte 

Metro till något känslomässigt engagemang. För en person som läser Metro och andra 

tidningar kommer det att verka som om något fattas i Metro, men den som endast läser 

Metro har inte samma norm att gå efter och kommer antagligen inte uppmärksamma att 

tidningen innehållsmässigt skiljer sig från andra tidningar. Wadbring menar att tidningens 

kortfattade sätt att rapportera kan vara dess svaghet lika väl som dess styrka, men hon vill 

inte ta ställning till om tidningen skulle vara sämre än andra morgontidningar.

I sammanfattningen skriver Wadbring att hon håller med Metros motståndare om att 

tidningen inte ger bakgrundsfakta och analyser, men hon menar att det uppenbarligen inte 

stör tidningens läsare. Man har inte tagit bort något för läsaren för det fanns aldrig där

utan tidningen har sett ut på ett visst sätt sedan första början. Hon skriver också att vissa 

hävdar att Metro idag är en inkörsport till tidningsläsande för de unga, vilket 

kvällstidningarna tidigare var. Det är viktigare för de unga att lära sig läsa en tidning 

överhuvudtaget och att om man hittar något intressant kan man gå vidare från Metro till 

andra källor. Avslutningsvis skriver Wadbring att Metro har funnit sin plats på den 

svenska marknaden då många pendlare har slutat att ta med sig en pocketbok på tåget och 

istället litar på att Metro finns i tidningsstället varje morgon.

3 Material

Materialet för min undersökning består av fem nyhetsartiklar från Dagens Nyheter och 

fem nyhetsartiklar från Metros riksupplaga. Båda tidningarna är två stora dagstidningar i 



7

Sverige idag. Medan Metro bara har funnits sedan 1994 har Dagens Nyheter utkommit 

ända sedan 1864. Åldersskillnaden till trots har de båda tidningarna en liknande historia, 

vilket är anledningen till att jag valt ut just dem för min undersökning. Hädanefter

kommer jag att skriva DN som en förkortning av Dagens Nyheter.

3.1 Dagens Nyheter

DN:s grundare Rudolf Wall var en man med nya idéer. Han ville publicera en lättläst 

tidning som riktade sig till fler än de som tidigare läste dagstidningar. Detta gjorde han 

exempelvis genom att sänka priset på tidningen. Priset hölls nere eftersom tidningen inte 

bara innehöll nyheter utan även en mängd inkomstbringade annonser. Wall började med 

utbärning av tidningen till prenumeranterna och dessutom utkom tidningen på morgonen, 

vilket innebar att DN var först med nyheterna varje dag. Detta var några av skälen till att 

DN snabbt fick en högre upplaga än andra Stockholmstidningar på den tiden (Hadenius et 

al. 2008).

Ursprungligen sades tidningen vara liberal. 1973 blev man oberoende för att 1998 

fastställa att tidningen var oberoende liberal (Hadenius 2002). Tidningen ges ut varje dag 

och det går att ladda hem dagens DN i pdf-format gratis från tidningens hemsida 

(www.dn.se).

3.2 Metro

När Metro startade 1994 som en Stockholmstidning var det den första gratistidningen 

som utkom varje dag (måndag till fredag). Genom ett samarbete med Storstockholms 

Lokaltrafik skedde distribueringen vid tunnelbane- och pendeltågsstationerna samt på 

stan, vilket gjorde att alla arbetspendlare enkelt och gratis kunde läsa nyheterna varje 

morgon. Framgångarna med Metro i Stockholm gjorde att tidningen lanserades i andra 

städer både i Europa och i Sverige (Hadenius et al. 2008). På Metros hemsida 

(www.metro.se) kan man läsa att tidningen finns i Stockholm, Malmö och Göteborg samt 

att det finns en riksupplaga som distribueras på 72 orter i Sverige. Man kan även läsa den 

aktuella samt äldre upplagor av Metro i pdf-format på hemsidan.
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DN:s ursprungliga policy stämmer överens med Metros nuvarande. Rudolf Wall ville 

som tidigare nämnt ha en tidning med ett enkelt språk och han satsade mycket på notiser. 

Metro publicerar dagligen en stor mängd korta nyheter som kommer direkt från 

nyhetsbyråer, och tanken med tidningen är att man snabbt (t.ex. på tunnelbanan på väg 

till jobbet) ska hinna läsa hela tidningen. Tidningen läses dessutom av många som 

tidigare inte läste någon morgontidning. Det finns ingen ledarsida i Metro. Tidningen är 

politiskt obunden och åsikter förmedlas i stället genom spalter som skrivs av människor 

med olika åsikter (Wadbring 2004).

3.3 Urval

Artiklarna som ingår i min undersökning är publicerade mellan 2 februari 2009 och 15 

februari 2009. I artiklarna behandlas fem olika nyheter av båda tidningarna. Det är inte 

bara brödtexten om nyheterna som är mitt material utan hela rapporteringen med 

eventuella bilder, grafik och faktarutor.

Urvalet av nyhetsartiklar har baserats på följande kriterier: 

1. Artiklarna får inte vara skrivna av nyhetsbyråer som exempelvis TT eller Reuters 

utan måste ha en namngiven reporter. Anledningen till detta är helt enkelt att om 

jag väljer TT-skrivna artiklar kan jag inte se någon skillnad mellan artiklarna. I 

vissa fall är grafik eller faktarutor baserade på information från nyhetsbyråer, men 

brödtexten i huvudnyheten är alltid skriven av en namngiven skribent.

2. Huvuddragen i de artiklar som behandlar samma nyhet måste likna varandra för 

att göra det möjligt att jämföra innehållet. Det räcker inte att båda artiklarna 

exempelvis handlar om SJ utan de måste båda handla om att SJ har höjt 

biljettpriserna eller att ett SJ-tåg har råkat ut för en viss olycka.

3. Nyheten måste inte vara publicerad samma dag i båda tidningarna utan det är den 

första rapporteringen av händelsen som väljs ut om flera artiklar som berör 

samma nyhet finns att tillgå.

Med dessa tre kriterier som grund har tio olika artiklar valts ut i Dagens Nyheter och 

Metro Riks mellan 2 februari 2009 och 15 februari 2009. Min personliga åsikt har aldrig 
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behövt ligga till grund för valet av artiklar eftersom det var ett väldigt litet utbud av

artiklar som uppfyllde de tre kriterierna.

3.3.1 Artiklarna

De tio artiklarna tar upp nedan nämnda fem nyheter:

1. Hot mot skola – Ett gymnasium i Eskilstuna utrymdes efter ett hot på internet om 

en skolmassaker. DN 5 februari 2009. Metro 5 februari 2009.

2. Rasistiska poliser – Tre poliser i Malmö har uttalat sig rasistiskt under kravallerna 

i Rosengård. DN 6 februari 2009. Metro 6 februari 2009.

3. Dunskandalen – Gäss har plockats levande och dunet finns i produkter bland 

annat i Sverige. DN 3 februari 2009. Metro 4 februari 2009.

4. Mordet på Romario – 23-årige Romario knivskars till döds och tre män står 

åtalade för mordet. DN 3 februari 2009. Metro 3 februari 2009.

5. Bränderna i Australien – Stora bränder härjar i Australien. Samhällen förstörs och 

många har dött. DN 9 februari 2009. Metro 9 februari 2009. 

Artiklarnas omfång visas i översikten nedan. Med omfång avser jag antalet ord i 

ingressen och brödtexten.

DN Metro
1. Hot mot skola 76 239
2. Rasistiska poliser 321 117
3. Dunskandalen 306 278
4. Mordet på Romario 526 159
5. Bränderna i Australien 726 351

    Summa: 1955     Summa: 1144

4 Metod och teori

Jag kommer i huvudsak att använda mig av en kvalitativ metod i denna undersökning. 

För att kunna kategorisera innehållet i artiklarna kommer jag att använda mig av sex 

frågeord: vem, vad, när, var, hur och varför. Anledningen till detta förklaras nedan. Innan 
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jag närmare beskriver metoden kommer jag att kort beröra några frågor om nyheter och 

journalistik då min metod har sin grund i journalistiskt arbete.

4.1 Vad är en nyhet?

Hur kan man bestämma vad som är en nyhet? Sören Larsson (2004) skriver om fyra olika 

saker som definierar att det som skrivs verkligen är en nyhet. Det första är närheten, 

vilket innebär att vissa saker är intressanta för de människor som har någon anknytning 

till det man skriver om. Det kan t.ex. vara geografisk närhet eller att man tillhör samma 

yrkeskategori. Han tar upp exemplet att en jordbävning i en annan del av världen kanske 

knappt tas upp i tidningen, men om någon svensk omkommit i den får det antagligen helt 

andra proportioner. Det krävs också att det är något ovanligt som skett, att man kan lyfta 

fram människan i det hela samt att man skriver om det på ett enkelt sätt. 

4.2 Journalistens val

Det finns vissa etiska regler att följa för massmedia. I Börja skriva ( Andersson et al. 

1996) kan man läsa att massmedierna är skyldiga att ge korrekta nyheter då man spelar en 

så viktig roll i samhället. Journalisten ska respektera den personliga integriteten och inte 

publicera detaljer som inte är viktiga i sammanhanget. Om man kritiserar någon ska man 

ge dem möjligheten till en replik. Författarna skriver också att man bör överväga om man 

verkligen ska publicera saker som anonyma bombhot då man kan inspirera andra att göra 

samma sak, och att man aldrig skriver om självmord eller självmordsförsök. Något man 

påpekar är extra viktigt är att journalisten alltid ska försöka att vara så neutral som 

möjligt och att han eller hon ska lägga sina personliga värderingar åt sidan. Journalisterna 

ska helt enkelt skriva sanningen och avgöra när man kan och inte kan skriva alla detaljer. 

Den som har yttersta ansvaret för det som publiceras är tidningens ansvarige utgivare. 

Alla tidningar som utkommer med minst fyra nummer per år måste ha en ansvarig 

utgivare och det är han eller hon som står till svars om tidningen blir anmäld för något

man publicerat.
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4.3 Teori

Sören Larsson (2004) skriver att man i en artikel bör ge svar på frågorna vem, vad, när, 

var, hur och varför. Enligt Larsson sägs det att författaren och journalisten Rudyard 

Kipling var först med att hävda att dessa frågor bör besvaras i en nyhetsartikel. År 1902 

kom den första upplagan av Kiplings bok Just so stories där bland annat sagan The 

elephant’s child ingår. Varje saga avslutas med en dikt, och första delen av dikten i sagan

om elefanten innehåller de sex frågeorden.

I keep six honest serving-men
(They taught me all I knew);
Their names are What, and Why and When
And How and Where and Who.

Rudyard Kipling (1958:77)

James Glen Stovall, professor i journalistik vid University of Alabama, skriver i sin bok 

Journalism: who, what, when, where, why and how (2005) att för att kunna skriva så att 

läsaren får en tydlig bild av det som har hänt måste man gå igenom de tidigare nämnda 

sex frågorna när man samlar in materialet till sin artikel. Nedan kommer min egen 

översättning av Stovalls förklaring till varje frågeord (Stovall 2005:153).

 WHO – Här ska alla viktiga personer som har en roll presenteras. Det är viktigt 

att få med alla personer så att läsaren får rätt uppfattning av vad som har hänt.

 WHAT – Vilket är huvudtemat i nyheten? Finns det eventuellt några bihistorier 

som är av intresse? Huvudtemat bör kunna sammanfattas i en mening och sedan 

är det journalistens jobb att bygga upp sin artikel runt detta.

 WHEN – När hände det? Detta är kanske inte den viktigaste frågan, men det kan 

vara bra att svaret kommer tidigt i artikeln så att läsaren vet när det hela utspelade 

sig.

 WHERE – Var hände det? Som journalist ska man inte låta läsaren gissa sig 

fram till platsen för handlingarna utan detta ska skrivas klart och tydligt.

 WHY & HOW – Man ska förklara omständigheterna för läsaren. Om något 

konstigt har hänt måste journalisten besvara alla frågor som kan uppkomma 
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under läsningen. Man ska också sätta in det hela i rätt kontext samt referera till 

tidigare händelser som kan hjälpa läsaren att förstå.

4.4 Metod

Min metod är i huvudsak kvalitativ och baseras på de sex ovan nämnda frågorna av 

Kipling och Stovall samt en övrig-kategori där jag visar hur information presenteras i 

artiklarna på annat sätt än i löpande text, dvs. förekomsten av bilder, grafik och kartor 

mm. beskrivs. All information i de utvalda artiklarna kategoriseras enligt frågorna för att 

jag sedan ska kunna se om det finns några skillnader. Med all information menar jag all 

förekommande information hur den än presenteras. I vissa fall har jag omformulerat 

informationen då det annars skulle bli svårt att förstå när meningarna är ryckta ur sitt 

sammanhang. Efter kategoriseringen jämför jag artiklarna fråga för fråga och ser om det 

finns några skillnader mellan tidningarna. I denna del av undersökningen blir det även 

möjligt att upptäcka eventuella motstridiga uppgifter i artiklarna.

För att kunna beskriva hur artiklarna ser ut mäter jag för hand omfånget av de fyra 

kategorierna bild, grafik och informationsrutor; rubriker; brödtext ingress och bylines 

samt fri yta. Med fri yta menar jag det utrymme som återstår sedan jag mätt upp de övriga 

kategorierna. På detta sätt kan man se hur den genomsnittliga artikeln ser ut i Metro 

respektive DN. Denna del av undersökningen är alltså kvantitativ.

5 Analys

I det här kapitlet kommer jag att visa ett exempel på hur analysen och kategoriseringen av 

innehållet i artiklarna ser ut. Eftersom fokus i min undersökning ligger på analysen har 

jag valt att placera kategoriseringen av de resterande nio artiklarna i en bilaga, vilket 

innebär att en del saker som senare nämns i analys och diskussion endast presenteras i 

bilagan.
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Jag kommer hädanefter att referera till artiklarna med siffrorna 1 – 5 enligt listan nedan:

1. Hot mot skola

2. Rasistiska poliser

3. Dunskandal

4. Mordet på Romario

5. Bränderna i Australien

5.1 Kategorisering enligt frågeorden

Nedan visas hur jag har kategoriserat innehållet i artikel 2 i DN enligt frågeorden. 

Innehållskategoriseringen av resterande artiklar finns som tidigare nämnt i bilagan.

Vem: Här presenteras de personer, företag och grupper som omnämns i artiklarna.

Tre poliser som har uttalat sig rasistiskt, filmande poliskollega, Malmös polismästare Ulf 

Sempert, justitieministern, integrationsministern, tidigare överåklagare i Malmö Sven-

Erik Alhem, rikspolischef Bengt Svensson, stenkastande ungdomar och man åtalad för 

upplopp.

Vad: Här presenteras information som besvarar frågan vad det är som har hänt. 

Huvudtema och bihistorier som kommer fram i artiklarna beskrivs.

Tre poliser har uttalat sig rasistiskt och på grund av det blivit avstängda från yttre 

tjänstgöring samt blivit anmälda till åklagare. Justitieministern och integrationsministern 

fördömer det hela och rikspolischefen säger att en sådan attityd och ett sådant språkbruk 

inte är acceptabelt. Malmös polismästare säger att det var fel av poliserna och att man 

inte tolererar en sådan människosyn även om de fått hundratals stenar kastade på sig. Han 

menar att det är ett bakslag för polisens arbete med värdegrund och mångfald inom kåren.

Malmöpolisen är stenhård mot rasism inom kåren och ett tidigare fall beskrivs där ett 

polisbefäl fick sparken efter att ha skickat ett brev med rasistiskt innehåll till ett 

kommunalråd. Mannen själv menade att brevet var privat, men polisledningen tyckte att 

han borde ha vetat bättre då brev till kommunalråd är offentliga. En tidigare överåklagare 
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i Malmö säger att det som har skett nu kanske inte är olagligt då det uttalades i enrum 

mellan poliser.

Citat nämnda: ”Den lille apajäveln. Ska jag göra han steril när jag får tag på honom?” 

”Ja, han ska ha sig duktigt med stryk så att han inte kan stå på benen.”

När: Här presenteras de viktiga tidpunkterna i artiklarna.

Händelserna utspelade sig vid kravallerna före jul men uppdagades vid en rättegång 

onsdagen innan artikelns publicering.

Var - Här presenteras de platser som förekommer i artiklarna.

Rosengård i Malmö och Malmö tingsrätt.

Hur: Här presenteras hur de olika händelserna har gått till.

En kollega filmade inne i polisbussen där poliserna uttalade sig. Vid en rättegång blev det 

hela känt när man spelade upp filmen för att identifiera en man som stod åtalad för 

våldsamt upplopp. I bakgrunden på filmen kan man höra polisernas kommentarer.

Varför: Här presenteras det varför något har inträffat.

Uttalandena ska vara reaktioner på upploppet där poliserna fick stenar kastade på sig.

Övrigt: Här presenteras de olika delarna i artikeln som finns utöver själva brödtexten och 

rubriker.

Bild på poliser under kravallerna och information om mer läsning på DN:s hemsida.

6. Resultat

I det här kapitlet redogör jag först för hur den genomsnittliga artikeln ser ut i de båda 

tidningarna. Sedan presenterar jag en översikt där man kan se resultatet av 

kategoriseringen samt en närmare beskrivning av denna.
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6.1 Mått på artiklarna

I figur 1 ser man hur DN:s genomsnittliga indelning ser ut. Störst plats tar bilder, grafik 

och informationsrutor medan rubrikerna tar upp minst plats. I figur 2 ser man 

motsvarande indelning för Metro. Även där tar bilder, grafik och informationsrutor upp 

den största delen av utrymmet, men den minsta delen är där den fria ytan.

42%

8%

35%

15%
Bilder, grafik och
informationsrutor

Rubriker

Brödtext, ingress
och byline

Fri yta

Figur 1. Den genomsnittliga artikeln i DN.

54%

22%

19%

5%
Bilder, grafik och
informationsrutor

Rubriker

Brödtext, ingress
och byline

Fri yta

Figur 2. Den genomsnittliga artikeln i Metro.

Vad man kan se när man jämför de två genomsnittliga artiklarna är att det enda som är 

lika är att bilder, grafik och informationsrutor tar störst plats. Dock är det så att Metro 

avsätter mer än halva utrymmet till det men knappt en femtedel till själva texten. Det är 

till och med så att rubrikerna får lite större plats än brödtext och ingress. I DN tar den 

största kategorin upp strax över två femtedelar och nästkommande kategori som är själva 
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textdelen är bara sju procentenheter mindre. DN:s artiklar är dessutom luftigare då man 

har mer fri yta än Metro.

6.2 Frågeorden

Här presenteras först en sammanställning av kategoriseringen i tabellform och sedan 

kommer en mer detaljerad beskrivning.

DN Metro
Vem 8 personer/artikel i genomsnitt

Bredare spektrum
6 personer/artikel i genomsnitt

Vad Andra sidospår än Metro
Längre och mer detaljerat
Motstridiga uppgifter

Andra sidospår än DN

Motstridiga uppgifter
När Inga större skillnader mot Metro Inga större skillnader mot DN

Var Inga större skillnader mot Metro Inga större skillnader mot DN

Hur Inga större skillnader mot Metro Inga större skillnader mot DN

Varför Ingen förklaring i artikel 2 och 3. Ingen förklaring i artikel 3 och 5

Övrigt 1,6 bild/artikel i genomsnitt
Utförligare grafik
I fyra av fem artiklar hänvisning 
till hemsidan

3 bilder/artikel i genomsnitt

I en artikel hänvisning till hemsidan

När det gäller personerna som de olika tidningarna har tagit upp har jag observerat 

följande. Metro nämner i genomsnitt sex personer i varje artikel medan motsvarande 

siffra för DN är åtta. I artikel 1, vilken är den enda som är längst i Metro, nämner man 

fler personer än DN. I DN förekommer dock ändå ett ögonvittne, en elev på skolan, vilket

ger artikeln en annan närhet än den Metro skildrar. I artikel 2 kan man se att Metro 

nämner personer som finns lokalt i Malmö medan DN börjar med ministrar och 

rikspolischef för att sedan ha med personer ända ner på lokal nivå i Malmö. I artikel 4

nämner båda tidningarna samma personer, med ett undantag: i DN uttalar sig en av de 

åtalades advokat.  Även i artikel 5 har man ungefär samma personer och båda tidningarna 

har vittnen från staden Kinglake, men vittnet i Metro citeras i andrahand medan DN:s 
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vittne är uppringt av tidningen. Hennes historia presenteras dessutom i en egen artikel 

intill huvudartikeln om bränderna. Metro har å andra sidan ett vittne till då man har talat 

med prästen i Svenska kyrkan i Melbourne som uttalar sig om situationen för svenskarna 

i området. Genom detta har man skapat den närhet till händelserna för oss svenskar som 

Larsson (2004) talar om (se 4.1). DN nämner att Australien ska få hjälp av en 

identifieringsgrupp som skapades efter terrorattackerna i USA 2001 och ger därmed inte 

bara läsaren en bild av vilket ofantligt arbete som väntar framöver utan jämför även 

vidden av denna katastrof med den som utspelade sig i USA.

I kategorin vad har jag sett på sidospåren och detaljerna i artiklarna. I artikel 1 nämner 

DN detaljen att det var en skottlossning hotet gällde, men Metro skriver i sin tur om ett 

samarbete mellan svensk och amerikansk polis. När DN i artikel 4 skriver om vilka 

åtgärder åklagaren vidtagit skriver Metro om Romario som person och hur han hyllades 

med en manifestation. Jag kan inte avgöra vilken tidning som väljer ”rätt” och kan därför 

endast konstatera att tidningarna har valt att lägga fokus på skilda saker. Vad jag däremot 

har kunnat se är att i just denna kategori har DN i fyra av fem möjliga artiklar mer att 

berätta än vad Metro har. Endast i artikel 1, vilken är den enda artikeln där Metros 

version är längst, hamnar DN efter Metro. Exempel på den större utförligheten i DN kan 

man se i artikel nummer 2 där DN utöver att berätta vad som har hänt även låter flera 

högre tjänstemän komma till tals. Man berättar också om en tidigare händelse inom 

polisen i Malmö samt låter en före detta överåklagare jämföra den nya och den gamla 

incidenten. Som tidigare nämnt förekommer det i genomsnitt två personer mer i DN:s 

artiklar och jag vill påstå att det hänger samman med det jag ser inom vad-kategorin. Man 

låter helt enkelt fler personer berätta sin version av det som har hänt och får på det viset 

en mer detaljerad redogörelse. I artikel 5 kan man se hur DN har mer fakta om hur många 

hus som har brunnit ner och hur många hektar mark som är förstörda. Sådana detaljer gör 

också att deras artiklar blir längre än de i Metro.

Även om syftet med min undersökning inte är att bedöma sanningshalten i det som skrivs 

kommer jag här ändå att peka ut några motstridiga uppgifter inom vad-kategorin som jag 

anser ger läsaren olika uppfattningar om vad som har hänt. I artikel 2 kan man i Metro 

läsa att poliserna är tagna ur tjänst medan man i DN skriver att de är tagna ur yttre tjänst, 

vilket är två helt skilda saker. Om man är tagen ur yttre tjänst måste man rimligtvis 

fortfarande få ha en inre tjänst, dvs. en skrivbordstjänst. Den som läster Metro kommer
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att tro något helt annat än den som läser DN i detta fall. I artikel 4 kan man i Metro läsa 

att Romario knuffades ur en svart Audi utanför ambulansintaget på Karolinska sjukhuset i 

Solna medan DN skriver att han färdades dit med en ambulans. Vad jag finner värt att 

nämna är att ingen av tidningarna skriver något mer omkring denna del av handlingen. 

Vem ringde ambulansen?  Vems bil tror man att det var? Vem är vittnet som har sett 

bilen men som uppenbarligen inte såg en ambulans? Detta är frågor som jag som läsare 

vill ha besvarade, men som båda tidningarna lämnar öppna. I samma artikel skriver 

Metro att gängen träffades för att göra upp medan DN väljer att citera en av de åtalade 

som säger att man skulle ”ta det lugnt och bara prata”. Där nämns aldrig något om någon 

uppgörelse utan man kallar det ”ett planerat möte”.

I åtta artiklar står det förklarat varför något har skett men båda tidningarna har varsin 

artikel då detta inte sker. Metro förklarar aldrig explicit varför polismännen i artikel 2 gör 

som de gör. Om man läser ”detta har hänt-rutan” kan man se att det var kravaller i Malmö 

och anta att det finns ett samband, men närmare än så kommer man inte. I DN 

framkommer informationen genom att polismästaren säger att man inte tolererar sådant 

även om poliserna fått hundratals stenar kastade på sig, vilket då blir anledningen till att 

det hela har skett. DN gör samma sak i artikel 5 när man skriver att vissa av bränderna 

startats av mordbrännare. Då får man anta att andra bränder har startat på andra sätt, men 

riktigt hur framkommer inte. I Metro däremot står det att bränderna beror på värme, blåst 

och mordbrännare. I artikel 3 skriver ingen av tidningarna varför man plockar dunen från 

levande fåglar utan bara varför butikerna har valt att agera.

Också i kategorin övrigt skiljer sig tidningarna från varandra. Metro har i snitt 3 bilder 

per artikel och DN har 1,6 bild per artikel. Grafik förekommer i två artiklar i vardera 

tidningen och då gäller det artikel 4 och 5 för båda. DN:s grafik är däremot utförligare än 

den i Metro. På en karta över Stockholm som finns i båda tidningarna markeras vägar och 

samtliga stadsdelar i DN medan man i Metro endast har markerat relevanta platser för 

deras artikel. DN har dessutom grafik över de sex inblandade personerna med deras ålder, 

skador och hur de ställer sig till eventuella anklagelser. I artikel 5 har båda en karta över 

Australien med aktuella bränder markerade. DN har många fler bränder markerade (trots 

att båda artiklarna är publicerade samma dag) och har dessutom en karta över delstaten 

Victoria som är värst drabbad. DN har i fyra av fem artiklar en adress till hemsidan där 
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man kan läsa mer om den aktuella händelsen medan Metro endast i ett fall hänvisar till 

hemsidan.

I de tre kategorierna när, var och hur finns det endast små skillnader mellan tidningarna 

och något mönster går inte att urskilja.

7. Diskussion och slutsats

Syftet med denna uppsats var att se hur innehållet i Metros och DN:s nyhetsartiklar 

skiljer sig åt. Min hypotes var att den som väljer att läsa DN får mer information än en 

läsare av Metro. Vad jag har kunnat konstatera är att det finns vissa skillnader, även om 

de är färre än jag ursprungligen trodde. Då min undersökning endast berör fem artiklar 

från vardera tidningen är det naturligtvis svårt att veta hur resultatet speglar verkligheten, 

men jag anser att vissa delar är så pass tydliga att man ändå kan dra slutsatser av dem. 

De områden där de största skillnaderna finns är frågan om vilka och hur många personer 

som presenteras i artiklarna, vad som har hänt och hur mycket material utöver texten som 

finns. När det gäller personerna nämner DN med ett undantag alltid fler personer. I

undantaget har DN ändå lycktas få tag på ett vittne som uttalar sig vilket Metro inte har i 

sin artikel. Enligt Larsson (2004) kännetecknas en nyhet av att man lyckas lyfta fram 

människan i artikeln. Detta har DN större chans att göra när man i princip hela tiden har 

ett större antal personer med. Det finns högre chefer och ministrar med som uttalar sig så 

att man som läsare vet att det här är något som myndigheterna har uppmärksammat vilket 

bör lugna läsaren. Det finns även plats för medborgaren som kan lägga fram sin berättelse 

och som läsaren kan relatera till. Man kan diskutera om alla omnämnda personer är 

relevanta för läsaren i vissa fall, men på det stora hela ger DN:s rapportering en klarare 

bild av vad som har hänt genom att så många delaktiga människor får komma till tals. 

Ljung (2004) skriver om en närvarokänsla som finns i DN men som fattas i Metro, vilket 

stämmer överens med de iakttagelser jag gjort i min undersökning. Beroende på vilka 

personer som kommer till tals i artikeln kan en sådan närvarokänsla skapas. Ett bra 

exempel på det är när DN har en intervju med ett vittne till bränderna i Australien. Hon 

berättar om ljuden av exploderande gasflaskor och synen av eldklot som blåste in i 

samhället.  Den som läser kan nästan se och känna hennes panik, hur hon trodde att hon 



20

var säker eftersom inga varningar fanns på internet men plötsligt bara hade tio minuter på 

sig att lämna sitt hem. Genom ögonvittnesskildringar som denna kan man ge läsaren 

känslan av hur det faktiskt var på plats när händelsen inträffade. Det är inte i alla artiklar 

som DN:s vittnen får lika mycket plats som i denna, men detta är ett väldigt tydligt 

exempel.

Inom vad-kategorin har jag kunnat se att tidningarna har gjort olika val i artiklarna. DN

har valt vissa sidospår som Metro inte har och vice versa, men överlag är det även här 

DN som har en mer omfattande rapportering. DN har hela tiden några fler detaljer och 

några fler människor som berättar sin sida av vad som har hänt eller sin inställning till 

det. Det man kan fråga sig är i vilken utsträckning det är ett medvetet val av Metro att 

inte ta med vissa delar just för att artikeln ska vara lättläst och kort. Om man går ner på 

detaljnivå med en del av artikeln innebär det sannolikt att andra delar måste strykas för 

att detaljerna ska få plats. Därför föreställer jag mig att Metros policy är att ge läsaren en 

överblick av vad som har hänt istället för att så detaljrikt som möjligt beskriva allting.

Om det stämmer får det naturligtvis konsekvenser för läsaren om denne inte vet om det, 

men då Metro är en så pass känd tidning tror jag att alla känner till dess koncept. Läsarna

vill ha snabba nyheter och det är vad de får.

Att det finns vissa motstridiga uppgifter två tidningar emellan tror jag inte att man skulle 

komma ifrån vilka två tidningar jag än skulle ha valt att undersöka. I detta fall var 

motsägelserna väldigt få och påverkar inte läsarens uppfattning om händelseförloppet. 

Sannolikt handlar det om tillfälligheter som vem journalisten har pratat med eller vilka 

uppgifter man har hunnit bekräfta innan deadline.

Ljung (2004:130) säger att när DN och Metro har samma nyhet så har DN i princip alltid 

en längre version. Också detta stämmer överens med min undersökning. Metros artiklar 

är sammanlagt 811 ord kortare, med artikel 1 som undantag där Metros version är längre. 

Denna artikel anser jag vara ett särfall. Utöver det att den är längre än DN:s artikel

nämns dessutom två personer mer än i DN och fler detaljer om händelseförloppet. Det 

kan förefalla som om detta motsäger mitt påstående att DN skriver utförligare på just 

dessa områden. Jag anser dock att motsägelsen endast är skenbar. Eftersom detta alltså är 

den enda gången som Metros artikel är längre och man då gör precis likadant som DN 

gör i normalfallet kan man anta att man i en längre artikel mer detaljrikt kan beskriva vad 

som har hänt och får mer plats att skriva vad flera personer säger om händelsen. Jag tror 
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därför att Metros artiklar inte innehåller mindre information i kategorierna vad och vem

för att man inte får tag på informationen, utan för att man har ett begränsat utrymme.

Av det begränsade utrymmet i Metro utgörs över hälften av bilder, grafik och 

informationsrutor, medan brödtexten får endast 19 % av artikelns utrymme. Motsvarande 

siffra för brödtexten i DN är 35 %. Metros skribenter har alltså betydligt mindre plats i 

artikeln att med ord kunna beskriva vad som har hänt. Istället satsar man på fler bilder

och ger mer utrymme åt dem än vad DN gör. Det heter visserligen att ”en bild säger mer 

än tusen ord”, men trots att Metro har fler bilder kommer det inte fram mer information 

genom dessa enligt min undersökning. Däremot kan man säga att bilderna bidrar till att 

den genomsnittliga lästiden på 20 minuter är enklare att hålla jämfört med om man hade 

haft hela bildutrymmet fyllt med text. Då Metros nisch är ”snabba” nyheter och tidningen 

är uppskattad bland läsarna just för att den är lättläst (Wadbring 2003) måste man säga att 

tidningen ändå fyller sin funktion trots vissa innehållsmässiga skillnader i jämförelse med

DN. Wadbring säger också att det inte verkar spela någon roll för Metros läsare att 

tidningens upplägg är något annorlunda. Samma tankar har slagit mig flera gånger när jag

har funderat på hur skillnaderna jag sett DN och Metro emellan påverkar läsaren. Min 

undersökning visar att DN skriver utförligare i vissa delar av artiklarna, men Metro 

fungerar ju bevisligen ändå. Tidningen har inte bara överlevt utan expanderat såväl inom 

Sveriges gränser som utanför dem. 

Det finns många sätt att jobba vidare med dessa artiklar, både ur ett språkligt och ur ett 

journalistiskt perspektiv. Man skulle exempelvis kunna titta närmare på hur 

informationen presenteras i artiklarna. Jag har i min undersökning kunnat visa hur 

mycket större plats bilderna får i Metro, men hur stor betydelse har dessa bilder 

egentligen för artikeln? Det vore även intressant att se om och i så fall hur språket skiljer 

sig åt mellan tidningarna. Något jag personligen skulle vilja veta mer om är hur arbetet 

med en artikel på Metro ser ut. Hur ser de eventuella regler ut som man följer för att 

skapa den nerbantade artikeln och i vilken utsträckning följer journalisterna detta

mönster?
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8. Sammanfattning

Syftet med denna uppsats är att se om artiklar i Dagens Nyheter och Metro skiljer sig åt 

innehållsmässigt. Fem artiklar från respektive tidning har valts ut och dessa artiklar 

behandlar samma fem nyheter. Jag har analyserat artiklarna och tittat på vilken typ av 

information som förekommer för att försöka se ett mönster, men även hur artiklarna 

visuellt är uppbyggda. Det visade sig att det finns både skillnader och likheter mellan 

tidningarna. De skillnader som har framkommit i undersökningen är att DN i genomsnitt 

skriver om fler personer i sina artiklar och att de mer detaljerat förklarar vad som har hänt 

jämfört med Metro. Metro förlitar sig dessutom i större utsträckning på bildmaterial än 

brödtext i sina artiklar, vilket troligtvis har att göra med att tidningens syfte är att läsaren

snabbt ska få en överblick.

Jag har sett tendenser som tyder på att det utrymme som står till förfogande för en artikel 

spelar roll för dess innehåll. I en av fem behandlade artiklar har Metro fler ord än DN och 

i just denna artikel följer Metro det mönster som jag visat att DN gör i de andra 

artiklarna, dvs. fler personer och mer detaljer om vad som har hänt. Jag har även visat att 

tidningarna har motstridiga uppgifter, men det förekommer i väldigt få fall och det skulle 

sannolikt ha skett vilka två tidningar jag än hade valt.

Den slutsats jag kan dra efter denna undersökning är att utrymmet påverkar mängden och 

typen av information i artiklarna.
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Bilaga

Kategorisering av innehållet i artiklarna

Vem

Här presenteras de personer, företag och grupper som omnämns i artiklarna. 

1. DN: 21-årig man, polisen, rikskriminalpolisens internetspaningsenhet, elever, eleven Judith Eliebro och 

lärare.  

1. Metro: 21-årig man, polisen i Sverige, polisen i USA, Anders Ahlqvist (chef för Rikskriminalpolisens 

internetspaningsenhet), rektor, elever, privatperson i Norge och kriminologen Jerzy Sarnecki.

2. DN: Tre poliser som har uttalat sig rasistiskt, filmande poliskollega, Malmös polismästare Ulf Sempert, 

justitieministern, integrationsministern, tidigare överåklagare i Malmö Sven-Erik Alhem, rikspolischef 

Bengt Svensson, stenkastande ungdomar och man åtalad för upplopp.

2. Metro: Tre poliser som uttalat sig rasistiskt, chefen för kriminaljouren i Malmö Åke Malm, biträdande 

närpolischefen i Rosengård Göran Holmgren och Rosengårdsbor.

3. DN: Åhléns, pressinformatören vid Åhléns AB Monica Hultgren, IKEA, Sova, Jysk och VD för Jysk 

Sverige Johan Sjödin.

3. Metro: Talesmannen för Sveriges veterinärförbund Johan Beck Friis, Åhléns och Sova.

4. DN: Åtalad 18-åring, åtalad 20-åring, åtalad 16-åring, Romario, två vänner till Romario, åklagare Ewa 

Tvengström, Norrortens utredningsledare Tomas Tronning och advokat Johan Åkermark.

4. Metro: Åtalad 18-åring, åtalad 19-åring, åtalad 16-åring, Romario, två vänner till Romario, åklagare och 

Polisens förundersökningsledare Tomas Tronning.

5. DN: Brandmän, nyhetsankaret Brian Naylor och hans fru, de som har flytt, dött eller saknas, 

identifieringsgrupp, 31-årig man, brandchef Steve Warrington, premiärminister Kevin Rudd och vittnet 

Arwyn Taylor.

5. Metro: Premiärminister Kevin Rudd, vittnet Maryan Mercuri, biträdande polischef i Victoria Kieran 

Walshe, räddningstjänsten, människor som flytt eller dött och prästen Per-Anders Sandgren i Svenska 

kyrkan i Melbourne.
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Vad

Här presenteras information som besvarar frågan vad det är som har hänt. Huvudtema och bihistorier som 

kommer fram i artiklarna beskrivs.

1. DN: Hot mot gymnasieskola om att en skottlossning skulle ske. Polisen spärrade av skolan i 1,5 timme 

och elever och lärare fick inte lämna området. Enligt eleven Judith Eilebro var stämningen lugn men det 

uppstod en del rykten. Hotet spårades av rikskriminalpolisens internetspaningsenhet till en man som 

erkände direkt.

1. Metro: Hot om massaker på gymnasieskolan samt hot mot skolans rektor. Elever fick stanna inomhus 

medan lokalerna genomsöktes. Svensk polis samarbetade med amerikansk polis för att få fram ägaren till 

IP-adressen som var kopplad till hotet, vilket bekräftas av chefen för rikskriminalens internetspaningsenhet 

Anders Ahlqvist. Gärningsmannen spårades till sin bostad i norra Södermanland där han greps. Han 

släpptes senare men är misstänkt för olaga hot.

En kriminolog uttalar sig och säger att polisen gjorde rätt som tog hotet på allvar eftersom skolskjutningar 

ofta föregås av hot på nätet. Han menar att flera hot kommer att dyka upp på nätet de närmaste dagarna. 

Anders Ahlqvist säger att hoten har ökat i Sverige sedan senaste skolskjutningen i Finland och att individer 

gör det för att få uppmärksamhet.

2. DN: Tre poliser har uttalat sig rasistiskt och på grund av det blivit avstängda från yttre tjänstgöring samt 

blivit anmälda till åklagare. Justitieministern och integrationsministern fördömer det hela och 

rikspolischefen säger att en sådan attityd och ett sådant språkbruk inte är acceptabelt. Malmös polismästare 

säger att det var fel av poliserna och att man inte tolererar en sådan människosyn även om de fått hundratals 

stenar kastade på sig. Han menar att det är ett bakslag för polisens arbete med värdegrund och mångfald 

inom kåren.

Malmöpolisen är stenhård mot rasism inom kåren och ett tidigare fall beskrivs där ett polisbefäl fick 

sparken efter att ha skickat ett brev med rasistiskt innehåll till ett kommunalråd. Mannen själv menade att 

brevet var privat, men polisledningen tyckte att han borde ha vetat bättre då brev till kommunalråd är 

offentliga. En tidigare överåklagare i Malmö säger att det som har skett nu kanske inte är olagligt då det 

uttalades i enrum mellan poliser.

Citat nämnda: ”Den lille apajäveln. Ska jag göra han steril när jag får tag på honom?” ”Ja, han ska ha sig 

duktigt med stryk så att han inte kan stå på benen.”

2. Metro: Tre poliser har uttalat sig rasistiskt mot ungdomar i Rosengård och har tagits ur tjänst. Chefen 

för kriminaljouren säger att det är oacceptabelt. Biträdande närpolischefen är besviken och säger att det 

spär på misstron mot polisen samt att det kommer ta lång tid att bygga upp förtroendet igen. Några boende i 

Rosengård som tidningen talat med säger att de är oroade över rasismen inom poliskåren och att de har 

tappat förtroendet.
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Citat nämnda: ”Den lille jävla apajäveln!” ”Ni är komna till fel kommun, blattajävlar!” ”Ska jag göra han 

steril?”

3. DN: Efter att programmet Kalla Fakta i TV 4 visat hur europeiska gäss plockas levande för att dunen 

sedan blir till varor som säljs i hela Europa agerar nu olika svenska butikskedjor. Pressinformatören på 

Åhléns AB säger att folk från hela landet har ringt och visat sin uppskattning till säljstoppet. Åhléns säljer 

dunvaror från flera leverantörer, bland annat Engmo Dun. På deras hemsida kan man läsa att dunen i deras 

varor kommer från gäss på gårdar i Sverige och Danmark samt att de plockats efter slakt. 

3. Metro: TV 4:s program Kalla Fakta visade att dun som plockats från levande gäss säljs i Sverige. 

Talesmannen för Svenska veterinärförbundet Johan Beck Friis som deltog i programmet säger att såna här 

avslöjanden i media kan åstadkomma mer än politiska utredningar och förslag. Han har fått stor respons 

efter programmet och tror att det beror på att så många tar åt sig då dunprodukter är något som många 

använder väldigt ofta. 

Polen och Ungern nämns som land där detta sker och även om de har skrivit på europakonventionen som 

förbjuder detta så efterföljs det inte. Nu väntar man på en ny EU-lagstiftning vilket kan ta lång tid. Beck 

Friis menar att man i väntan på den får ställa högre krav på handlarna och fråga vilka garantier de har.

4. DN: Tre ungdomar åtalas för mordet på 23-årige Romario och mordförsök på två andra unga män som 

skadades svårt men överlevde. En 18-åring nekade först till anklagelserna. Hans advokat säger att klienten 

medger att han huggit tre personer men att han inte haft uppsåtet att döda någon. Han ville endast skada 

dem eftersom dessa människor skadat honom ganska allvarligt samma kväll.  En 16-åring och en 20-åring 

är åtalade för medhjälp till mord då de ordnade med biltransport till den mordåtalade. 16-åringen erkänner 

att han huggit någon i självförsvar med en skruvmejsel som han själv inte hade med sig och 20-åringen 

medger att han befunnit sig på platsen men nekar till någon inblandning. Alla tre åtalade ska ha varit 

berusade under mordkvällen. 

Åklagaren hävdar att man visat särskild hänsynslöshet och råhet genom att använda kniv eller annat vasst 

föremål. Hon har garderat sig genom att i slutet av åtalet skriva att de åtalade i vart fall har medverkat då 

någon eller några personer har berövat Romario livet. Utredningsledaren säger att det fortfarande är oklart 

vad som hände på brottsplatsen eftersom ingen vill berätta tillräckligt mycket.

4. Metro: 23-årige Romario knivhöggs till döds och två av hans vänner knivskars också. Nu står tre 

tonåringar åtalade för mordförsök respektive medhjälp till mord. Romario som var en stor fotbollstalang 

hedrades med en manifestation på Sergels Torg och omkring tusen Husbybor följde kistan till graven. En 

18-åring erkänner att han knivskar de andra tre, en 16-åring står åtalad för medhjälp till mord och 

mordförsök och detsamma gäller en 19-åring. Förundersökningsledaren säger att utredningen har varit svår 

då ingen har velat prata. Man känner till händelseförloppet men inte hur allt ursprungligen startade.

5. DN: Omfattande bränder har drabbat delar av Australien och minst 108 människor har omkommit. 

Nästan 4000 har lämnat sina hem, 100 personer saknas, 22 samhällen är drabbade och 800 hus är förstörda. 
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I samhället Kinglake har det kända nyhetsankaret Brian Naylor och hans fru hittats döda i sitt hem. Lokala 

myndigheter har fått stöd från den identifieringsgrupp som skapades efter terrorattackerna i USA 2001, 

men befarar att identifieringen blir svår på grund av den häftiga elden. En 31-årig man är arresterad för att 

han ska ha tänt på en brand. De pyromaner som grips kan åtalas för mord.

Flera tusen brandmän och frivilliga bekämpade under söndagen mer än 100 bränder i delstaten New South 

Wales (där hittills ingen död hittats) och i den värst drabbade delstaten Victoria.  Militären har höjd 

beredskap för att kunna rycka in. Premiärministern besökte under helgen flera drabbade områden och fick 

trösta människor. Han säger att det är helvetet i all sin kraft som drabbat Victorias invånare de senaste 

dygnen och att nationen får förbereda sig på det värsta. Man är rädd att dödssiffran kommer att fördubblas. 

Kinglake med omnejd har sedan lördagen ingen el, men DN fick via mobil tag på en av de 1500 invånarna,

Arwyn Taylor som har flytt till en vän i Melbourne. Hon berättar att branden kom utan förvarning trots att 

hon via nätet hade koll på brandvarningar i närheten av Kinglake. Plötsligt blåste stora eldklot in och de 

fick mindre än 10 minuter på sig att fly. Hus stod i lågor, gasflaskor exploderade och himlen var svart 

medan man samlades på en parkering i samhället för att sedan fly tillsammans. Alla i området har 

evakuerats och 220 000 hektar mark har brunnit ner. Några få hus står än men över 30 människor är 

omkomna. 

5. Metro: Stora eldsvådor härjar i Australien och sett till antalet döda (100 kroppar hittade hittills) är det 

den största katastrofen i landets historia. Hela samhällen har utplånats och räddningstjänsten bävar för vad 

de ska hitta när de genomsöker allt. Premiärministern säger att det är helvetet i all sin vrede som kommit 

till Victorias människor. Vittnet Maryan Mercuri säger till tidningen The Age att eld regnade ner från 

himlen över bilarna som försökte lämna samhället Kinglake utanför Melbourne. På ett par minuter blev 

himlen svart av rök. Det blev nattsvart och de som var där kunde inte fly.

Prästen vid Svenska kyrkan i Melbourne säger att invånarna i Australien är vana vid att hus brinner ner 

med att man är chockade för att så få har hunnit fly. Han jämför stämningen med hur det var i Sverige efter 

tsunamin och Estoniakatastrofen. Han säger att det finns cirka 3000 svenskar i området men att det inte är 

några turistställen som det brinner på och att det därför är osannolikt att några turister befinner sig där. Det 

är värre för lokalbefolkningen eftersom mobilnät och elstationer varit utslagna så att man inte kunnat få tag 

på anhöriga för att se hur de mår.

När

Här presenteras de viktiga tidpunkterna i artiklarna.

1. DN: På onsdagsförmiddagen (innan tidningens publicering).

1. Metro: Igår.
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2. DN: Det utspelade sig vid kravallerna före jul men uppdagades vid en rättegång onsdagen innan 

tidningens publicering.

2. Metro: Kravallerna var i mitten av december och det uppdagades vid en rättegång 4 februari.

3. DN: Programmet sändes söndagen innan tidningens publicering och dagen efter började butikerna att 

agera .

3. Metro: Programmet sändes söndagen innan tidningens publicering och efter det har Friis Beck fått 

respons.

4. DN: Romario dog 18 oktober och nästkommande måndag efter tidningens publicering börjar 

rättegången. 

4. Metro: Romario dog 18 oktober och rättegången ska börja när tidningen publicerades.

5. DN: Under helgen innan tidningen publicerades.

5. Metro: Sedan två veckor och fortfarande vid publicering.

Var

Här presenteras de platser som förekommer i artiklarna.

1. DN: S:t Eskils gymnasium i Eskilstuna.

1. Metro: S:t Eskils gymnasium i Eskilstuna. Man nämner även Norra Södermanland.

2. DN: Rosengård i Malmö och Malmö tingsrätt.

2. Metro: Rosengård i Malmö och Malmö Tingsrätt.

3. DN: Det gäller dun i hela Europa men artikeln tar upp vad företag i Sverige nu gör.

3. Metro: Det hela sker i  exempelvis Ungern och Polen men dunen säljs till andra länder.

4. DN: Romario mördades vid Kista i Stockholm men man nämner även Fridhemsplan, S:t Görans sjukhus 

och Karolinska sjukhuset i Solna.

4. Metro: Mordet skedde i närheten av Kista men man nämner även, Fridhemsplan, Star Bar, S:t Görans 

sjukhus och Karolinska sjukhuset i Solna.
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5. DN: Australien, delstaterna Victoria och New South Wales, städerna Melbourne, Marysville och 

Kinglake.

5. Metro: Södra och sydöstra Australien, delstaten Victoria samt städerna Melbourne och Kinglake.

Hur 

Här presenteras hur de olika händelserna har gått till.

1. DN: Genom ett hot på internet.

1. Metro: Genom ett hot på internet. Rektorn fick ett samtal från en privatperson i Norge som sett hotet på 

nätet och ville varna.

2. DN: En kollega filmade inne i polisbussen där poliserna uttalade sig. Vid en rättegång blev det hela känt 

när man spelade upp filmen för att identifiera en man som stod åtalad för våldsamt upplopp. I bakgrunden 

på filmen kan man höra polisernas kommentarer.

2. Metro: Via en spaningsvideo som spelades upp under en rättegång där en man stod åtalad för våldsamt 

motstånd kom det fram vad poliserna hade sagt.

3. DN: Åhléns genomför försäljningsstopp och efterlyser ett certifieringsorgan som ska kunna göra 

stickprov hos leverantörerna, Sova stoppar tills vidare inköpen av dunprodukter, Jysk kräver också ett 

certifieringsorgan och IKEA lovar att skärpa kontrollen.

3. Metro: Fåglarnas fötter och vingar binds ihop och sedan rycker man dunen. Det kan ske 4-5 gånger 

under fågelns livstid. Djuren upplever dödsångest och stor smärta. Åhléns och Sova har stoppat 

försäljningen av dunprodukter och andra kedjor skärper kontrollerna.

4. DN: Efter bråket på Fridhemsplan tidigare på kvällen träffades de båda grupperna för att ”ta det lugnt 

och bara prata” säger den mordåtalade 18-åringen. Han blev arg på Romario och flyger på honom. Romario 

ser kniven och försöker springa men ramlar. Då hugger 18-åringen honom så att han fick så svåra skador på 

lungorna att han förblöder innan han kom till sjukhuset med ambulans. 

4. Metro: Efter ett bråk på ett uteställe planerar de båda gängen att träffas och göra upp. När Romario och 

hans vänner är på väg dit får de motorstopp och överrumplas då av det andra gänget som attackerar med 

knivar och någon typ av påk. På morgonen knuffas Romario ur en svart Audi vid ambulansintaget på 

Karolinska sjukhuset i Solna, men då är han förmodligen redan död. De andra två hittas i ett skogsområde.

5. DN: Människor har fångats av elden i sina bilar eller i sina hem och inte hunnit eller kunnat fly. En del 

har dött när de har vänt in för att rädda sina husdjur. Bränderna har spridit sig med rasande hastighet. 
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5. Metro: En två veckor lång värmebölja (47 grader uppmätt på lördagen) gjorde att många bränder 

startade och kraftiga vindar har gjort att eldarna sprider sig. Man menar också att mordbrännare har varit i 

farten. Människor har dött i sina hem när de överrumplats av elden. Vittnen berättar om eldväggar höga 

som femvåningshus som svept fram som expresståg.

Varför

Här presenteras det varför något har inträffat.

1. DN: 21-åringen hävdar att allt var på skoj.

1. Metro: Den anhållne säger i förhör att det hela var ett skämt.

2. DN: Uttalandena ska vara reaktioner på upploppet där poliserna fick stenar kastade på sig

2. Metro: Det står inte direkt en förklaring till varför poliserna har sagt som de gjorde.

3. DN: Butikerna vill kunna garantera att de säljer vad de påstår sig sälja. Åhléns presschef säger att det 

vekar finnas en gråzon eftersom man redan har fått garantier som man nu fått veta inte efterföljs.

3. Metro: Det anges ingen anledning till varför dunet plockas från levande fåglar. Butikerna stoppar 

försäljningen för att kunna garantera att dunen inte kommer från levande fåglar.

4. DN: Under året har de båda gängen bråkat. Den aktuella kvällen hade man slagits utanför en bar vid 

Fridhemsplan och då ska den åtalade 18-åringen ha fått ett skadat öga.

4. Metro: Gängen har bråkat dels tidigare på en fest och dels samma kväll som mordet. Vid bråket på 

mordkvällen ska 18-åringen ha fått ett hårt slag i ansiktet.

5. DN: Enligt brandchefen vet man att någon har tänt på en del eldar med flit.

5. Metro: Värmen och blåsten har gjort att eldarna spritt sig och dessutom har mordbrännare tänt på en del 

av eldarna.

Övrigt

Här presenteras de olika delarna i artikeln som finns utöver själva brödtexten och rubriker.

1. DN: Bild på poliser utanför skolan.

1. Metro: Bild på poliser utanför skolan samt en bild på näthotet.
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2. DN: Bild på poliser under kravallerna och information om mer läsning på DN:s hemsida.

2. Metro: Bild från spaningsvideon med citat skrivet, detta har hänt-ruta och information om att man kan 

höra uttalandena på Metros hemsida.

3. DN: Bild på en person som plockar dun och information om mer läsning på DN:s hemsida.

3. Metro: Bild på tre människor som plockar dun, bild på plockad gås och information om sex andra 

uppdagade djurskandaler samt bilder på dessa.

4. DN: Bild på folksamling vid Romarios begravning, bild på en Romariotröja vid mordplatsen, grafik över 

de sex inblandade (ålder, hur de åtalade ställer sig till anklagelserna samt skadorna på offren), karta över 

området med text och markeringar på kartan vad som hände var och information om mer läsning på DN:s 

hemsida.

4. Metro: Bild på Romario, bild på kniven, bild på bilen och grafik över hur mordkvällen gick till med en 

karta där de nämnda platserna finns markerade.

5. DN: Bild på brandbil framför en skogsbrand, bild på två brandmän, bild på utbrända byggnader i 

Kinglake, faktaruta om tidigare naturkatastrofer i Australien, karta över landet med aktuella eldar 

markerade, karta över delstaten Victoria med eldar markerade, en ruta där UD skriver att inga svenskar är 

döda eller rapporterade saknade samt information om mer läsning på DN:s hemsida.

5. Metro: Bild på brandmän som kämpar, bild på ett utbränt samhälle, bild på prästen Per Anders Sandgren 

och karta över Australien med aktuella bränder markerade.


