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SAMMANFATTNING 

Syftet med denna uppsats är att utifrån den akademiska definitonen av begreppet 

tabloidisering jämföra två dagstidningar med liknande värdegrund verkande inom två olika 

nationella kontexter. Detta för att se om tabloidiseringens faktorer anammats i samma 

utsträckning över landsgränserna och hur två stora dagstidningar eventuellt tvingats rucka på 

sina publicistiska värdegrunder. The New York Times och Dagens Nyheter har valts ut som 

analysenheter vars framsidor kommer att studeras enskilt likväl i komparitet mot varandra. 

För att underlätta en analys av tidningarnas enskilda progression så utförs två empiriska 

tidsnedslag, under september år 2000 och september 2012. Då tabloidisering oftast används i 

negativa ordalag där den klassiska journalistiken anses bli lidande så är det även av intresse 

att föra en diskussion huruvida den journalistiska kvalitén kan tänkas påverkas i och med 

tabloidiseringsprocessens faktorer i respektive tidskrift. Detta mynnar ut i följande 

frågeställningar: 

 

 Hur gestaltar sig Dagens Nyheters respektive The New York Times 

tabliodiseringsprocess i en nutida kontext och över en tolvårsperiod? 

 Utifrån uppnått resultat, vad är de största skillnaderna mellan de två undersökta 

tidningarna och vilken eventuell påverkan har tabloidisering på den genomgripande 

journalistiska kvalitén? 

För att besvara uppställda frågeställningar är studien en kvantitativ undersökning vars 

uppnådda resultat slutligen behandlas i en kvalitativ del. Den kvantitativa undersökningen 

utgörs av sammanlagt 120 framsidor och sammanlagt nio variabler vilka huvudsakligen 

grundar sig i Ingela Wadbrings studie från 2012 rörande journalistikens kommersialisering. 

Huvudsakligen uppvisar Dagens Nyheter en velande inställning gentemot deras egen 

publiceringsmodell, vilket gestaltar sig i en ökning av annonser, överrepresentation av bilder 

och rubriker före löpande text samt en allt jämnare fördelning av hårda och mjuka nyheter 

över tid. New York Times  uppvisar det tydligaste tecknet på tabloidisering endast i form av 

en ökande annonsförekomst. Den ansenligaste skillnaden mellan Dagens Nyheter och New 

York Times är den klara överrepresentationen av hårda nyheter i komparitet med mjuka 

nyheter från New York Times sida. Den innehållsliga kvalitén utifrån valda teoretiska 

resonemang visar att Dagens Nyheter i sin hybrida tidningsmodells välkomnande av tabloida 

inslag löper en större risk att omfamna journalistik med lägre verkningshöjd. 



 
 

Nyckelord: Tabloidisering, kommersialisering, Dagens Nyheter, The New York Times, 

journalistisk kvalité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Title:”All the news that´s fit to print”: A quantitative content analysis of The New York 

Times and Dagens Nyheters front pages on the basis of tabloidization theory. 

Authors: Pär Brolin & Kristoffer Olofsson 

Aim: We intend to distinguish elements of tabloidization in two daily newspapers as an effect 

to the increased economic and public orientated business models. The New York Times and 

Dagens Nyheter has been chosen mainly because they operates within different national 

media markets, secondly they are well known for their high journalistic standard. Based on 

the upcoming result, it’s in our concern to illuminate these possible changes effect on the 

overall journalistic quality and discuss its importance. We aim to reveal the actual state of 

tabloidization in the two high quality newspapers The New York Times and Dagens Nyheter 

and thus answer the following questions: 

 In which way are the elements of tabloidization shown in The New York Times and 

Dagens Nyheter in a contemporary context as well under a twelve years period? 

 Based on the achieved results, what are the main differences between the two 

examined newspapers and what potential impact could it have on the journalistic 

quality? 

Method/Material:  In order to perform this study, we have executed a quantitative study built 

on content analysis of the two newspapers front pages. To be able to see some individual 

changes within the two newspapers, two empirical swoops has been done, in September year 

2000 and in September 2012. This study covers a total of 120 front pages, 60 per newspaper 

and thus 30 per month. The selected 9 variables are based mainly on the basis of Ingela 

Wadbrings study from 2012 concerning commercialized journalism which examines the 

changes of Swedish newspaper content between the years 1960 and 2010. In addition, the 

theory of tabloidization is based on the academic discourse on the process which describes 

journalism that aims to satisfy the public demands to gain economic profit rather than report 

on more important matters in favor to the democratic society.  Furthermore, to facilitate the 

analysis chapter, an academic discussion regarding the reputable journalistic quality 

constitutes the theory chapter.  

 



 
 

Main results: This study’s result reveals some major differences between the two newspapers 

publication models. Dagens Nyheter shows pure elements of tabloidization mainly by 

prioritizing headlines and large pictures in front of clear text as well an equal distribution 

between hard and soft news. The New York Times shows on the other hand an over-

representation of sequentially written text rather than large pictures and headlines, 

furthermore they demonstrate a frequent occurrence of hard news in favor of soft news. The 

content quality is, from a theoretical point of view, of a lower journalistic standard regarding 

Dagens Nyheter than in The New York Times. Although, during the working process it 

became clear that the overall quality of newspapers content is rather subjective and that the 

definition of tabloidization, as something uncompromisingly negative, should be 

reconsidered. 
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1. INLEDNING 

 

Dagstidningen som du håller i din hand är en sjukling med obotlig diagnos. En bärare av 

gårdagens nyheter i en tid då alla vill ha allt genast. En masskommunicerande 

envägsrepresentatör i en värld som vill ha personligt tilltal- och möjligheten att påverka.
1
 

– Anette Novak, journalist 

 

Så lyder Anette Novaks replik angående vad en modern tidning är, i artikeln “På andra sidan 

pappret”, som utgör andra delen av DN:s artikelserie om papperstidningens framtid. 

Domedagsrapporterna avlöser varandra och etablerade tidsskrifter faller på löpande band för 

den, så kallade, tidningsdödens hänsynslösa framfart. Papperstidningen betraktades länge som 

“den tredje statsmakten”, en benämning som numera innefattar hela det mediala landskapet 

med alla dess konkurrerande komponenter. Det sägs att med en tidning kan man slå ihjäl både 

flugor och människor.  

 

En påstådd effekt av upptrappad konkurrens och högre vinstkrav sägs vara att traditionella 

morgontidningar tvingats förändra och anpassa sitt innehållsflöde gentemot den utformning 

som normalt endast tidigare gått att härleda till kvällstidningssegmentet. Dagens Nyheters 

övergång till det mindre tabloidformatet år 2004 är ett tydligt exempel på detta. Förändringen 

har fått bäring inom den akademiska diskursen som tabloidisering. Tabloidisering är numera 

ett vedertaget begrepp inom journalistiska studier, vilket i sin grundform i själva verket 

kännetecknar den faktiska utformningen av papperstidningar men som även kommit att 

beskriva innehållsliga förändringar. Det är i regel ett begrepp som allt som oftast beskrivs i 

negativa ordalag och som en effekt av ett allt mer kommersialiserat medialandskap där 

populism, profitering och snabbhet prioriteras före djupgående kvalité. Den kontemporära 

journalistiknorm som råder har ifrågasatts grundligt av flertalet medievetare på grund av sin 

ytliga och personfixerade framställning. På andra sidan finner man mediehusägare som 

hävdar att den nuvarande modellen är den enda fungerande för fortsatt överlevnad. Men hur 

pass illa däran är egentligen de svenska morgontidningarnas utvecklingskurva och hur står de 

sig i jämförelse med internationella aktörer? Går vi inom en överskådlig framtid en 

tidningsdöd till mötes och är tabloidiseringen den till synes sista instansen innan den fysiska 

                                                           
1
 http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/anette-novak-pa-andra-sidan-pappret, Hämtad den 2012-12-19 

http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/anette-novak-pa-andra-sidan-pappret
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utgåvan upphör att existera? Är trycksvärtade fingrar ett minne blott eller är det endast en 

fråga om för tidig kapitulation på grund av bristfälliga strategier?
2
 

De diagnostiserade läkarna i det första svaret ovan har fel. Patienten är, trots att den yrar, 

inte kronisk sjuk. Det finns en kur- och första delen av den riktar in sig på hjärtat. Efter 

decennier av objektivitetsvurmande i journalistkretsar finns en tendens att glömma de 

ursprungliga, ideologiska drivkrafterna... Jag tror att alla tidningar behöver hitta tillbaka till 

ett eget driv.
3
 

– Anette Novak, journalist 

1.1  Frågeställning och syfte 

Syftet med denna uppsats är att utifrån den akademiska definitonen av begreppet 

tabloidisering jämföra två dagstidningar med liknande värdegrund och som verkar inom två 

olika nationella kontexter. Detta för att se om tabloidiseringens faktorer anammats i samma 

utsträckning över landsgränserna och hur två stora dagstidningar eventuellt tvingats rucka på 

sina publicistiska värdegrunder. The New York Times och Dagens Nyheter har valts ut som 

analysenheter vars framsidor kommer att studeras enskilt, likväl i komparitet gentemot 

varandra. För att underlätta en analys av tidningarnas enskilda progression så görs ergo två 

empiriska tidsnedslag, under september år 2000 och september 2012. Då tabloidisering oftast 

används i negativa ordalag, där den klassiskt samhällsgranskande och objektiva journalistiken 

anses bli lidande, så är det även av intresse att föra en diskussion huruvida den journalistiska 

kvalitén kan tänkas påverkas i och med tabloidiseringsprocessens faktorer i respektive 

tidskrift. Detta mynnar ut i följande frågeställningar: 

 

 Hur gestaltar sig Dagens Nyheters respektive The New York Times 

tabliodiseringsprocess i en nutida kontext och över en tolvårsperiod? 

 Utifrån uppnått resultat, vad är de största skillnaderna mellan de två undersökta 

tidningarna och vilken eventuell påverkan har tabloidisering på den genomgripande 

journalistiska kvalitén? 

 

 

                                                           
2
 Wadbring, Ingela, Journalistikens kommersialisering - mera myt än sanning?: innehållets förändring i svensk dagspress 1960-

2010, SIMO ; Institutet för Mediestudier, Stockholm, 2012, 37-103 
3
 http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/anette-novak-pa-andra-sidan-pappret, Hämtad den 2012-12-19 

http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/anette-novak-pa-andra-sidan-pappret
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1.2  Hypotes 

På förhand uppskattas resultatet påvisa tendensen att Dagens Nyheter befinner sig i en mer 

djupgående tabloidiseringsspiral än New York Times i en nutida kontext (2012),  men visar 

på en likartad tabloidisering under år 2000. Den enskilda tidskriftens interna utveckling 

tabloidiseringsmässigt över tid, beräknas konstatera att NYT i liten utsträckning följt den 

globala tabloidiseringstrenden medan DN i kontrast välkomnat tabloida inslag i sin 

journalistik. 

Detta kommer i synnerhet tas i uttryck i en påtagligt ökad representation av lättsamt innehåll 

(mjuka nyheter) från DN:s sida, tillskillnad från NYT som ihärdigt beräknas vidhålla en 

publikationsagenda präglad av tyngre material (hårda nyheter). Den journalistiska kvalitén 

förväntas, utifrån valda diskurs, erhålla en högre verkningshöjd i det publicerade material som 

skapats i NYT regi. Diskrepansen gentemot DN:s lägre kvalitativa uppskattning härledes till 

en överrepresentation av lättsamt innehåll i den svenska motsvarigheten. 

Bakgrunden till den ovan nämnda hypotesansats rörande DN:s negativa spiral baseras på den 

läsarflykt som drabbat tidningen under de senaste åren. Föregående år konstaterade SIFO-

organet ORVESTO i sin årliga kartläggning av svenskarnas mediekonsumtion att Dagens 

Nyheter i jämförelse med 2011 års årsredovisning gått miste om 4,9 procent av sin läsarkrets 

under vardagar. Helgbilagan visar i sin tur upp en liknande nedåtgående trend med en 

minskning på 3,3 procent. Trots sin uttalade intention att förbättra sin bevakning i 

Stockholmsområdet är siffrorna i huvudstaden sämre än i övriga landet. Tidningen har tappat 

6,7 procent under ett års tid, från 543 000 till totala 507 000 läsare. DN:s bokslut indikerar ett 

ökat missnöje hos den etablerade DN-konsumenten och motiverar undersökningens 

hypotesutformning.
4
                   

1.3 Begreppsdefiniton 

Tabloid: Beskriver det faktiska tidningsformatet(ca 40 cm×28 cm) och inte dess innehåll.
5
  

Fullformat(broadsheet): Det traditionella tidningsformatet med måtten 38cm x 56cm.
6
  

Kommersialisering: Beskriver en process där dagspressen blivit allt mer 

ägandekoncentrerad, vilket i sin tur även resulterat i en anpassning till publikens efterfrågan i 

                                                           
4
 http://www.medievarlden.se/nyheter/2012/10/trots-satsningen-dn-tappar-i-stockholm Hämtad 2013-01-25 

5
 http://www.ne.se/lang/tabloid Hämtad 2012-01-06 

6
 http://www.ne.se/lang/broadsheet Hämtad 2012-01-06 

http://www.medievarlden.se/nyheter/2012/10/trots-satsningen-dn-tappar-i-stockholm
http://www.ne.se/lang/tabloid
http://www.ne.se/lang/broadsheet
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strävan efter en ekonomisk profitering. Detta har under längre tid ansetts som ett hot mot den 

journalistiska kvalitén inom den akademiska diskursen.
7
 

Tabloidisering: Beskriver en förändringprocess där man rört sig mot en tidningsmodell där 

det journalistiska innehållet gått mot en betydligt mer lättsam karaktär till följd av en allt mer 

kommersialiserad och konkurrenskraftig marknad.
8
 

1.4 Disposition 

Uppsatsen disponeras utefter nio huvudrubriker. Bakgrunden utgör det andra kapitlet vilket är 

indelat i 3 underrubriker; Definition av Dagspress och dess historia, New York Times samt 

Dagens Nyheter. Bakgrundskapitlet följs utav ett Teorikapitel innehållande 5 underrubriker; ” 

Journalistikens kommersialisering, mera myt än sanning?”, Kommersialisering, 

Tabloidisering, Journalistisk kvalité samt Tidigare forskning. Det fjärde kapitlet tilldelas 

Metod och Material innehållande en underrubrik vid namn Variabler. De olika variablerna 

tilldelas sedan var sin rubrik varefter de motiveras och definieras. Resultatet utgör det femte 

kapitlet vilket indelats i tre underrubriker; The New York Times, Dagens Nyheter och 

Jämförande Resultat. Dessa tre underrubriker delas i sin tur in i sex rubriker utefter variabler 

som tidigare nämnts i kapitlet Metod och Material i ordningen: Antal artiklar, Annonser, Bild 

och rubrik kontra löpande text, Offentliga personer i offentliga respektive privata roller, 

Nationella och Internationella nyheter samt Hårda kontra mjuka nyheter. Det sjätte kapitlet 

utgör en analysdel där de tidigare presenterade teorierna används för att reflektera kring och 

belysa undersökningens resultat. Det sjätte kapitlet delas likt Resultatkapitlet in utefter 

undersökningens nio variabler. Författarnas egna reflektioner och diskurser kring resultatet 

kommer att utgöra det sjunde kapitlet. Det åttonde kapitlet utgör en sammanfattning där 

frågeställningen besvaras och där hypotesen prövas. Avslutningsvis utgör ett kapitel om 

framtida forskning det sista och nionde kapitlet. 

 

 

 

 

                                                           
7
 Wadbring, Ingela, Journalistikens kommersialisering - mera myt än sanning?: innehållets förändring i svensk dagspress 1960-

2010, SIMO ; Institutet för Mediestudier, Stockholm, 2012, 21-32 
8
 Ibid, 62-103 
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    2. BAKGRUND 

Bakgrundskapitlet syftar på att tydliggöra dagstidningens historia, särskilt kopplat till dess marknads- 

och samhällsroll samt beröra det svenska presstödet. Vidare kommer de enskilda tidningarnas historia 

och publicistiska samt journalistiska målsättningar att presenteras.   

2.1 Definition av dagspress och dess historia 

Dagspressens långa tradition och stora utbredning har till följd att sådant som sker på 

tidningsmarknaden ofta hamnar i centrum för samhällsdebatten. Etablerade tidningars kriser 

uppmärksammas och disskuteras inom de privata likväl offentliga rummet. Dock finns det 

flertalet uppfattningar kring vad som ligger till grund för dagspressens historiska utveckling. 

De faktorer som många forskare enats över att ha satt prägeln på dagspressens utveckling 

under det senaste decenniet, det vill säga kommersialisering och tabloidisering, kommer att 

behandlas ytterligare i kommande teorikapitel.
 9

  

Förutom delade meningar kring dess utveckling så råder det även olika åsikter av vad som 

definierar en dagstidning. Många definitioner tar sikte på utgivningstäthet och innehållstyp. 

Enligt FN-organet UNESCO är en dagstidning en periodisk publikation med allmänt innehåll 

och utgivning minst 4 nummer per vecka. I Sverige däremot, där det dessutom existerar ett 

statligt presstöd, definieras en dagstidning utifrån en nyhetstidning med dagspresskaraktär 

som utkommer med minst 1 nummer per vecka. Presstödsnämnden ställer olika krav på 

dagspress beroende på dess utgivningsfrekvens. En högfrekvent tidning ska komma ut med 

sex eller sju nummer per vecka och en medelfrekvent tidning ska ge ut 3-5 nummer per vecka. 

En hög- eller medelfrekvent tidning ska ha en abonnerad upplaga på minst 1 500 exemplar, 

dess totalupplaga ska i huvudsak (minst 70 procent) vara abonnerad, dess abonnemangspris 

får vara högst 25 procent lägre än vad som i allmänhet tillämpas av tidningar i motsvarande 

kategori och dess täckningsgrad i utgivningskommunen får inte överstiga 30 procent. Stödet 

räknas ut genom att tidningens upplaga multipliceras med det antal nummer som normalt ges 

ut per vecka. Denna så kallade veckovolym, uttryckt i tusental med en decimal, multipliceras 

med 235 000 kr. En dagstidning som utkommer med ett eller två nummer per vecka 

kategoriseras som en lågfrekvent tidning. Den skall, för att erhålla presstöd, ha en abonnerad 

upplaga på minst 1 500 exemplar och dess totalupplaga ska till övervägande del (minst 51 

procent) vara abonnerad. Den ska ha minst 1 000 spaltmeter redaktionellt innehåll per 

kalenderår, den får inte ha en betald annonsandel som överstiger 50 procent av dess hela 

                                                           
9
 Hadenius, Stig, Weibull, Lennart & Wadbring, Ingela, Massmedier: press, radio och TV i den digitala tidsåldern, 9., rev. uppl., 

Ekerlid, Stockholm, 2008, 51 
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tidningsutrymme under ett kalenderår och dess täckningsgrad i utgivningskommunen får inte 

heller överstiga 30 procent. Villkoren för driftstöd gällande en lågfrekvent tidning är något 

annorlunda disponerat och får inte överstiga 75 procent av de rörelsekostnader som är 

förknippade med utgivningen av den stödberättigade tidningen. Presstödet bestäms således 

inte utefter tidningens innehåll och områdestillhörighet utan endast efter dess upplaga och 

utgivningsfrekvens. Något statligt stöd som går att likna vid det svenska presstödet återfinns 

inte på den amerikanska dagspressmarknaden.
 10

 

Definitionen av en dagstidning leder oss, inte helt osökt, in på dess historia. 

Boktryckarkonstens intåg under mitten av 1400-talet gjorde det möjligt att massproducera 

periodiska tidsskrifter, men först en bit in på 1600-talet kom man att trycka publikationer av 

tidningskaraktär regelbundet. Dagstidningarna var i första hand handelsinriktade och de allra 

första tidningarna, som exempelvis franska ”Relation” år 1605, verkade i etablerade 

handelsstäder. USA kom att publicera sin första tidsskrift betydligt senare, ”Publick 

Occurrences Both Forreign and Domestick” gavs ut 1690 i Boston och räknas som den första 

tryckta amerikanska tidningen trots att den lades ner redan efter första numret efter 

påtryckningar från den dåvarande amerikanska regeringen. Först 1704 tillät govenören att 

publicera ”The Boston News-letter” vilket var den första amerikanska dagstidningen med en 

regelbunden publikation. Det fanns tidigt ett klart samband mellan utvecklingen av 

tidningspressen och de politiska förhållandena i det land som tidningarna utkom. Vanligt var 

att tidningarna var statligt bundna och riktade sig i huvudsak till den övre samhällsklassen och 

nyckelpersoner i samhället. I Sverige under 1600-talet kostade exempelvis en tidning mer än 

en hel tunna säd, vilket förklarar dess dåvarande elitistiska ställning i samhället.
11

  

Under 1700-talet utvecklades dagspressen både i fråga om aktualitet och vad gäller 

utgivningstäthet. Den tidigare skillnaden mellan nyhetstidningar ("journals of information") 

och opinionstidningar ("journals of opinion") minskade, vilket senare under 1800-talet gav 

upphov till den moderna dagstidningen.
12

 Det var i huvudsak den ekonomiska utvecklingen, 

partibildningarna och upplysningens idéer som var de viktigaste drivkrafterna för 

tidningsväsendets utveckling. Under 1700-talet kom pressens frihet att diskuteras, vilket i 

många länder kom att förändra förhållandet mellan stat och press. I Sverige resulterade detta i 

tryckfrihetsförordningen år 1766 vilket även tilldelades grundlagsstatus. Förhandscensuren 
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avskaffades och den politiska debatten skulle i stort sett vara fri, förutom vissa 

undantagsområden innefattande religion, rådet, kungahuset och grundlagarna. För den 

amerikanska dagspressen tog det något längre tid innan de slog sig fria från de klara 

partipolitiska förankringarna och kunde så sent som under mitten av 1800-talet gå mot en mer 

fri och liberal framtoning.
13

 

Tryckfrihetsförordningen fick direkta konsekvenser inom Sveriges landsgränser, mängden 

landsortstidningar fullkomligt exploderade och de större handelsstäderna fick dessutom en 

egen press. En läskunnig medleklass började växa fram vilket ledde till att pressen kunde nå 

ut till en bredare publik även om den fortfarande med dagens mått var begränsad. 

Tidningarnas innehåll började även breddas och bestod inte längre av endast korta notiser utan 

kunde även innefatta material med kulturella och litterära inslag, redan under senare delen av 

1700-talet började annonser förekomma. Dock var det ej vanligt förekommande att 

tidningarna förenade politik, information och kultur i samma utgåva. Vanligast var att man 

hade en tydlig inriktning på exempelvis politiska nyheter motsvarande nyheter rörande 

kultur.
14

  

 

Den industrialisering som inleddes i början av 1800-talet kom på olika sätt att påverka 

tidningsmarknaden.
15

 Förutom tekniska landvinningar som resulterade i att människokraften 

blev överflödig så skapade den nya arbetsfördelningen och urbaniseringen nya 

informationsbehov. Människor i största allmänhet, städernas varuproducenter och affärsmän 

behövde effektivare informationskanaler. Medierna blev således allt mer viktiga för de som 

ville ha en överblick över vad som hände i världen. Detta gav förutsättningar för en ny variant 

av billiga masspridda tidningsskrifter, så kallade penny dailies, varav den första var Sun 

(startad 1833) i New York. Benämningen "penny daily" kom utav att tidningen tog en cent i 

lösnummerpris, medan övriga New York-tidningar kostade sex cent. Affärsidén var att ett lågt 

lösnummerpris skulle ge en större upplaga, vilken i sin tur skulle attrahera fler annonsörer. En 

av de första moderna dagstidningarna i Sverige var Aftonbladet som grundades 1830. Först 

med att vända sig till en bred publik var dock Dagens Nyheter, grundad 1864, som tillämpade 

pennytidningarnas affärsidé. Den kostade hälften av vad andra tidningar i Stockholm gjorde 

och fick snabbt betydande upplaga och betydande annonsvolym. Stockholms-Tidningen, 

                                                           
13

 Hadenius, Stig, Weibull, Lennart & Wadbring, Ingela, Massmedier: press, radio och TV i den digitala tidsåldern, 9., rev. uppl., 

Ekerlid, Stockholm, 2008, 55 
14

 Ibid, 56 
15

 Ibid, 56 



8 
 

grundad 1889, gick ytterligare ett steg i samma riktning och blev den första svenska tidning 

som passerade 100 000 exemplar i daglig upplaga.
16

 

Starten av den moderna dagspressen finner vi således under 1800-talet, gällande Sverige 

likväl utomlands. Karaktäristiskt för utvecklingen av tidningsverksamheten världen över var 

att de succesivt lämnade sitt beroende av produktionstekniken. De som var experter på 

tekniken, det vill säga boktryckarna, var dagspressens pionjärer, medan opinionsbildare och 

redaktörer kom att sätta sin prägel på tidningsbranschen under 1800-talet.
17

   

Under 1900-talet utvecklades en ny populär typ av dagstidning, nämligen tabloidtidningen. 

Den första var Daily Mirror, grundad 1903 i London, med lågt pris, korta artiklar, många 

bilder samt stort utrymme för sensationer. Den blev stilbildande för en rad tidningar runt om i 

världen. Under 1900-talet minskade antal tidningsföretag, den lokala 

marknadskoncentrationen bidrog till att vissa tidningar fick lokala monopol och en tydlig 

ägarkoncentration började växa fram. Innebörden var att färre tidningar kom att svara för en 

större andel av den samlade upplagan, och att ett mindre antal företag fick kontrollen över en 

betydande del av dagspressen. Under 1970- och 80-talet började även radio- och tv-mediet 

växa sig allt starkare vilket lockade de stora dagspresskoncernerna att investera i dessa 

plattformar.
18

  

Tidningarna började nu tappa i upplaga och var därmed inte lika intressanta för annonsörer 

som tidigare. Tendensen syntes först i USA men har sedan år 2000 även uppvisats en klar 

försvagning av dagspressensupplaga i flertalet industrialiserade länder. Till en början visade 

det sig endast hos kvällstidningarnas lösnummerförsäljning men följdes tätt därefter av 

morgontidningarna under 1990-talets lågkonjunktur. Detta öppnade upp för en ny 

tidningsform: gratistidningen. Där fortfarande verksamma Metro, startad 1995 i Stockholm, 

blev den första av sitt slag. Denna affärsmodell spridde sig utöver Sveriges gränser och blev 

snabbt en lönsam förebild över hela världen. Den tidningsutveckling som beskrivs gäller i 

första hand Europa och USA, på andra kontinenter ter sig utvecklingen något annorlunda, i 

Asien uppvisar pressen exempelvis stigande upplagor.
19
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Sedan 1970-talet har ny teknik medfört stora förändringar av tidningsföretagens sätt att arbeta. 

Avståndet mellan redaktion och tryckpress har förkortats. Den nya tekniken innebär att 

journalister själva skriver in sina texter i redaktionsdatorn, sköter sidbrytning och placerar ut 

bilder. Denna rationalisering ledde i många länder till skarpa konflikter mellan i första hand 

journalister och grafiker. Den enskilt största innovationen under 1990-talet är att 

digitaliseringen gjort det möjligt för dagstidningar att publiceras på internet.
20

 Eftersom de 

digitala versionerna i regel är kostnadsfria har det ofta diskuterats i vilken mån dessa bidragit 

till nedgången i pappersversionernas upplaga. År 2010 nådde den svenska pressens 

nätversioner klart fler läsare än tidningarnas respektive pappersutgåvor. I flera länder har man 

experimenterat med att ta betalt för de digitala tidningarna, såsom internetutgåvan av The 

New York Times, men i Sverige har detta än så länge skett enbart i fråga om specialiserat 

material såsom DN:s tilläggstjänst ”DN Plus” och Aftonbladets egen analogi.
21

  

 

2.2 The New York Times 

Sedan New York Times grundlades år 1851 av Henry Jarvis Raymond George Jones har man 

kontinuerligt satt debattagendan i världens mäktigaste nation. Ett fåtal publikationers 

historiska innebörd betraktas med sådan respektfull aktning bland det egna journalistskrået, 

både när det gäller medlemmar av organisationen och utomstående kollegor, och följs av en 

lika trogen läsarkrets som den så kallade ”Den grå damen” (The Old Grey Lady). Genom sina 

108 Pulitzer-utmärkningar har NYT producerat journalistiskt material av extraordinär karaktär 

under sin dryga 161 åriga existens som slagit svallvågor både nationellt som utanför 

amerikanska gränser. Banbrytande nyheter som förändrat maktstrukturer, skakat om 

etablissemang, bidragit till att störta tyranniska statsskick och hela tiden utmanat och rubbat 

journalistikens grundvalar. Vars filosofiska grund fungerat som förebild för flertalet 

morgontidningar världen över. Dess hälsotillstånd används allt som oftast som måttstock för 

en hel bransch status, i synnerhet i kontemporära tiders eskalerande tidningsdöd. ”The last 

paper standing” är en upprepad tillskrivning i sammanhang när papperstidningens påstått 

dystra framtid överläggs.
22

  

 

Men den klassiska institutionen har långt ifrån gått helskinnade igenom den nedåtgående 

konjunktursspiral som marknaden fortfarande lider av. Detta på grund av konsumentflykt till 
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digitala plattformar och minskade annonsintäkter. New York Times bilaga har minskat 

avsevärt sedan konkurrerande webbmagasin på allvar gjorde entré i läsarnas 

konsumtionsmönster. I dagsläget distribueras nästintill 1,6 miljoner exemplar av tidningen 

under vardagar och säljs till ett styckpris av två dollar (ca fjorton kronor). Söndagsupplagan är 

ansenligt större, sammanlagt ca 2 miljoner tidningar, och har en kostnad av fem dollar per 

enhet. NYT står dock inte och faller med pappersupplagan utan innehar likaså närvaro via sin 

nätversion (20 miljoner unika besökare per månad), läsplattor, webb-tv och bloggosfär. Trots 

ekonomiska stödpaket, externa lån och budgetåtstramningar har man betvingats att minska 

personalstyrkans storlek på flera områden inom organisationen. För närvarande avlönas ca 

1300 journalister av tidningen varav 26 opererar som utrikeskorrespondenter. Den 

internationella bevakningen är den del av tidskriften som man från ledningshåll uteslutande 

funnit resurser till för att fortskrida i samma utsträckning. En tydlig indikation på vad man 

avser faller under kvalitativ journalistik.  

 

Trots att Manhattan-baserade NYT höll sig på rätt sida vinstmarginalen under andra kvartalet 

av 2012 så måste tidningen enligt prognos frigöra ytterligare en miljard dollar under en 

fyraårsperiod. Förhållanden som antagligen får NYT forntida förläggare Adolph S Ochs att 

vända sig i sin grav. Den tyskättade Ohiosonen köpte upp det dåvarande lokalbladet år 1896 

för att senare förvandla det till en världsangelägenhet under början på 1930-talet med en 

upplaga beräknad till över 400 000 exemplar. The New York Times Company var ett etablerat 

faktum och förfogar idag över 18 andra publikationer, varav framstående The Boston Globe 

och NYT utländska upplaga, International Herald Tribune, ingår.
23

  

 

Medlemmar av släkten Ochs sitter fortfarande i koncernens ledning och värderar sin förfaders 

konstitutionella arv högt. Estetiskt sätt tillhör exempelvis NYT den begränsade skaran 

dagstidningar som ej lämnat fullfomatsdesignen (broadsheet) i förmån för tablettformatet 

(tabloid) och var tillika en av de sista publikationerna som anammade bilder i färg. En 

notorisk konservativism som återspeglar sig i dess journalistiska grundideal. Mantrat “All the 

News That’s Fit to Print” är ett stående inslag jämte tidningens logotyp på varje enskild 

förstasida och symboliserar väl den höga kvalitétströskel som måste klivas över som nyhet för 

få ta tidningens utrymme i anspråk. Enligt New York Times övergripande manifest, som 

samtliga anställda inom organisationen är underställda, lyder publikationens främsta syfte att 
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höja samhällets medvetenhet genom att skapa, sammanställa och distribuera högkvalitativa 

nyheter, information och underhållning. Grundkärnan i värdegrunden redogörs vidare som; 

Content of the highest quality and integrity: This is the basis for our reputation and the means 

by which we fulfill the public trust and our customers’ expectations. Companywide, our goal 

is to cover the news impartially and to treat readers, news sources, advertisers and all parts of 

our society fairly and openly, and to be seen as doing so.  

 

Allt journalistiskt hantverk eftersträvar att leverera en slutprodukt som varken går att bestrida 

ur ett etiskt som neutralitetsmässigt perspektiv. Skribenten skall uteslutningsvis betjäna sina 

läsare med en oberoende helhetsbild av skeendets förlopp och inte använda sin plattform för 

att bevaka individuella intressen. Varje medarbetare förvantas besitta rationell förmåga att 

avgöra vad som faller innanför ramarna för publicering.  

Our fundamental purpose is to protect the impartiality and neutrality of the company's 

newsrooms and the integrity of their news reports. In many instances, merely applying that 

purpose with common sense will point to the ethical course. Sometimes the answer is self-

evident: simply wondering whether a course of action might damage the reputation of our 

journalism is often enough to gauge whether the action is appropriate.  

 

Regelverket kring annonseringsmöjligheter inom tidsskriftens regi är tydligt begränsad. 

Reklamen får bland annat ej på något sätt bära likheter med nyhetsinnehållet eller bära 

budskap som tar dess parti och vice versa. Antalet annonser har ett uttalat maximum och skall 

uteslutande vara producerade av externa aktörer utanför redaktionsmiljön.
24

      

 

2.3 Dagens Nyheter    

Dagens Nyheter är Sveriges största morgontidning och omsätter årligen ca 1,8 miljarder 

(2011) kronor där 55 procent är annonsinbringade.
25

 Tidningen grundades 1864 av 

Rudolf Wall och utges i hela landet med dess redaktion stationerad i Stockholm. Wall satsade 

tidigt på annonsering som en viktig del av ekonomin vilket resulterade i ett lågt pris och bred 

distribution. DN: s framgång var därmed ett faktum. Under andreredaktören Anton Karlgrens 

och redaktionssekreteraren Oscar Hembergs ledning moderniserades tidningens form och 
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innehåll under 1900-talets första decennier, exempelvis introducerade DN som första tidning i 

Sverige en annonsfri förstasida (1909) och en sportsida (1920).
26

 

  

DN expanderade kraftigt under mellankrigstiden både gällande upplaga och annonsintäkter. 

Upplagan steg från 69 000 exemplar 1920 till 218 000 exemplar år 1945. Under andra 

världskriget gick DN om Stockholms-Tidningen som Sveriges största tidning. 

Utrikesbevakningen förstärktes med egna korrespondenter, reportage fick större utrymme, en 

modern sportjournalistik utvecklades och på den lätta sidan, Namn och Nytt, huserade en rad 

framstående kåsörer och tecknare.
27

 

 

Under Herbert Tingstens tid som huvudredaktör (1946–59) fick DN ställningen som den 

dominerande opinionsbildaren i Sverige. Tidningens inflytande var dock mer betydande på ett 

allmänt opinionsmässigt plan än i konkreta politiska frågor. DN intog under mitten av 1900-

talet en skärpt antikommunistisk hållning och förespråkade svenskt medlemskap i NATO.
28

 

Kritiken av den socialdemokratiska regeringen var rejäl. I ATP-striden förespråkade dock DN 

en kompromiss mellan socialdemokratin och Folkpartiet efter extravalet 1958. Under 

redaktionschefen Börje Dahlqvist (1963–74) genomgick tidningen en redaktionell förnyelse. 

Utvecklingen i tredje världen uppmärksammades, samhällsbevakningen breddades och 

fördjupades, samtidigt som bilderna fick en mer framträdande plats. Förnyelsearbetet fortsatte 

med Christina Jutterström (1982–95) som chefredaktör för den allmänna redaktionen där man 

satsade allt mer på en undersökande journalistik. DN:s ledarsida betecknade sig tidigare, från 

1973, som "oberoende" men har sedan 1998 övergått till beteckningen "oberoende liberal”.
29

 

Idag anser DN sätta agendan för det politiska, offentliga och kulturella samtalet. I deras 

offentligt redovisade publicistiska målsättning återfinns följande fem nyckelord; 

nyhetsledande, trovärdig, berörande, inbjudande och överraskande. Redaktionen ska således 

gå i bräschen för det aktuella nyhetsflödet och dessutom erbjuda läsarna unika vinklar och 

ämnesval som anses beröra läsarkretsens vardag och viktiga livsfrågor. Att dessutom erbjuda 

en attraktiv estetisk framtoning i samklang med frapperande material som ska vara unikt för 

tidningen, är en solid grund i des nuvarande stadgar. DN har som riktlinje att vara Sveriges 
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ledande och mest lästa morgontidning, samt att erhålla den viktigaste demokratiska 

mötesplatsen till följd av att man vänder sig till läsare i hela landet.
30

  

I DN:s journalistiska stall återfinns många av Sveriges mest respekterade och 

framstående journalister vilka även vunnit det ärofyllda ”Stora Journalistpriset” vid ett flertal 

tillfällen. Senast 2010 vann DN:s utrikeskorrespondent Michael Winiarski i kategorin Årets 

Berättare för sin rapportering från Haiti.
31

 DN har därtill tilldelats designpriser, 

kunskapspriser och vunnit pris i tidningsbranschens Oscarsgala INMA. DN:s mediala 

högaktning ter sig exempelvis i form av frekventa hänvisningar via andra medier till deras 

rapporteringar, avslöjanden och debatter. De är med sin kvalitativa nyhetsrapportering och 

höga respektabla journalistiska verkningshöjd en förebild tillika måttstock för den 

svenska dagspressen.   

DN:s nuvarande chefredaktör Gunilla Herlitz bekräftar tidningens essentiella plats i 

det svenska samhället med orden;  

 

Dagens Nyheter är Sveriges viktigaste tidning och DN:s genomslagskraft är enorm... DN och 

DN.se utgör en kraft som innebär att makthavare inte kan ducka när DN granskar dem.
32

 

 

DN är sedan 1909 en del av Bonnierkoncernen där man även finner andra stora 

aktörer inom den svenska mediemarknaden såsom Expressen, Svensk Filmindustri 

och Tv4-Gruppen. Upplagan bestod 2011 av 292 000 exemplar per utgivningsdag, vilka lästes 

dagligen av totalt 824 500 personer. DN har, utöver 

pappersbilagan, sedan 1996 även en framgångsrik internetupplaga med 1,4 miljoner 

unika läsare varje vecka. Trots dessa siffror är DN en tidning som under det senaste decenniet 

genomgått ett flertal nödvändiga nedskärningar och förändringar.
33

 

 

Gratistidningarnas tidigare nämnda framfart ledde till att flera större landsortstidningar 

sakteliga övergick till tabloid. Flera tidningar gjorde formatbytet i flera steg, det vill säga att 

man bara gjorde en av flera delar i tabloid till en början. Därefter förminskades en sektion i 

taget. De största morgontidningarna var fortfarande i fullformat (broadsheet) men började allt 
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eftersom ge ut bilagor i tabloidstorlek.
34

 DN började redan 2002 att ge ut bilagor i 

tabloidformatet men övergick helt år 2004. Tidningen trycks följaktligen sedan år 2004 i 

tabloidformat och lämnade därmed det klassiska broadsheet-formatet som under många år 

varit dess kännetecken i de svenska tidningshyllorna. Övergången till tabloidformat har varit 

en av flertalet reformer som tidningen genomgått till följd av nyhetsmediernas negativa 

marknadsutveckling. DN uppges år 2012 hava ca 400 anställda där dryga hälften arbetar på 

redaktionen. Tidningen har sedan år 2009 avskedat ett hundratal anställda på grund av den allt 

mer tilltagna konkurrensen.
35
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    3.0 TEORI 

Teorikapitlet ämnar sammanfatta den akademiska diskursen kring begreppet tabloidisering. 

Inledningsvis redovisas Ingela Wadbrings studie som ligger till grund för denna undersökning. Detta 

för att få en naturlig övergång till det vida begreppet kommersialisering och sedan gå djupare in på 

en av dess komponenter som kommer att operationaliseras; tabloidiseringen. Den tredje delen av 

kapitlet kommer att behandla den akademiska och journalistiska synen på journalistisk kvalité utifrån 

Torbjörn von Kroghs antologi ”Journalistisk kvalité – En antologi om hot och möjligheter när 

medievärlden förändras”. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av tidigare forskning kring 

begreppen och utvalda analysenheter. 

 

 3.1 Journalistikens kommersialisering - mera myt än sanning? 

Ingela Wadbring, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Mittuniversitetet, har 

ägnat en betydande del av sitt forskarliv att studera medieutvecklingens förlopp som ett 

resultat av revolutionerande strukturförändringar. En marknad präglad av globalisering, som 

vilar på kommersiella ideal och förordar konkurrens som främsta medel för att åstadkomma 

progression och välstånd. Likt denna undersökning använder sig Wadbring av 

tabloidiseringsbegreppet för att åskådliggöra kommersialiseringsprocessens komponenter och 

fortgång. Till skillnad från majoriteten av de svenska studier som genomförts inom fältet, som 

i huvudsak fokuserar kring Tv-mediets tabloidisering, inriktar sig Wadbring på 

innehållsanalyser av svensk dagspress. Hennes ansats utgör en av de få forskningsstudier, 

nationell som internationellt, som kartlägger tabloidiseringsprocessen utifrån ett längre 

jämförande tidsperspektiv. Sammanlagt ingår över 17 000 artiklar i studien och sträcker sig 

från 1960 till 2010. Varav enskilda nedslag förekommer 1960, 1980, 2000 och 2010. Den 

specifika femtioårsperioden motiveras utifrån realiteten att dess avstamp sammanfaller med 

det tidevarv där journalistkåren professionaliserades.
36

  

 

Undersökningens övergripande syfte att empiriskt analysera om och på vilket sätt 

journalistiken förändrats över tid inbegriper designmässigt ett par grundläggande kriterier. 

Förutom ovanstående ansenliga kartläggning, för att möjliggöra en exponering av omställning 

över tid, avser undersökningen att försöka presentera en så permanent granskning som möjligt 

i jämförelsen. Valet av att begränsa studien till artiklar i morgontidningarna Nya Wermlands-

Tidningen, Smålandsposten, Dagens Nyheter och Norrländska Socialdemokraten som 
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analysenheter förfaller således naturligt. Valda publikationer representerar med sina 

varierande konkurrensförhållanden, ägarformer och politiska fundament ett väl avvägt 

tvärsnitt av svensk dagspress olikartade karaktär. Kriterium tre lyder att tydlig koppling 

mellan urval och nivåerna journalist, företag, marknad och kultur är genomförbar. Det 

sistnämnda kriteriet fastställer de indikatorer som tyder på ett tablolidiserat innehåll.
37

 

 

Wadbrings mätinstrument synar fem primära aspekter. Inledningsvis bearbetas materialets 

struktur i bemärkelsen mängd, hur den övergripande innehållsfördelningen gestaltar sig i 

avseende av olika bilagor, annonsering, servicematerial och redaktionellt fabricerat material. 

Nästkommande avsnitt handlar i sin tur om prisbild i relation till hur stor volym av artiklarna 

som är skrivna av den egna journaliststaben (lokal journalistik är kostsammare) och vad som 

utgör inköpt material (billigare: tecken på ökad tabloidisering). Den tredje 

tabloidiseringssynvinkeln granskar tidningens bildbehandling utifrån hur många artiklar som 

bildsätts. Vidare studeras artiklarnas faktiska ämnesinnehåll, vilken bredd erbjuder tidningen i 

sina olika vinklingar och vilka ämnesval favoriseras. Kategorierna ”hårda”, ”mjuka” och 

nyheter som placerar sig på en ”mittemellanskala” utgör centrala roller i operationaliseringen 

av fenomenet tabloidisering. Enligt Wadbring förekommer hårda nyheter i sammanhang som 

skildrar den politiska och offentliga sfären. Här ingår nyheter som berör politik, diplomati, 

offentlig förvaltning, hälsa, säkerhet, utbildning, omsorg, lag och ordning, religion, miljö, 

sociala protester, militära frågor, invandring, föreningsliv, ekonomi och 

arbetsmarknadsfrågor. Förekomsten av föregående ämnesnedslag hävdas minska graden av 

tabloidisering. I kontrast till mjuka nyheter tillhörande den privata sfären som istället anses 

påskynda tabloidiseringsprocessen. Artiklar som rör frågor om personlig utveckling, 

familjeliv, personlig konsumtion, personlig rekreation, personliga hälsofrågor, hem & hushåll, 

resor, personporträtt och personlig livsåskådning faller under föregående klassificering. 

”Mittemellanfåran” avser det artikelmaterial som är svårplacerade i föregående kontext. 

Somliga typer av händelsenyheter med en exceptionellt bunden verkningstid utgör typiska 

gråzonsexempel.  

Avslutningsvis studerar Wadbring förekomsten av offentliga personer i en 

offentlig roll, offentliga personer i en privat roll och antalet privatpersoner i en privat roll när 

enskilda individer råkar porträtteras i artikelmaterialet. Variabeln följer den upptrampade tes 

som menar att tabloider går i en riktning nyhetsmässigt som förordar personifiering och 

                                                           
37

 Wadbring, Ingela, Journalistikens kommersialisering - mera myt än sanning?: innehållets förändring i svensk dagspress 1960-

2010, SIMO ; Institutet för Mediestudier, Stockholm, 2012, 62-71 



17 
 

privatisering.
38

 

 

Wadbring konstaterar ett antal framträdande slutsatser med utgångspunkt i studiens 

uppkomna resultat. Utifrån de använda kriterier som nyttjats för att återspegla tendenser i 

medieinnehållets förändring kan till och börja med förklara ändringar i tidningarnas 

strukturella utformning. Det påträffas över tid en generell nedgång vad gäller tidskrifternas 

utsträckning, och en viss ökning av mängden redaktionellt material. Fördelningen av dyra 

kontra billiga nyheter förhåller sig på en relativt konstant nivå. Dock förekommer en tillväxt 

bland notiser och rutinbevakning i jämförelse med granskande reportage. Inom 

bildbehandlingsvariabelns ramar konstateras undersökningens högsta diskrepans där 

kvantiteten av bildsatta artiklar ökat markant. Ämnesinnehållet i sin tur påvisar en 

förfördelning av nyheter inom den offentliga, politiska och ekonomiska sfären varav 

majoriteten av innehållet bedöms som objektivt. Personifierings- och privatiseringsresultatet 

uppvisar ett liknande utfall. Skildringar av offentliga sammanhang överträffar, med undantag 

från 1960, redogörelser i det privata rummet.
39

         

3.2 Kommersialisering 

Kommersialisering går att likna vid ett träd varav dess grenar mynnar ut i flertalet olika 

fenomen där tabloidisering utgör en av dem. Det är således av stor vikt att beskriva vad som 

menas med kommersialisering för att lättare förstå tabloidiseringens plats i den kommersiella 

kontexten. Sett till det rent lexikala betydelsen av begreppen kommersiell och 

kommersialisering, så handlar det om affärsmässighet som i första hand tjänar vinstintressen 

respektive strävan efter ekonomisk profitering.
40

 Begreppet kommersialisering har använts 

länge inom medievärlden, hur länge är dock oklart. Vissa forskare menar på att den inleddes 

redan i början av 1800-talet då medieinstitutionerna förvandlades till stora affärsföretag. 

Dessa anhängare anser att tryckerierna i första hand var kommersiella organisationer som var 

inriktade på att komodifiera symboliska former. Teknikens utveckling gjorde det möjligt att 

producera material i allt högre utsträckning för en bredare publik än vad som tidigare varit 

möjligt.
 41

 

 

I den enkla betydelsen är dagstidningar, magasin och all radio/tv förutom public service 
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kommersiella. Forskare tillhörande den ekonomiska fållan ser detta som något självklart och 

neutralt. För de flesta medieforskare och journalister klingar begreppet kommersialisering 

något sämre. Begreppet förknippas ofta med ideologiska innebörder och uppfattningen att det 

handlar om något mer än en finansieringsform är snarast obestridligt. Kommersialisering som 

begrepp brukar dessutom brukas när man vill beskriva en förändring över tid, vad gäller 

journalistiken så talar man således om en pågående process som sträcker sig över tid.  Andra 

begrepp, förutom tabloidisering, som brukar förknippas med eller användas istället för 

kommersialisering är newszak, marknadsdriven eller publikorienterad journalistik, 

marknadisering eller ekonomisering. Trots att det inte råder någon klar definiton av 

fenomenet så är kärnan i diskursen kring tidigare nämnda begrepp just journalistiken. Det är i 

högsta utsträckning den journalistiska kvalitén som ifrågasätts vid studier innefattande 

begreppen. Wadbring delar upp studierna kring kommersialisering i fem olika nivåer: 

journalistiken, journalistkåren, medieföretagen, mediemarknaden samt den omgivande 

kulturen. Denna typ av hierarkiska kategorisering av studier är ett sätt att bena ut vad det 

egentligen är som avses när vi talar om kommersialisering.
 42

  

Gemensamt för alla dessa studier, som tidigare nämnts, är att journalistiken står i fokus, 

oavsett vilken nivå som studeras empiriskt. Ytterligare en faktor som är gemensam för de 

flesta studier är att de granskar en förändring över tid. Det kan exempelvis handla om en 

förändring av hårda till mjuka nyheter, personifiering eller tydlig ökning av nöjesnyheter. På 

en innehållsnivå är således tabloidisering det lämpligaste begreppet att använda.
43

 Det är ett 

begrepp som tydligt refererar till just medierna, och hur de fungerar på samtliga medieformer. 

Den specifika formen som begreppet tabloid refererar till är välkänd och beskriver en 

övergång till ett mer lättsammare innehåll. Huruvida innehållet är informativt eller inte kan 

dock diskuteras då lättsamma nyheter inte nödvändigtvis behöver innehålla redundant 

information. Tabloidisering behöver således inte ha något att göra med tidningars övergång 

till tabloid, utan snarare om innehållet.
44

 För att djupare undersöka innehållet så måste man 

fokusera på det som direkt kan påverka mediernas material. Att då undersöka journalisternas 

och medieföretagens påverkan ter sig vara det mest framgångsrika. Här kan begrepp som 

marknadsdrivning, publikorientering och marknadsorientering vara tillämpbara. Det innefattar 

således individer som kan påverka innehållet i en särskilt riktning men ämnar inte undersöka 
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innehållet i sig. De sista två nivåerna anser Wadbring att man kan behandla tillsammans då 

man där talar om en indirekt påverkan på mediernas innehåll. Ergo är det mediemarknaden 

och kulturen som undersöks. Vid sådana studier kan begrepp förutom kommersialisering, 

även marknadisering eller ekonomisering vara gångbara. Forskning rörande just 

mediemarknaden och kulturella förhållanden kan således förklara varför medierna agerar som 

dem gör och vilka faktorer som kan tänkas påverka deras förfarande i den mediekontext de 

verkar inom.
45

       

 Då denna studie syftar till att undersöka innehållet i två tidningsmedier anses 

tabloidisering utgöra det naturligt centrala begreppet att operationalisera empiriskt. 

Tabloidiseringen betraktas vara en av de allra grövsta grenarna i det träd man kan kalla 

kommersialisering. 

 

3.3 Tabloidisering  

Tabloidisering är relativt nymyntat begrepp, vilket varit vida känt sedan 1980-talet. Själva 

processen å andra sidan, vilket kommit att beskriva en design- likväl innehållsmässig 

avsaknad av god journalistisk standard, har under ett drygt decennium varit ett godtaget 

uttryck i den akademiska terminologin.  Dock råder ingen heltäckande konsensus kring vad 

tabloidisering egentligen är trots att dess ständigt upprepade tillämpning som referenspunkt. 

Känt är dock att tabloider, vilket i sig beskriver ett faktiskt tidningsformat, länge gestaltas 

som motsatsen till ”bra” journalistik.
46

 Tabloider har kommit till att beskriva en särskild 

nyhetsgestaltning både vad gäller färg, form och innehåll.  Journalister och forskare, vilka tar 

avstånd från tabloider och det som kallas tabloidisering, menar att högkvalitativ journalistik 

alltmer tvingas ge plats för en privatiserad, kommersialiserad och melodramatisk 

sensationsjournalistik vars huvudsyfte är att generera i ekonomisk vinning snarare än att vara 

objektiv och informerande i avsikt att främja demokrati.
47

 

 

Tabloiderna har sitt ursprung i Storbritannien, vars pionjärer uppstod under 1910-talet och 

cirka 10 år senare i USA. En svensk tabloid i ordets ursprungliga betydelse utkom i slutet av 

1920-talet genom Stockholms Dagblad, som i början av 1930-talet följdes av Aftonbladet och 
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i mitten av 1940-talet av Expressen.
48

 Grundaren av amerikanska Daily Mirror, William 

Randolph Hearst förklarade tidningens syfte inför lanseringen 1924 att den med ”innehållande 

sensationella och underhållande nyheter presenterade i en enkel form skulle komma att rikta 

sig gentemot folket”.
49

 Denna definition av en tabloid är vad som flertalet forskare och 

journalister ansetts vara ett hot mot traditionella nyhetsmedier i stort. Den avser inte att först 

och främst vända sig till publiken som aktiva samhällsmedborgare utan snarare som 

upplevelsekonsumenter
50

. Rädslan över att efterfrågan styr resultatet så tillvida den grad att de 

byggstenar journalistiken bygger på kan komma att helt demoleras är idag en etablerad 

uppfattning.  En tabloid är dock inte nödvändigtvis definierad av dess innehåll; tabloider kan 

likväl rapportera kring ämnen som den högaktade journalistiska fållan gör. Dock brukar dess 

skildring vara av en betydligt mer lättsam och förskönande karaktär. Brittiska tabloider, 

exempelvis The Sun, behandlar politik och så kallade ”hårda” nyheter, dock inte särskilt 

djupgående då merparten av tidningens innehåll består av nyheter rörande celebriteter och 

diverse andra nöjesrelaterade nyheter.
51

 

 

Om ordet tabloid kommit att beskriva en specifik stil och utformning så har tabloidisering 

kommit att beskriva en obeveklig utveckling från vad som kallats ”riktig” journalistik mot en 

betydligt mer lättsam och kommersialiserad typ av journalistik. Då det, som tidigare nämnt, 

råder delade meningar kring vad som i detalj karaktäriserar tabloidiseringen så existerar det 

några kända indikatorer vilka flertalet forskare kommit att enas kring att utgöra tydliga tecken 

av fenomenet. Skrivtekniken har man observerat röra sig allt mer bort från långa, analytiska 

och komplexa texter mot kortare, mer intresseväckande texter av narrativ karaktär.
52

 

Dessutom kan man se att fokus läggs vid personliga snarare än objektiva skildringar, 

exempelvis rapporteras ekonomiska och politiska nyheter i högre utsträckning utifrån 

offentliga personer och hur dem agerar i sin respektive roll. För det tredje är ett tydligt tecken 

på tabloidisering när man använder sig av en övergripande visuell design i form av stora 

bilder och grafiska framställningar. Man lägger ergo stort fokus vid att locka tills sig läsare 
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med hjälp av bilder och rubriker snarare än intressanta texter och artiklar. Att anspela på 

läsarnas känslor via dramatiska avbildningar är en mönstergill form av tabloidisering.
53

 

 

En ytterligare, väl använd term i studier rörande tabloidisering är definitionen av ”hårda” och 

”mjuka” nyheter. Termen myntades först av amerikanska journalister för att kategorisera olika 

typer av nyheter men kom inte att figurera i akademiska sammanhang förrän 1949 när den 

amerikanska forskaren Wilbur Schramm försökte särlägga nyheter utefter publikens 

mottagande.
54

 Han delade upp nyheter i två kategorier kallade ”immediate-reward news” och 

”delayed-reward news” vilka går att likna vid hårda och mjuka nyheter. Schramms forskning 

kretsade huvudsakligen kring varför vi väljer att ta del av vissa nyheter och somliga inte. G. 

Tuchman kom att 30 år senare utveckla begreppen ytterligare genom att tillämpa dem utifrån 

ett journalistiskt perspektiv och därefter ge dem namnen hårda (hard) och mjuka (soft) 

nyheter.
55

 Trots att det, likt tabloidiseringen i sig, inte råder någon klar definition av denna 

term så räknas vanligtvis politiska, ekonomiska och så kallade händelsenyheter som hårda 

nyheter. Motsvarande mjuka nyheter innefattar vanligen sport-, nöjes-, kultur- och 

livsstilsnyheter. Först efter Tuchmans operationalisering av begreppen kom dem att användas 

av akademiker världen över och har därefter blivit en vanligt förekommande utgångspunkt i 

tabloidiseringsstudier.
56

 

 

Det råder dock delade meningar bland forskare kring tabloidiseringens egentliga betydelse för 

journalistiken och samhället. Elisabeth Bird, professor vid University of South Florida, är inte 

ensam om att anse att hotet mot journalistiken inte är tabloidiseringen i sig. Bird för diskursen 

i antologin ”The changing faces of journalism: tabloidization, technology and truthiness”, 

sammanställd av Barbie Zelizer, kring huruvida berättande och en mer sorglös journalistik 

inte nödvändigtvis behöver vara något dåligt. Hon menar att den snarare kan vara något 

positivt då den tillgängliggörs för den breda massan i betydligt större utsträckning än de mer 

analytiska och statistiska texterna.
57

 Herbert J. Gans, professor i sociologi vid Columbia 

University, är en av många forskare som stödjer Birds tankegångar i tidigare nämnda antologi 

och utvecklar med resonemanget att det synsätt medieforskare har på tabloidiseringen endast 
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är ett sätt att förkasta och kritisera den kultur som de flesta lågutbildade tillskansar sig. Gans 

anser att en bättre benämning på fenomenet är ”popularization”(popularisering) vilket således 

inte endast beskriver media utan även går att tillämpa inom andra områden i samhället. 

Popularisering innebär att en högre utbildad samhällsklass omformar kvalitativt material till 

en något lägre utbildad samhällsklass. Inom den akademiska världen sker detta exempelvis i 

form av att forskare anpassar vetenskapliga studier för studenter och inom media är 

tabloidiseringen således dess analogi, det vill säga att journalister omformar komplexa 

samhällsproblem och gör dem mer lättillgängliga för den breda massan. I detta hänseende är 

det följaktligen inte tabloidiseringen i sig som är ett hot mot den kvalitativa journalistiken och 

det demokratiska samhället, utan journalisterna och redaktörerna själva som aktivt måste välja 

vilka nyheter som samhället bör ta del av och därefter anpassa reportagens utformning utefter 

läsarnas förutsättningar.  

 

Bird delar Gans åsikt om att begreppet tabloidisering inte är ett användbart begrepp eftersom 

den snarare beskriver en grafisk utformning som nödvändigtvis inte behöver vara något 

negativt för journalistiken. Då Bird lägger mer vikt vid att det är den berättande journalistiken 

som bör prioriteras så menar Grans att det endast bör ske en förenkling av nyheternas faktiska 

innehåll. I med detta blir den viktiga information som den demokratiska medborgaren anses 

behöva, inte en fråga om samhällsklass och utbildning.  Denna något mer positiva och 

bejakande syn på det som kommit att kallats för tabloidisering och dess betydelse för 

samhället i ett större perspektiv är viktig att beröra och reflektera kring i studier av begreppet.
 

58 

 

3.4 Journalistisk kvalité  

Existerar det bra och dålig journalistik eller är det uteslutande upp till läsaren att avgöra dess 

värde? Vad som anses utgöra journalistik av hög- respektive lågkvalitativ skala kan på ytan 

presumtivt uteslutande tyckas härledas till den subjektiva bedömningen. Men faktum är att 

kvalitetsaspekten är ytterst central i tabloidiseringsstudier. Även om följande undersöknings 

syfte inte är att genomföra en kvalitetsbedömning av analysenheternas innehåll utifrån en 

fastställd graderingsskala, eller att förorda en viss typ av utförande, är det oundvikligt att inte 

beröra vilka ramverk olika segment inom branschen konstruerar sina tidskrifter utefter. 

Kvalitetsperspektiv som varierar från tidningsform till tidningsform. Torbjörn von Krogh, 
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doktorand vid institutionen för informationsteknologi och medier vid Mittuniversitetet, 

försöker bena ut begreppet i antologin ”Journalistisk kvalité – En antologi om hot och 

möjligheter när medievärlden förändras”. I föregående nämnda samlingsvolym återfinns en 

kvalitativ enkät vars respondenter utgörs av erfarna före detta som verksamma redaktörer, 

ägare och reportrar inom svensk dagspress. Enkäten cirkulerar kring hur synen på kvalité 

förändrats i de redaktionella leden och hur detta gestaltat sig i slutprodukten. Bland de 

svarande återfinns exempelvis Karen Söderberg, dåvarande reporter på Dagens Nyheter och 

Pär Fagerström, f.d. vd för Dalarnas Tidningar. De deltagandes åsiktsflora utkristalliseras i tre 

övergripande huvudområden: premisser för att lyckas producera bra journalistik, dess 

inverkan som demokratisk aktör och vikten av en marknad där god journalistisk sed råder.
59

 

Ett upprepade synsättsmönster som tangerar DN:s och NYT journalistiska grundprinciper för 

vilken kravbild högkvalitativt material skall uppnå innan tänkbar publicering. Följande 

teoretiska underlag används som reflektionspunkt i undersökningens analysskede då den 

journalistiska kvalitetsaspekten berörs.  

Enligt det tillfrågade urvalet respondenter ska journalistik i första hand erhålla ambitionen att 

kännas och ge upphov till efterföljande känsloyttringar hos läsaren för att klassificeras som 

bra. Innehållet ska göra konsumenten bergtagen av texten och väcka oupptäckta tankegångar 

hos denne. I den grad så individen känner ett behov att yttra ämnet med sin närstående 

umgängeskrets och på så sätt uppmuntra till allmän diskussion. Det ska vara värt mödan att 

läsa tidningen i fråga regelbundet och dess innehåll ska tilltala både hjärna och hjärta. Ett 

tilltal som i sin tur är skrivet i en begriplig och tillgänglig prosa. Trovärdighet som säkerställs 

ytterligare genom en kompetent, noggrann, omsorgsfull och ambitiös redaktion som erhåller 

förmåga att utläsa vad som utgör lämpliga publiceringar av hög nivå. En fin balans mellan 

snabba utgivningar och tålamod vad gäller långsiktiga projekt måste råda för att kunna 

leverera en tidskrift med brett omfång. Korta reaktionstider får inte äventyra tidningarnas 

saklighet och pålitlighet att korrekt återberätta ett aktuellt skeende. Flertalet respondenter 

hävdar att journalister i många fall, i den rådande tabloidiseringskontexten, bara skrapar på 

nyhetens yta och att den fördjupade granskningen som en effekt då ofta går förlorad. Det är av 

yttersta vikt att tidningens ledningsgrupp inte accepterar att sin redaktion stagnerar på grund 

av gamla vanor och rutiner. En arbetsstab bestående av ett tillräckligt antal ambitiösa 

förmågor av yngre snitt är essentiellt för att en hög motivationsnivå ska bestå. Unga 
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medarbetare som bidrar med nydanande infallsvinklar som kan utveckla formatet ytterligare, 

besitter mod att motsätta sig rådande mall och på så sätt påtvingar utveckling. Samtidigt utgör 

erfarenhet en nyckel för att utvinna kvalité. Men den omfattande journalistik som beskrivs 

ovan är resurs- och tidskrävande. Den generella tidsramen för att utveckla intressanta idéer är, 

på samtida krympta redaktioner, i synnerhet för stram för att producera djupgående reportage. 

Begränsad tid till idébearbetning riskerar att resultera i bristande redaktionell energi vilket i 

sig har en förödande inverkan på publikationens kvalitativa nivå. Tidspress ökar förekomsten 

av halvfärdiga texter med bristande innehåll som ur ett konservativt journalistramverk inte 

uppfyller kriterierna för publicering.
60

  

Ytterligare centrala aspekter för gott journalistiskt hantverk berör tidningens roll som etiskt 

föredöme och en oberoende aktör i demokratins tecken. Respondenterna i Kroghs studie 

belyser områdena som den fria pressens kanske viktigaste åtagande och adderar även således 

vikten av allmänna dagspresstödfunktioner för informationsfrihetens och opinionsbildningens 

fortsatta blomstring. Det är även en garant för en väl upplyst allmänhet. Den dagliga pressen 

ska fungera som ett medborgaruniversitet i miniatyr. Dock önskar ett antal utvalda av de 

tillfrågade att det statliga stödet i framtiden bör vara baserat på ett kvalitetskrav av innehållet. 

Inte enbart fördelas utifrån kriterier som hushållstäckning på utgivningsorten, abonnerad 

upplaga, abonnemangspris och täckningsgrad som i dagsläget. Lågkonjunktur och 

tabloidiseringsvindar som ställer tidningarna i en ömtåligare situation, som kan innebära att de 

tvingas gå kommersiella aktörers intressen, utgör på sikt en hotbild för samtliga aktörer att 

jämlikt verka i det offentliga rummet.
61 

Oberoende är en aspekt som borde belysas i större omfattning. Demokratins förutsättningar 

försämras om inte journalister strävar efter att vara en samhällsgranskande instans, avslöja 

missförhållanden och blottlägga maktmissbruk. I strävan efter att medborgarna ska 

presenteras en så oinskränkt information som möjligt. Fortsättningsvis är det av vikt att 

framställa politisk journalistik attraktivt, så att en ung generation tillika normalt inte 

intresserade individer begriper ämnet och livnär ett varaktigt intresse. Innehållet väljs ut 

genom en ständig balansgång mellan att vara saklig, mångsidig och väcka känslor via 

dramatik och personifiering. En korpulens av de sistnämnda kan dock mynna ut i 

politikerförakt och en blasé attityd hos läsaren. Läsarförtroende byggs i huvudsak genom 
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transparens, mångfald och avsedd effektmålsättning. Hur mycket vetskap och insyn får 

exempelvis konsumenten om vem som utfört arbetet, hur det tagits fram och varför det gjorts? 

Hur många röster kommer till tals, vilka specifika intresseperspektiv förs fram och vad 

utgjorde anledning för publicering? Minskas det latenta maktavståndet mellan redaktion och 

läsare uppstår ett samspel där användaren i större utsträckning engagerar sig i innehållet, för 

det vidare och i sin tur inkorporerar publikationen som ett naturligt inslag i sin vardag. Något 

som är väsentligt på dagens kommersiellt drivna mediemarknad och som i sin tur slår ut 

journalistik som inte möter konsumentens efterfrågan. Vilket således även ställer krav på 

läsaren att efterlysa och konsumera kvalitativt gångbara dagstidningar.
62

 

Huruvida tidningars innehåll modelleras utifrån sin målgrupps socioekonomiska status är 

intressant ur kvalitetssynvinkel. Läsarens samhällsklassificering är i högsta grad en 

påverkande faktor av hur tidningsklimatets varierande skikt uppdagar sig. Kulturskribenten 

och författaren Kajsa Ekis Ekman närmar sig ämnet i en debattartikel i Dagens Nyheter den 

14 december 2012 titulerad ”Dagstidningarna skapar tre skilda verkligheter”. Artikeln utgör 

en del av DN:s temakartläggning angående tidningsmediets tillstånd och framtidsutsikter. 

Ekman tar ansats i sin analys i förhållande till utformningen av landets fem största tidskrifter 

nationellt sett: Expressen, Aftonbladet, Svenska Dagbladet (SvD), Dagens Nyheter och 

Dagens Industri (DI). Inledningsvis hänvisas till Svenska institutet för 

opinionsundersökningars (SIFO) årliga Orvestoundersökningar
63

 
64

 som utforskar den svenska 

befolkningens mediekonsumtion, sociodemografi, konsumtionsbeteende och intressen. 

Studierna uppvisar en markant skillnad i respektive publikations läsarskarainriktning. 

Kvällstidningarna, tabloiderna Expressen och Aftonbladet, konsumeras i huvudpart av låg- 

och medelinkomsttagare. De anrika morgontidningarna DN och SvD läses av en majoritet av 

medelinkomsttagare medan Dagens Industri faller det högsta inkomstartagarskitet bäst i 

smaken. Ekman exemplifierar innehållsförändringen genom att belysa respektive tidningssorts 

skiftande nyhetsvärdering när det gäller rapporteringen av maktskiftet i Kinas partikongress 

2012. Kvällspressen publicerar ett antal ingående analyser av Kina som aktiv diktaturstat men 

fokuserar i huvudsak på ytliga aspekter rörande den nya ledarens Xi Jinpings person. 

Morgontidningarna erbjuder i sin tur en något vidare fördjupning av den nytillträde 

presidentens politiska vision, dock beskrivet i korta ordalag. Analysens kärna kretsar kring att 
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vidröra skillnaden mellan demokrati och diktatur. DI:s och SvD:s näringslivsdel uppvisar 

istället en agenda uteslutande baserat på vilka omställningar och utmaningar den kinesiska 

ekonomin står inför och dess konkreta inverkan på den svenska marknaden. Här utmålas en 

gräll strid från svenska aktörers håll om allmänna kinesiska profiteringsintressen som helt och 

hållet förbises i kvälls- och morgonpress.
65

  

Ekman identifierar utifrån föregående exempel i relation till SIFO:s undersökning tre 

tidningstyper som företräder tre olika samhällsskikt. Som i sin tur stöper tre olika världsbilder 

till sin läsarkrets. Där faktamängden ökar i takt med samhällsstegen och där moralism, 

materialism och idealism har skiftande betydelse i varje enskild tidskrift. Aftonbladet och 

Expressen påvisar en värld styrd av individer och dess egenskaper. En personifiering som 

förbytts av resonemang angående idéer och aktuella skeenden i DN och SvD. Som i Dagens 

Industris fall företräds av nyheter om kapital, resurser, ägande och andra ekonomiska 

förutsättningar. Ekman drar slutsatsen att det nuvarande klimatet leder till att den publik som 

endast tar del av morgontidningarnas idealism skapar ett lämpligt etiskt ramverk men även 

samtidigt en omedveten ignorans kring vilka mekanismer som styr verkligheten. Medan 

beslutsfattare som uteslutningsvis baserar sina resolutioner på affärspressens paketering möts 

av en avhumaniserad bild av människans värde på en fri marknad. Ekman beskriver tabloiden 

som en plats där kapitalismens existens är dold och där nöje- och livsstilsreportagen 

successivt får överhanden i takt med en medelklass som är fixerad vid nästa investering i den 

personliga sfären snarare än att intressera sig för komplicerade externa händelseförlopp. 

Utbildning som medelklassens främsta klassmarkör har ersatts av möjligheterna att 

konsumera.
66

 Ekman lyfter avslutningsvis ett varningens finger för den traditionella 

morgontidningens ökade tabloidiseringsutveckling som i stor utsträckning präglas av 

konsumtionsuppmuntrande inslag:  

Om morgontidningarna helt byter ut idealismen mot konsumismen, vad blir av deras framtid? 

För genom att överge den bildade medelklassen, avskaffar morgontidningarna samtidigt sitt 

existensberättigande. Kanske kommer den självfixerade övre medelklass som fastnar i en 

klaustrofobisk idealvärld av speglar till slut att fråga sig: varför ska jag över huvud taget läsa 

en dagstidning?
67
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Samtliga sakkunniga inom medieområdet delar dock inte uppfattningen att det nya klimatet 

satt en oundviklig kurs mot lågkvalitativ journalistik. Charlie Becket, chef för Polis, ett 

nätverk för journalister vid London School of Economics (LSE), propagerar för i sin bok från 

2008, ”SuperMedia: Saving Journalism So It Can Save The World”, att de nya medieformerna 

i själva verket är journalistikens frälsning. Becket agiterar till skillnad från respondenterna i 

Kroghs intervjustudie att journalistiken aldrig blomstrat i den grad som den gör för tillfället. 

Kvalitetsnivån på informationsflödet, analys och debatt har enligt Becket nått oanade nivåer. 

Journalistikens beskrivs som rikligare och bättre än någonsin. Becket härleder utvecklingen 

till att ny teknologi öppnat upp för tidigare okända möjligheter som på sikt sias mynna ut i ett 

övertagande från allmänhetens sida i producerandet av bra journalistik - gratis. Vilket i sin tur 

utröner den professionella journalisternas och de traditionella mediehusens 

existensberättigande.
68

  

 

3.5 Tidigare forskning 

Då det inte råder någon klar definition av begreppet så finns det även en del outforskade 

områden inom ämnet tabloidisering. Tidigare forskning har främst berört tv-medier, och i de 

fall där tidningsmedier undersöks så har det varit utav jämförande karaktär av enskilda 

internationella skeenden. Tidigare uppsatser där tabloidiseringen av NYT behandlats har varit 

problematiskt att återfinna och en liknande jämförelse har inte funnits. Utöver Ingela 

Wadbrings tidigare redovisade studie rörande den svenska dagspressens tabloidisering har ett 

flertal akademiska uppsatser gjorts utifrån en liknande definition av begreppet. Dessa 

redovisas under denna rubrik.  

Studier av en kvalitativ karaktär har tidigare genomförts både vad gäller jämförande och 

enskilda analyser av Dagens Nyheter och The New York Times. Vanligt förekommande är att 

särskilda skeenden analyseras kvalitativt, vilket exempelvis Kristina Falk vid Södertörn 

Högskola gör i sin uppsats ”Att skriva är också att tiga”. Falk studerar vilka källor som 

användes vid rapporteringen om oroligheterna Kambodja 1975 och1979.
69

 Ytterligare ett 

exempel inom samma ämne av kvantitativ karaktär är Philip Ottossons och Peter Magnussons, 

studerande vid Linnéuniversitetet, uppsats ”Den gode & den onde”. Författarna har genomfört 

en kvantitativ innehållsanalys och kritisk diskursanalys av Dagens Nyheters och New York 
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Times rapportering av konflikten i Libyen 2011.
70

 I Falks tillika Ottosson och Magnussons 

undersökningar läggs fokus vid tidningarnas enskilda rapportering, mediedrev och diskurs 

kring de valda ämnena och begreppet tabloidisering berörs således inte i den bemärkelse som 

denna uppsats ämnar göra. Tidigare forskning gällande huruvida DN:s innehåll påverkats av 

tabloidiseringen efter övergången till tabloid finns i form av Julia Milders, student vid 

Södertörns Högskola, uppsats från 2007; ”Den moderna morgontidningen”.
71

 Katarina 

Clendinning vid Göteborgs Universitet har å andra sidan, i sin studie från 2009; 

”Tabloid=Tabloidisering?”, valt att likt Wadbring göra en jämförande kvantitativ 

innehållsanalys av Sveriges tre största tidningars huvudnyheter efter övergången till 

tabloidformat(Göteborgs Posten, Dagens Nyheter, Sydsvenska Dagbladet). Då Milders studie 

inbegriper hela tidningsnummer med tillhörande bilagor så har Clendinning, likt denna 

undersökning, valt framsidor som analysenheter. Clendinnings resultat visar att GP, DN och 

SYVD tenderar att följa enligt teorin om tabloidisering avseende fler och större bilder samt en 

tydlig minskning av hårda nyheter, dock påvisar faktorer såsom ökat redaktionellt material 

och mindre förekomst av annonser att analysenheterna rör sig i motsatt riktning utifrån teorins 

definition. Förändringar som Milder styrker med sin studie gällande DN:s enskilda 

progression. Clendinning belyser det faktum att de tidningar hon undersökte uppvisar ”en 

slags balansgång där de är på gränsen till tabloidisering”.
72

 

Följande uppsats ämnar urskilja eventuella diskrepanser utifrån en internationell 

kontext. Att dessutom utföra en nutida likväl en historisk analys utifrån två tidsskrifter 

verkande inom olika mediala och ekonomiska marknader har tidigare inte genomförts. Utifrån 

resultatet ges en fingervisning av hur den svenska dagspressen, representerad av DN, står sig i 

en internationell kontext där NYT i detta fall fungerar som den internationella 

motsvarigheten. 
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    4.0 METOD OCH MATERIAL  

Följande kapitel inleds med en beskrivning av den valda metoden följt av en motivering av materialet 

och dess avgränsning. Undersökningens tillvägagångsätt och etiska problem kommer även att belysas 

och behandlas. Detta följs av en beskrivning och motivering av de valda variablerna. 

 

För att besvara uppställda frågeställningar är i sammantaget undersökning av kvantitativ 

karaktär vars uppnådda resultat slutligen behandlas i en kvalitativ del. Valet av en kvantitativ 

metod som grundläggande tillväggångsätt snarare än ett kvalitativ motiveras utifrån 

möjligheterna med mätverktyget att belysa en överskådlig statistisk frekvensbeskrivning av 

tabloidiseringsskeendets beståndsdelar. Det skall dock poängteras att det empiriska 

undersökningsavsnittet inte uteslutande består av kvantitativa inslag utan likväl kräver en 

kvalitativ tolkning av materialet för att omvandlas i en kvantitativt mätbar modell. Varje 

enskild framsida kräver en individuellt kvalitativ interpretation utifrån fastställda variablers 

ramar för att räknas kvantitativt. Vidare möjliggörs tillika det avslutande reflektiva 

diskussionskapitlet genom en analys av kvalitativ natur grundad på det kvantitativa 

resultatet.
73

  

 

För att undersöka tabloidiseringsgradens omfattning genomförs en kvantitativ text- och 

bildanalys av Dagens Nyheters och The New York Times förstasidor. Valet av föregående 

nämnda tidsskrifter som analysenheter motiveras främst av att de betraktas som varandras 

motsvarigheter i respektive land de är aktiva. Det vill säga att de har ett liknande politiskt 

grundfundament (liberal), liknande målgrupp och samma höga anseende allmänt när det gäller 

respekterad journalistisk verkningshöjd. En gemensam ideologisk grund av hur kvalitativ 

journalistik gestaltar sig som de ogärna är beredda att förkasta om det verkligen inte är ytterst 

nödvändigt.  

Vi anser att en kvantitativ förstasidesjämförelse skapar bäst förutsättningar, att inom givna 

tidsram, belysa det kausala samband som hypotesen målar upp. En kvalitativ teoriprövning 

hade genererat i ett utfall som saknar överskådlig frekvensbeskrivning över tid och ett mindre 

omfattande material att analysera. Vidare är den uppenbart ökade närvaron av subjektiv 

bedömning i ett kvalitativt sammanhang problematiskt ur validitetssynpunkt. Det motiverade 

urvalet av valda artiklar att djupanalysera hade varit slumpmässigt framtagna vilket i sig är 
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oförenligt med undersökningens precisa ansatssträvan. Undersökningens omfång hade med 

största sannolikhet tvingats begränsas tidsmässigt i med den mer omfattande kvalitativa 

bedömningen. Utifrån studerade analysenheters breda underlag för granskning så fogas det i 

en kvantitativ kontext att tidningens material är räkningsbart ur ett statistiskt perspektiv. Med 

detta i åtanke tillhör tidningarnas framsidor en lämplig beståndsdel i en tidsskrifts utformning 

för en kvantitativ studie som kräver inslag som är representativt kalkylerande. En kvalitativ 

undersökning däremot hade varit bunden till en detaljerad textanalys som uteslutningsvis 

fokuserat på exempelvis nyhetsvärdering, ordval, formuleringsteknik, retoriska knep, 

målgrupp, kontext, personifiering och ”framing”. En sådan undersökning är fördelaktig som 

komplement till en kvantitativ motsvarighet men kan ej enskilt åstadkomma en överskådlig 

kartläggning av tabloidiseringens utbredning hos respektive tidning. Vilket utgör denna 

studies strävan. Påkomna detaljaspekter i tabloidiseringsprocessen, i utsedda variabler, 

anammas förvisso i analysverktyget men fungerar i själva verket som redskap för skapa en 

helhetsbild av DN och NYT kontemporära tabloida ställning.                               

Undersökningen ska utgöra en nutidsåterspegling likväl en jämförande analys över tid. 

Inledningsvis studeras samtliga förstasidor publicerade under september 2012. För att skapa 

ytterligare en jämförelsemöjlighet att belysa tidningarnas tabloidiseringsutveckling så utförs 

även ett identiskt empiriskt månadsnedslag vid millenniumskiftet (september 2000). 

Anledningen till att september månad valts att utgöra den studerade tidsperioden baseras på 

att månaden ifråga utgör ett lämpligt och representativt exempel på en tidsrymd vars 

rapportering inte präglas fullkomligt av världsomfattande skeenden av monumental karaktär. 

Identiskt tillvägagångssätt som i den nutida analysen kommer att tillämpas. Detta erbjuder en 

möjlighet att inte endast studera de olika tidningarnas kontemporära diskreptens utan även 

den enskilda tidsskriftens progression under cirka ett decennium.  

Sammanlagt ingår totalt 120 framsidor i undersökningen, 60 framsidor per tidning och således 

30 per månad. Materialet ifråga har insamlats via digitala mediedatabaser tillika genom 

arkiverad mikrofilm som återfunnits vid Carolina Rediviva i Uppsala och Kungliga 

Biblioteket i Stockholm. Materialet som undersökts är offentligt. Att framsidorna valts att 

analyseras istället för tidningarna i dess helhet eller utifrån specifika nedslag i utvalda 

sektioner motiveras med att framsidan återspeglar slutresultatet av nyhetsvärderingsprocessen 

och visar vad den aktuella tidningen värderar som nyheter. Om man använder förstasidan när 

man undersöker nyhetsvärdering innebär det att man analyserar när, var, hur, av vem och 
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varför just de artiklar som publicerats har valts ut.
74

 När en dagstidning förändrar sin form och 

innehållsprofil ser man detta tydligare om man undersöker förstasidorna.
75

 

 

Framsidorna jämförs i sin tur med de kriterier som definitionen av tabloidisering syftar på. 

Begreppet tabloidisering operationaliseras utifrån följande nio variabler som ligger till grund 

för den empiriska analysen: lättsamma- kontra hårda nyheter, antalet artiklar, nationella- och 

internationella nyheter, förekomst av annonser, mängden bilder och rubriker i förhållande till 

löpande text och antalet offentliga personer porträtterade i offentlig- respektive privat roll. 

Värden som i sin tur sammanställs i det statistiskanalytiska programmet Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS).  Föregående variablers egenskaper är baserade på tidigare 

använda indikatorer som förekommit i andra undersökningar av tabloidiseringsprocesser. I 

synnerhet fungerar Ingela Wadbrings studie ”Journalitikens kommersialisering – mera myt än 

sanning?” som undersökningsförebild tillika bakgrundsmaterial. Variablerna är baserade på 

Wadbrings konstruktion men samtidigt modifierade utefter undersökningens unika ansats vad 

gäller syfte och frågeställningar. Både stöpta ur de resonemang som ligger till grund för 

studiens hypotes tillika kompletterande teori.  

Eventuella reliabilitetsproblem som går att härleda till exempelvis slarvfel vid 

mjukvaruinmatning förebyggs genom en noggrann personlig uppföljning där varje enskild 

framsida kontrollerats av båda författarna. Vid händelse av nämnda osystematiska fel är de av 

sådan oväsentlig skala för att förmå påverka studiens utfall. 

4.1 Variabler 

4.1.1Antal artiklar 

Variabel ”antalet artiklar” innebär således, som betäckningen avslöjar, att den totala 

mängden av publicerade nyheter på respektive framsida räknas och sammanställs. Detta är 

intressant ur två synvinklar. Först och främst påvisar, utifrån vår använda definition, att ett 

lägre antal publicerade artiklar indikerar på en eskalerande tabloidiseringsprocess. Viktigt att 

påvisa är att DN och NYT använder sig under år 2000 av det större broadsheet-formatet och 

har därmed en större yta att utnyttja för publikationer. DN:s övergång till tabloidformatet år 

2004, vilket i sig självfallet är en naturlig effekt av tabloidisering, försvårar möjligheterna för 

en relevant jämförelse utifrån beskrivna variabel av 2012 års framsidor. Huvudsyftet med 
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variabeln är i synnerhet nödvändig som i egenskap av formvariabel att i relation till de 

innehållsliga variablerna belysa en eventuell frekvensförändring av förstasidornas innehåll 

och utformning. Det erbjuder bland annat möjligheten att presentera resultatet i ett 

procentuellt sammanhang. I detalj betraktas en räknad artikel som en rubrik där en tydlig 

hänvisning till specifik sektion i tidningen förekommer. Eventuellt efterföljande löpande text i 

samband med rubrik är följaktligen inte ett krav för att beräknas som en enskild artikel. 

 

4.1.2 Annonser 

Variabel ”annonser” som betecknas som en formvariabel beräknas utifrån ett mätverktyg där 

endast befintligheten av annonsering synliggörs (Ja/Nej). Ergo tas annonsernas faktiska 

förekomst i beaktande snarare än deras plats rent utrymmesmässigt på respektive framsida. 

Annonsering är en tydlig indikation på att, i den kraftigt kommersialiserade mediekontext vi 

befinner oss i, åsidosätta journalistiskt material i förmån för ekonomisk profitering. Vilket i 

slutändan även är ett tecken på en ökad grad av tabloidisering. 

 

4.1.3 Bild och rubrik kontra löpande text 

Formvariabel ” mer bild och rubrik än löpande text” anspelar på tabloidiseringsteorins 

resonemang att den löpande texten blir lidande och får ge plats för ytterligare slagkraftiga 

rubriker och iögonfallande bilder. Variabeln mäts likt variabeln ”annonser” utifrån två 

klassificeringar; ” mer bild och rubrik än löpande text” och ” mer text än bild och rubrik”. 

Ergo, tar bild och rubrik upp mer än hälften av formatets publiceringsyta registreras ” mer 

bild och rubrik än löpande text”. 

 

4.1.4 Offentliga personer i offentliga respektive privata roller 

Variabel ”antal offentliga personer i en privat roll” och variabel ” antal offentlig personer i 

en offentlig roll” tangerar Wadbrings variabelutformning gällande personifiering. Wadbring 

utför en omfattande innehållsanalys angående porträtterade personers roll i 

nyhetsrapporteringen vilket ger ytterligare möjligheter att kartlägga individerna på ett mer 

djupgående plan. Eftersom denna undersöknings material inte erbjuder samma mängd 

information och i det flesta fall står och faller med rubrikernas kortfattade beskrivningar så 

har mätinstrumentet anpassats därefter. Följaktligen bedöms artiklar där personen framställs 

verka i sin yrkesutövning eller i relation till den, som en individ som vinklas som en 

”offentlig person i en offentlig roll”. Individen skall utgöra huvudroll i artikelns kontext. En 

journalist eller skribent som porträtteras i samband med sin publicerade text, en så kallad 
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”byline”, tillräknas även under denna variabel. ”En offentlig person i en privat roll” syftar 

emellertid på människor som skildras utanför och/eller i avsaknad av tydligt samband till sin 

yrkesrolls ramar. Ett så kallat ”hemma hos”-reportage faller exempelvis under föregående 

kriterier för en offentlig person i en privat roll. Wadbring använder sig även utav en tredje 

variabel för att belysa privatisering där privatpersoner i en privat roll beaktas. Dock visar 

Wadbrings undersökning på att graden av privatisering över tid har minskat i den mån det 

handlar om privatpersoner och därför finner vi denna variabel utdaterad och ej relevant vad 

gäller en nutida analys.
76

  

 

Eftersom den moderna rapporteringen präglas av en personfixering både när det gäller 

politiska företrädare och celebriteter aktiva i en kändissfär, snarare än att enbart framställa en 

övergripande bild av det aktuella skeendet, är perspektivet intressant ur en 

tabloidiseringskontext. En förändring som Elisabeth Bird bekräftar i”The changing faces of 

journalism – tabloidization, technology and truthiness”:  

Second, we see an increasing emphasis on the personal; for instance, journalists handle major 

economic themes through personal stories about individual people and the way they cope. 
77

 

Att innefatta enskilda personer som en enskild variabelenhet kan tänkas utgöra ett 

problematiskt moment ur ett forskningsetiskt perspektiv. Dock är avsaknaden av detaljerad 

personregistrering i undersökningens tillvägagångssätt ett sätt att undgå inskränkning av den 

personliga integriteten. Inga enskilda egenskaper av de offentliga individer som analyseras 

registreras. 
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4.1.5 Nationella och internationella nyheter 

Variablerna ”antalet internationella nyheter” och ”antalet nationella nyheter” åsyftar 

resonemanget rörande att lokalt och nationellt egenproducerade nyheter, som inte är del av ett 

globalt flöde, är betydligt mer resurskrävande för mediehuset i fråga och därmed mer kostsam 

för hela verksamheten. Internationella nyheter kan förvisso vara en produkt av självständiga 

redaktionella insatser, men är i synnerhet vad gäller tidsskrifter vars ambition är att erbjuda en 

relevant rapportering av globalt snitt, ofta bundna till exempelvis världsomspännande 

nyhetsbyråer såsom Associated Press (AP) och Reuters. Nyheter där det journalistiska 

förarbetet redan är genomfört och där grundkällan styr dess innehåll. Internets naturliga plats 

som journalistens främsta verktyg för att tillskansa sig information har även öppnat upp för en 

mer omgående överblick av det globala nyhetsflödet utan någon större ansträngning både 

ekonomiskt som personalmässigt.
78

 Det ska dock tilläggas att bedömningen av internationella 

och nationella nyheter inte är helt oproblematiskt. Bland exempelvis resereportagen befinner 

sig en majoritet i ett internationellt sammanhang men är skapade av den publicerade tidningen 

i fråga. Den uppenbart svåra avvägningen gällande denna typ av artiklar har inneburit att 

dessa ej tas i beaktande i granskningen. Det bortvalda materialet är av sådan minimal skala att 

det inte påverkar den empiriska studiens utfall.  

 

4.1.6 Hårda kontra mjuka nyheter 

Variablerna ”hårda nyheter” och ”mjuka nyheter” vars ursprung härstammar från termologin 

som från början myntades av amerikanska journalister för att kartlägga olika typer av nyheters 

karaktär. Wilbur Schramm konstruerade grundbultarna redan under 1940-talet för teorin att 

olika nyheter attraherar olika typer av läsare och på sätt kan klassificeras annorlunda. 

Tankegångar som senare G. Tuchman kom att vidareutveckla;  

About 30 years later, in her widely cited study Tuchman (1973) addressed the issue from a 

journalists perspective and investigated their understanding of ‘hard news’ and ‘soft news’. 
79

 

En akademisk diskurs som Ingela Wadbring brukat i förmån för sin studie. Det existerar 

egentligen inte någon allmänt accepterad definition, men hårda och mjuka nyheter är i bred 

utsträckning den enda kända operationaliseringen gällande teorin om tabloidisering. En tydlig 
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avgränsning och precisering är därav ytterst nödvändig för att styrka undersökningens 

validitet. Likt Wadbring definieras hårda respektive mjuka nyheter i relation till artikelns 

hänvisade kategorisering via tidningens framsida. Sektioner som sport, kultur, nöje, livsstil, 

personporträtt, bostad, resor och annan journalistik baserad på kuriosa (som t.ex. del ”Namn 

& Nytt” i DN:s fall) betraktas som mjuka nyheter. Motsvarande kategorier för hårda nyheter 

avses utgöra ekonomi, politik, opinion, händelser, lag och ordning, invandring, 

arbetsmarknadsfrågor, diplomati, säkerhet, militära frågor, utbildning, omsorg och 

förvaltning. Användandet av denna typ av kategorisering är sedvanligt förekommande vid 

definitioner av hårda och mjuka nyheter.
80

  

 

Även där exempelvis kulturartiklar behandlar ett på ytan hårt ämne kategoriseras artikeln 

kompromisslöst inom den mjuka avgränsningsramen. Den begränsade insinuationen som 

förevisas i en rubrik är ej tillräcklig för att omvärdera dess klassificeringstillhörighet.
81
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    5. RESULTAT 

Resultatet redovisas inledningsvis utifrån den enskilda tidningens utveckling över tid för att sedan 

mynna ut i en avslutande jämförande resultatdel. Variablerna offentliga personer i offentliga kontra 

privata roller, nationella kontra internationella nyheter och mjuka kontra hårda nyheter presenteras i 

två figurer där den vänstra representerar det sammanlagda antalet förekomster och den högra figuren 

antalet förekomster i förhållande till antalet artiklar. Således är den vänstra en sammanlagd summa 

(sum) och den högra en procentuell (mean)framställning av variabelns förekomst i förhållande till 

antalet artiklar. Värt att betrakta i sammanhanget är den på ytan uppenbara skillnaden vad gäller 

DN:s resultat i en procentuell framställning kontra det totala antalet. Detta grundar sig i DN:s 

tabloidövergång år 2004 som försvårar en redovisning av endast det totala antalet. För att undvika ett 

missvisande utfall redovisas således den procentuella skillnaden som den sammanlagda frekvensen. 

Beskrivna röda tråd i resultatframställningen tillämpas vidare i de förhållanden när variabelutfallet 

på liknande vis kräver det.                  

5.1 THE NEW YORK TIMES 

5.1.1 Antal artiklar 

I följande inledande figur redovisas det totala antalet artiklar på NYT framsidor fördelade 

över de två studerade årtalen. Den enskilda variabelns resultat uppvisar en ökning av totalt 93 

artiklar mellan år 2000 och 2012. Sammanlagt ingår 835 artiklar i studien varav 371 

påträffades under 2000 och 464 inräknades under 2012. Detta resulterar i en ökning av antalet 

artiklar med 25 procent.       

FIGUR 1. Antal artiklar i NYT 2000 respektive 2012 
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5.1.2 Annonser 

Vad gäller NYT annonsfördelning konstateras ett skiftande resultat. Under år 2000 förekom 

ingen annonsering i någon utsträckning. Dock påträffades en markant ökning av antalet funna 

framsidor med tillhörande annons under 2012 där endast 23.3 procent av det totala antalet 

framsidor saknade all form av reklam. På hela 23 förstasidor fick publicerade artiklar dela 

utrymme med annonser.         

5.1.3 Bild och rubrik kontra löpande text 

Angående NYT förfördelning av tillhörande bilder och rubriksättning i förhållande till 

löpande text förevisar en viss ökning av rubrik- och bildsättningens utrymme på framsidorna. 

År 2000 visar sig endast 1 framsida av 30 överrepresenteras av bilder och rubriker. 

Variabelmönstret håller i sig över tid, 2012 registreras ytterligare 1 framsida vilket summeras 

till 2 framsidor. Som mest utgörs 6,7 procent av NYT framsidor av mer bild och rubrik än 

löpande text under en specifik tidsperiod (2012). 

FIGUR 2. Annonserade framsidor i NYT 2000 respektive 2012 

FIGUR 3. Bild och rubrik kontra löpande text i NYT 2000 respektive 2012 
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5.1.4 Offentliga personer i offentliga respektive privata roller 

Antalet offentliga personer i offentliga roller påvisar en minskning mellan de två studerade 

tidsperioderna.  Under år 2000 porträtterades sammanlagt 157 offentliga personer i en 

offentlig roll i jämförelse med det reducerade antalet av 127 individer år 2012. Den totala 

nedgången av 30 personer medför en procentuell minskning med 19,1 procent. Det låga 

antalet av offentliga personer i privata roller, sammanlagt 2 registrerade under år 2000 och en 

total frånvaro av fenomenet under 2012, gör en redovisning via illustrerande figur överflödig. 

Variabelns begränsade resultat är således även problematiskt att analysera i någon större 

utsträckning än att sonika konstatera dess låga frekvens. 

 

5.1.5 Nationella och internationella nyheter 

Undersökningen belyser en tendens att NYT har bevakat sina nationella intressen och minskat 

sin internationella bevakning något. Den nationella bevakningen har utökats med 102 artiklar 

mellan de två aktuella perioderna vilket resulterar i en ökning av 16,3 procent. Den 

internationella rapporteringen har å andra sidan minskat med marginella 13,4 procent från 106 

nyheter under år 2000 till 81 nyheter 2012. Sammanlagt bestod ca 70 procent, med ett antal 

bortfall i form av t.ex. resereportage i åtanke, av framsidornas innehåll år 2000 av nyheter 

med nationellt fokus och resterande 30 procent av internationell karaktär. Samma jämförelse 

2012 resulterar i en något högre procentsats där 78 procent utgörs av artiklar med nationellt 

innehåll och motsvarande 22 procent av internationellt material.        

 

FIGUR 4. Antal offentliga personer i offentliga roller. FIGUR 5. Andel offentliga personer i offentliga roller i procent. 
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5.1.6 Hårda kontra mjuka nyheter 

Fördelningen av hårda och mjuka nyheter på NYT förstasidor påvisar en tydlig majoritet av 

hårda nyheter under de två tidsperioderna. År 2000 publiceras 315 hårda respektive 57 mjuka 

artiklar. Vid nästa nedslag 12 år senare är fördelningen av artiklar 371 hårda och 95 mjuka. 

Således har en ökning med 8,1 procent skett vad gäller hårda nyheters närvaro. Förekomsten 

av mjuka nyheter har i sin tur ökat med 25 procent mellan de två tidsperioderna. År 2000 

utgörs 84,9 procent av den totala mängden artiklar av hårda nyheter och respektive 15,1 

procent av mjuka nyheter. Det procentuella övertaget av hårda nyheter i förhållande till 

antalet artiklar minskar något under 2012 till 79,9 procent. 

FIGUR 6. Antal nationella och internationella nyheter 
i NYT. 

FIGUR 7. Andel  nationella och internationella 
nyheter i NYT i procent. 

 

FIGUR 8. Antal hårda och mjuka nyheter i 
NYT. 

FIGUR 9. Andel hårda och mjuka nyheter i 
NYT i procent. 
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5.2 DAGENS NYHETER 

5.2.1 Antal artiklar 

DN:s övergång till tabloidformatet 2004 bör tas i beaktandet av artikelvariabelns utfall. En 

minskning under 2012 är således oundviklig. Dock är den totala nedgången fortfarande 

tillräckligt markant för att ta hänsyn till och relateras till i ett analysavsnitt. Under september 

2000 publicerades sammanlagt 721 artiklar på DN:s framsidor, vilket är 460 fler än under 

samma månad år 2012 då totala mängden artiklar stannade vid 261. Således konstateras en 

minskning av 64,8 procent mellan de två nedslagen. 

5.2.2 Annonser 

Förekomsten av annonser mellan de två nedslagen påvisar en ökning av annonsering. Den 

totala avsaknaden av annonsering på DN:s framsidor september år 2000 har under en 

tolvårsperiod ökat till 7 förstasidor innehållandes annonsering under september 2012. Detta 

påvisar ett resultat av att 23,3 procent av DN:s förstasidor innehöll någon form av 

annonsering under september 2012.   

FIGUR 10. Antal artiklar i DN 2000 respektive 2012. 

FIGUR 11. Annonserade framsidor i DN 2000 respektive 2012. 
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5.2.3 Bild och rubrik kontra löpande text 

Följande variabel fastställer ett tydligt utformningsideal från DN:s sida att prioritera bild- och 

rubrikutrymme på bekostnad av löpande text, likväl under 2000 som 2012. Endast tre 

framsidor, det vill säga 10 procent, samtliga påträffade under 2000, innehåller en 

överrepresentation av löpande text.    

5.2.4 Offentliga personer i offentliga respektive privata roller 

Antal offentliga personer i offentliga roller visar på en dryg halvering från 212 personer år 

2000 till 107 personer år 2012. I relation till mängden offentliga personer i offentliga roller 

och det totala antalet artiklar under de två tidsperioderna så framkommer det att en viss 

ökning skett rent procentuellt från 30 procent år 2000 till 42 procent år 2012. Gällande 

offentliga personer i privata roller uppvisas en minimal ökning mellan de specifika årtalen 

men är på grund av sitt obetydligt låga antal, 3 personer år 2000 och 5 personer år 2012, 

svårapplicerbar i analysskedet.  

FIGUR 12. Bild och rubrik kontra löpande text i DN 2000 respektive 2012. 

 

FIGUR 13. Antal offentliga personer i offentliga roller i 
DN. 

FIGUR 14. Andel offentliga personer i offentliga roller i 
DN i procent. 
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5.2.5 Nationella och internationella nyheter 

Komparativt visar undersökningen på en tydlig representation av nationellt material i 

förhållande till artiklar med internationellt fokus.  År 2000 var 564 artiklar av nationell 

karaktär och 132 internationella. Således faller en fördelning på 78 procent nationella nyheter 

och 22 procent internationell nyheter. Under 2012 minskade det totala antalet artiklar drastiskt 

i och med övergången till tabloid vilket genererar i ett kraftigt reducerat utfall. Den totala 

mängden nationellt material tillräknas 216 artiklar motsvarande 40 internationella. Detta 

resulterar i en procentuell fördelning på 82,7 procent nationella nyheter samt 17,3 procent 

internationella. Ergo konstateras en procentuell ökning av mängden nationellt material tillika 

minskning av internationellt material från år 2000 till år 2012.  

 

5.2.6 Hårda kontra mjuka nyheter 

Vad gäller fördelningen av hårda och mjuka nyheter råder en relativt likvärdig frekvens inom 

respektive tidsangivelse. Under år 2000 redovisas en majoritet av hårda nyheter där 387 

tillräknas inom kategorin, motsvarande 334 kategoriseras som mjuka nyheter. Detta resulterar 

i en fördelning där 53,6 procent av artiklarna är av hård karaktär och 46,4 procent värderas 

mjuka. En jämnare fördelning synliggörs under 2012 där det förekommer 130 hårda nyheter 

tillika 130 respektive mjuka nyheter. Detta påvisar således en fördelning på exakt 50 procent 

mellan de två klassificeringarna. 

FIGUR 15. Antal nationella och 
internationella nyheter i DN 

FIGUR 16. Andel nationella oc 
internationella nyheter i DN i procent 
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5.3 JÄMFÖRANDE RESULTAT 

5.3.1 Antal artiklar 

Vid en jämförelse mellan de två undersökta tidningarna så ser man att DN:s övergång till 

tabloid bidragit till den markanta minskningen från år 2000 till år 2012. NYT har istället ökat 

antalet artiklar från 371 år 2000 till 464 år 2012. Viktigt att ta i beaktande är, att trots att NYT 

och DN utgavs i fullformat år 2000 så publicerades 350 fler artiklar i DN än i NYT, en 

procentuell skillnad på klara 51 procent. Under år 2012 har NYT passerat DN med 464 

motsvarande 261 artiklar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 17. Antal hårda och mjuka nyheter i DN. FIGUR 18. Andel hårda och mjuka nyheter i DN i 
procent. 

 

FIGUR 19. Antal artiklar i DN och NYT 2000 
respektive 2012. 
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5.3.2 Annonser 

På grund av det totala bortfallet av annonser i båda tidsskrifterna under år 2000 redovisas 

ingen illustrerande figur. En klar diskrepans synliggörs dock under 2012 där totalt 7 av DN:s 

framsidor under september månad innehåller annonsering respektive 23 framsidor i NYT fall. 

Tvärsnittet tyder på 23,3 procent av DN:s förstasidor under en månads tid 2012 innefattar 

reklam till skillnad från NYT där hela 76,7 procent av förstasidorna präglas av olika typer av 

annonser.  

 

5.3.3 Bild och rubrik kontra löpande text 

Det går inte att utröna någon signifikativ skillnad vad gäller de enskilda tidningarnas 

utveckling inom följande variabel. Dock har de ur ett jämförande perspektiv agerat utifrån två 

motsatta publiceringsfilosofier. DN har helt och hållet förlitat sig på bild och rubrik i sin 

strävan efter att uppmärksamma läsaren om det dagliga innehållet. Medan NYT nitiskt hållit 

fast vid en framsidesutformning där den löpande texten får stort svängrum. I sitt respektive 

spektra påträffas endast ett fåtal undantag som strider mot en publicistiska mönstret. 

Exempelvis anträffas enbart tre förstasidor i DN:s fall, samtliga registrerade år 2000, inom 

loppet av hela tidsperioden där den löpande texten är mest framträdande. Även NYT fall 

påträffas tre exempel där bild och rubrik får överhanden.         

 

FIGUR 20. Annonserade framsidor i DN och NYT 2012. 
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5.3.4 Offentliga personer i offentliga respektive privata roller 

Antalet offentliga personer porträtterade i en offentlig roll ter sig något annorlunda vid en 

procentuell jämförelse snarare än antal, särskilt vad gäller DN:s resultat. DN:s enskilda 

minskning från 212 offentliga personer i offentliga roller år 2000 till 107 personer år 2012 

visar på en faktisk ökning av antal offentliga personer i offentliga roller i förhållande till 

antalet artiklar med 12 procent. NYT däremot, visar på en minskning med 19,2 procent. 

Sammanfattningsvis tangerar alltså DN tabloidiseringens premiss vad gäller ökad 

personifiering medan NYT fortfarande rör sig ifrån privata angelägenheter.  

 

 

FIGUR 21. Bild och rubrik kontra löpande text i DN och 
NYT 2000. 

FIGUR 22. Bild och rubrik kontra löpande text i DN och 
NYT 2012. 

 

FIGUR 23. Antal offentliga personer i 
offentliga roller i DN och NYT 2000 och 
2012. 

 

FIGUR 24. Andel offentliga personer i offentliga 
roller i DN och NYT 2000 och 2012 i procent. 
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5.3.5 Nationella och internationella nyheter 

Den mest iögonfallande diskrepansen inom följande studerade område framgår under den 

internationella rapporteringens frekvens år 2000. Här uppvisar NYT ett klart övertag i 

förekomsten av internationell närvaro och där DN:s i sin tur replikerar med flertalet nationellt 

bundna nyheter. Över tid jämnas nämnda skillnader ut och resulterar i en kontemporär 

fördelning där den internationella rapporteringen är mer eller mindre likvärdig. DN publicerar 

ca 5 procent fler artiklar med nationellt fokus än NYT under september 2012. NYT 

reducering på det internationella området står för den största enskilda förändringen inom 

variabeln.     

 

 

5.3.6 Hårda kontra mjuka nyheter 

Fördelningen av hårda och mjuka nyheter är den av samtliga variabler som både över tid och 

inom de specifika nedslagen uppvisar tydligast åtskillnad mellan analysenheterna. 

Tidskrifterna jämnar under tolv års tid ut sin interna fördelning av nyheter med hård kontra 

mjuk karaktär men står i dagsläget fortfarande långt ifrån varandra. Båda tidningarna följer i 

tabloidiseringens fotspår via en tillväxt av mjukt inriktade nyheter av ca 3 procent (DN) 

respektive ca 6 procent (NYT) i förhållande till det totala antalet publicerade artiklar.            

 

FIGUR 25. Antal nationella och internationella 
nyheter i DN och NYT 2000 och 2012. 

 

FIGUR 26. Andel nationella och internationella 
nyheter i DN och NYT 2000 och 2012 i procent. 
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FIGUR 27. Antal hårda och mjuka nyheter i DN och 
NYT 2000 och 2012. 

 

FIGUR 28. Andel hårda och mjuka nyheter i DN och 
NYT 2000 och 2012 i procent. 
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6. ANALYS OCH TEORETISK ÅTERKOPPLING 

I nedanstående avsnitt behandlas resultatet i skenet av de tabloidiseringsteorier som tidigare 

rubricerats. Analysen av variablernas utfall presenteras i samma kronologiska ordning som under 

kapitlet för resultat. 

6.1 Antal artiklar 

DN:s övergång till tabloid år 2004 påvisar den naturligt markanta minskningen av antalet 

artiklar från år 2000 till år 2012.  NYT har däremot påvisat en marginell ökning under den 

undersökta tidsperioden.  Under den tidsperiod där båda tidskrifterna använder sig av det så 

kallade fullformatet så finner vi faktiskt den största diskrepansen. DN har under september 

månad år 2000, 350 fler artiklar publicerade på sina framsidor. Föregående företeelse kan 

tolkas på flera sätt. Inledningsvis kan den alarmerande skillnaden mellan tidningarna under år 

2000 tyda på att DN hade en bredare rapportering än sin amerikanska motsvarighet. Dock bör 

faktorer som vald fullformatsdesign (längre löpande text, en förfördelning av hårda nyheter på 

förstasidan osv.) och att det sektionsomfång som framhävs via framsidan inte nödvändigtvis 

behöver spegla ett enkelriktat innehåll. Färre antal artiklar i detta hänseende kan likväl påvisa 

ett mer kvalitativt innehåll i med att publicerade nyheter genomgår en hårdare 

granskningsprocess. Wadbring och övriga introducerade teoretiker tar inte i särskilt stor 

utsträckning hänsyn till det fysiska formatets faktiska begränsningar utan inriktar sig främst 

på hur själva innehållet förändras. Det förstnämnda gestaltar sig dock som det den allra 

viktigaste faktorn i detta avseende. Vad som även berörs under rubriken ”journalistisk 

kvalité” så inskränks möjligheterna till högkvalitativ journalistik vid avsaknad av 

publiceringsytor där texter, som i normala fall är förstasidesstoff, ej får spelrum. Grundat i 

föregående resonemang finner vi det svårt att utifrån denna variabel bedöma analysenheternas 

position i det tabloida landskapet, dock är DN:s formatövergång en uppenbar indikation att 

tidningen, åtminstone utseendemässigt, rört sig närmare tabloida konkurrenter. 

6.2 Annonsering                              

Förekomsten av annonser avslöjar en tydlig ökning mellan år 2000 och år 2012. Den hastiga 

tillväxten av annonser, i synnerhet när det gäller den nutida versionen av NYT, från icke 

existerande till ett i princip stående inslag illusterar väl vilken omvälvande 

kommersialiseringsprocess som marknaden genomgått under lite mer än ett decennium. Trots 

färre publiceringsytor tvingas DN i strävan efter ekonomisk vinning att beklä en knapp 

fjärdedel av framsidorna under september 2012 med reklaminslag. Tidningens 
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tabloidiseringsmönster upprepar sig även i relation till antalet publicerade artiklar per 

undersökt år där annonserna fått större utrymme än tidigare trots formatskiftets förödande 

effekt på den journalistiska mångfalden. NYT uppvisar en accelererande annonsförekomst 

över tid men har i med bibehållandet av fullformat inte decimerat antalet artiklar nämnvärt 

och även undvikt att fallit offer för de extremaste tabloidiseringsströmningarna. 

Sammanfattningsvis uppvisar annonsjämförelsen mellan analysenheterna att DN i lägre 

utsträckning än NYT sålt ut publiceringsutrymme. 

6.3 Bild och rubrik kontra löpande text     

Den enskilda tidningens individuella utveckling påvisar inte någon tydlig förändring över tid. 

Variabeln visar snarare på en konsekvent publiceringsmodell och en tydlig skillnad gällande 

de båda tidsskrifternas publiceringsfilosofier. Faktum är att de två tidningarna innehar en 

direkt motsatt layoutmodell gentemot varandra i det bedömda avseendet. DN har följt den 

teoretiska ramen för tabloidisering där intresseväckande bilder och rubriker prioriteras före 

löpande text. Medan NYT i sin tur tillhör det högst begränsade återstående traditionellt drivna 

tidningsgarde som fortsatt nitiskt förespråkar att en löpande text tar överhanden. Utifrån ett 

teoretiskt hänseende verkar analysenheterna på vitt skilda sidor av skiljelinjen för 

tabloidiseringsprocessen, där NYT ytterst småskaligt ökande bild och rubrikfrekvens inte 

påverkar dess nutida ställningstagande gentemot tabloidiseringens utbredning. Varav Dagens 

Nyheters utformningsstrategi placerar sig i nära anslutning till begreppets innebörd.          

6.4 Offentliga personer i offentliga respektive privata roller    

DN:s tidigare belysta övergång till tabloid gör att följande variabels utfall i ett analytiskt 

hänseende endast kan betraktas som representativ i en procentuell allegori mellan 

analysenheternas personifiering. Sett till antalet offentliga personer i en offentlig roll har i 

DN:s fall minskat mellan årtalen sett till antalet personer. Dock visar den procentuella 

jämförelsen att antalet offentliga personer i offentliga roller faktiskt ökat sett till antalet 

personer per artikel. Att förbehållningslöst presentera nyheter utifrån en relaterad individs 

perspektiv med anknytning till den behandlade händelsen, för att anspela på igenkännande 

känslor från läsarens sida, istället för att rapportera övergripande och objektivt om skeendets 

samtliga inslag är ett tecken på tabloidisering. Dock ska en tydlig gränsdragning göras mellan 

innebörden att verka i offentlig kontra privat roll. Det är onekligen förmildrande ur ett 

teoretiskt avseende att avbilda vissa typer av offentliga personer, i synnerhet individer med 

högt uppsatta ämbeten inom näringslivet och den politiska sfären. Journalistiken ska fungera 
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som ett instrument för allmänheten att kritisera och avsätta folkvalda företrädare. Det är dock 

en journalistisk princip som i många fall övervärderas och i sin tur inskränker den utpekade 

individens personliga integritet. Dessa exempel på etiska övertramp spåras allt som oftast till 

den tabloida pressens verksamhet. Resultatets klara fokusering vid offentliga personer i en 

offentlig roll framför offentliga personer i en privat roll grundar sig i den oerhört låga 

förekomsten av den sistnämnda variabeln. Den stundtals helt frånvarande frekvensen uppvisar 

en attityd från berörda tidskrifter att inte porträttera människor utifrån ett tydligt yrkesrelaterat 

sammanhang vilket bekräftar Wadbrings resultat av överrenstämmande variabelenhet. 

Skildringar av offentliga sammanhang överträffar redogörelser i det privata rummet.  

6.5 Nationella och internationella nyheter 

Produktionsförhållandena vad gäller NYT och DN:s internationella och nationella 

rapporteringsfördelning ter sig likvärdig. Enligt fastställt resultat förfogar de enskilda 

tidningarna över framsidor där en kraftig majoritet av artiklarna berör nationella 

angelägenheter framför internationella. Båda analysenheterna uppvisar således att de bedriver 

en resurs- och kapitalkrävande verksamhet vilket i sin tur, enligt den teoretiska ansatsen, ger 

goda förutsättningar för journalistik av hög klass. Det enskilda variabelvärde som genomgår 

någon typ av märkbar förändring återfinns i NYT något minskade produktion av 

internationella nyheter över tid. Variabelns utfall kan tolkas utifrån flera infallsvinklar med 

olika påverkande faktorer i åtanke. Även om det ger en god indikation på chefredaktörens 

prioriteringsskala ska det samtidigt tas i beaktande att tidningens framsida inte städse speglar 

dess fullständiga innehåll. Tillika kan man inte bortse ifrån att tidningarna, med hänsyn till sitt 

nationella uppdrag och givna upptagningsområde, har en skyldighet att i första hand 

rapportera om nyheter i direkt anslutning till läsarens närhet.  

 

Ur ett tabloidiseringsperspektiv är snarare den medvetna fördelningen av nationella och 

internationella nyheters sektionsplacering på framsidan (publiceringsutrymme) en del i själva 

tidskriftens ram som ett resultat av marknadsefterfrågan, intressanta faktorer. Den individuella 

nyhetens vikt påverkar självfallet även dess exponeringsrätt. Det är påtagligt, i synnerhet när 

det anbelangar NYT, att båda morgontidningarna i den kritikstorm som råder angående 

dalande journalistisk kvalité, besvarat dessa utlåtanden för att bibehålla sin trovärdighet med 

att lyfta fram en mer kostsam nationell nyhetsbevakning. Vid första anblick kan variablernas 

fördelning te sig anmärkningsvärd. Men studeras ingående hur den generella avvikelsen 

mellan nationella och lokala tidningar normalt gestaltar sig följer resultatet förlagan.  
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Hadenius, Weibull och Wadbring utvecklar resonemanget:  

 

Landsortstidningarna är till största delen beroende av den nationella nyhetsbyrån ifråga om 

nyhetsmaterial… I storstadspressen kan det se annorlunda ut. Ju större tidningen är, desto 

mer utrikesmaterial har den som regel…
82

  

 

Vad som utgör en tillräcklig internationell produktion är således problematiskt att avgöra. 

Dock tyder det uppkomna resultatet på att, utifrån nämnda teoriansats, DN och NYT 

distanserar sig från tabloidiseringsidealet genom sin märkbart överrepresenterade nationella 

nyhetsnärvaro.    

  

6.6 Hårda kontra mjuka nyheter 

 Trots att analysenheterna uppvisar en likartad procentuell ökning av mjuka nyheter mellan de 

studerade tidsnedslagen och på så sätt låtit sig inspirerats av tabloidiseringsmodellen, 

synliggörs härstädes den mest påtagliga variabeldiskrepansen. Medan Dagens Nyheter 

uppvisar en jämn fördelning över tid av hårda och mjuka nyheter så fungerar istället NYT 

som en motvikt, där nyheter av hård karaktär överträffar sitt mjuka dito monumentalt. Med 

Wadbrings och Tuchmans teoretiska resonemang i åtanke så påvisar DN en utvecklingskurva 

där de mjuka nyheterna inom snar framtid tar överhanden i enighet med tabloidiseringstanken. 

Likt föregående variabels resultat tangerar NYT tillika en verksamhet som tyder på en 

orubblig journalistiskt tradition som inte endast manifesteras genom stora investeringar i 

kostnadskrävande projekt utan även tillämpar en klassisk tilltro till journalistikens kvalitativa 

ramar. Alltså en journalistik vars främsta syfte är, i demokratins tecken, att skapa en upplyst 

allmänhet utifrån rapportering som tar hänsyn till historiens samtliga infallsvinklar inom 

ämnen som berör samhällets makt- och strukturbalans. Med de båda tidskrifternas 

publicistiska värdegrund i åtanke så är NYT den av de två som närmast uppfyller dess 

ursprungliga innebörd. Ur ett tabloidiseringsperspektiv kan DN:s variabelutfall tolkas som ett 

publicistiskt misslyckande kvalitetsmässigt, men faktum är att den omfångsrika slutprodukt 

som går till tryck följer den utökade mångfaldstanken som återfinns i tidningens stadgar. 

Dessutom kan det utifrån Birds resonemang bidra till att upplagan attraherar en större massa 

när en lättsammare journalistik brukas. 

  

                                                           
82

 Hadenius, Stig, Weibull, Lennart & Wadbring, Ingela, Massmedier: press, radio och TV i den digitala 

tidsåldern, 9., rev. uppl., Ekerlid, Stockholm, 2008, 269 
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Huruvida tabloidens kalkylerade innehållsspridning utifrån marknadens efterfrågan hotar 

tidningens roll som ”den tredje statsmakten” är omtvistat. Anhängare av dess 

kommersialiserade utformning skulle hävda att den med sitt skräddarsydda material ständigt 

följer vad målgruppen ifråga efterfrågar och på så sätt, ur ett demokratiskt perspektiv, ständigt 

tjänar den folkliga majoriteten. Dock går det samtidigt ej, som respondenterna i Kroghs studie 

påpekar, att förbise att den journalistik som innehåller samhällsgranskande moment i regel 

förs i de kolumner som berör det man i tabloidiseringsstudier kategoriserar som hårda 

nyheter. Exempelvis uppdagar det sig en problematik där nyhetsperspektiv eventuellt kan gå 

förlorade för medborgaren i med tidskrifter som decimerar specifikt olönsamma 

ämnesredaktioner, där kultur utgör möjligtvis det främsta exemplet, och istället fortsätter 

utöka redan tillräckligt omfattande bevakning av lukrativare sektioner. När dagspressen väljer 

material i syfte för en ekonomisk profitering så har dess grundfundament, att under alla 

omständigheter objektivt presentera samtliga aktörers argument för väljarkåren, till viss del 

luckrats upp. Med utgångspunkt i Kroghs resultat kan således en argumentation om 

tabloidiseringens negativa inverkan på den nationella demokratiska processen föras. 

Appliceras föregående resonemang i utvärderingen av analysenheterna så agerar NYT i större 

utsträckning än DN som en demokratifrämjande aktör. Likställer man i sin tur kvalitativa 

texter med hårda nyheter är man således även i framkant i det avseendet.  
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    7. AVSLUTANDE DISKUSSION 

Den avslutande diskussionen ämnar återknyta till inledning, resultat och analys i skenet av 

författarnas egna reflektioner. 

Den sittsamma sjukdom som Novak talar om i inledande stycket är enligt tillämpade teorier 

ett obestridligt hot mot dagstidningarnas fortsatta existens. Fast frågan är hur överhängande 

hotet faktiskt är?   

Denna sjukdom, som oftast benämns tabloidisering, har under det senaste decenniet fått stort 

utrymme i den offentliga debatten. Faktumet är att en tabloidiseringsprocess pågått under en 

betydligt längre tid, mitten av 80-talet brukar målas upp som dess kommersiella startskott. 

Vilket mynnat ut i en kontemporär allmän konsensus att morgontidningarna går en snar död 

till mötes och att de på ålderns höst innan fullständig digital omvandling kommer gå under 

skepnaden av en tabloid. En uppfattning som tillika inrymmer en påstådd inskränkning av 

morgontidningarnas journalistiska kvalité överlag. Novak efterlyser ett större publicistiskt 

mod att våga anamma nydanande affärsmodeller som drivs utifrån ett genuint engagemang för 

betydelsefull journalistik före ett ekonomiskt gångbart innehåll. Två ideal som till synes enligt 

bransch och akademisk kår ter sig problematiskt att förena.  

 

New York Times visar dock, med utgångspunkt i denna uppsats resultat, att en sådan modell 

är långt ifrån otänkbar även inom den moderna mediesfären. Man uppvisar en högaktande 

inställning till den konservativa journalistikens etiska ramar inom stort sett samtliga studerade 

förhållanden. När tillfälliga ekonomiska förutsättningarna blivit alltför ansträngande för 

tidskriftens fortsatta existens har man enbart sänkt garden gentemot 

tabloidiseringsutvecklingen i de avseenden där ej den journalistiska verkningshöjden av det 

skrivna ordet påverkas. Det vill säga genom att tillåta att annonser pryder framsidan, vilka 

uteslutande är skapade av externa organisationer utanför redaktionens väggar. Även om den 

ackumulerande slutsatsen tyder på att NYT uppvisar en utvecklingskurva som i marginell 

skala trots allt närmar sig tabloiden, så bevisar dess utformning att man inte alltid som ägare 

måste vända kappan efter marknadens trendvindar. Man kan, med tillräckliga resurser till 

förfogande och en konsekvent hållning till den egna verksamhetsmodellen, själv bestämma 

vindens riktning.  

Det ska dock poängteras att NYT ur ett marknadsperspektiv innehar en relativt unik position 

inom tidningsbranschen, både nationellt som globalt. En position där man byggt upp en 
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organisation vars skala både storlek- som anseendemässigt givit tidskriften ett svåröverträffat 

resursförsprång i jämförelse med flertalet andra pappersrelaterade morgontidningar, däribland 

Dagens Nyheter. Samtidigt utgör den enskilda nationella marknadsspelplanen med sin unika 

struktur när det innefattar exempelvis branschkultur, presstödsfunktion, konsumentvanor och 

konkurrenssituation en påverkande faktor i denna typ av jämförelser. När tidningar av den här 

nationella digniteten ingår, NYT som förlängning av världens enda erkända supermakt kontra 

DN som representant för en relativt liten nordeuropeiskt nation, komplicerar ett utgångsläge 

där det antas att båda verkar inom identiska nyhetsvärderingsramar. Det blir i synnerhet 

uppenbart när den nationella och internationella rapporteringsfrekvensen mäts. Damen må 

vara grå men hon har ett hjärta som få.   

Dagens Nyheter har i komparitet påvisat en allt lägre hjärtfrekvens vilket gestaltat sig i allt 

mer frekventa tabloida inslag. I Novaks önskan i inledande stycket om ökat incitament, 

tydligare gemensam målsättning och innovativa tankesätt som ett led att bibehålla 

papperstidningens relevans så lämnar DN som tidskrift en hel del kvar att önska. 

Undersökningens utfall indikerar att tidningen står med ena foten i det traditionella 

dagstidningsfältet och den andra i tabloidiseringslandskapet. Ett velande förhållningssätt som 

kan vara förödande på en modern mediemarknad som fordrar konsekventa affärsmodeller för 

att överleva. Samtidigt är det onyanserat att betrakta samtliga beståndsdelar av 

tabloidiseringen som enbart negativa inslag i den journalistiska utvecklingen. Tabloidisering, 

med alla dess påstådda kvalitativa brister, är på samma gång ett bevis på den innovativitet 

som saknats. Vidare är det direkt huvudlöst att envist stagnera i en föråldrad 

verksamhetsmodell enbart grundat i en endimensionell syn på tabloiden. Ett onyanserat 

perspektiv som upprepade gånger fungerar som akademisk diskurs i studier som behandlar 

tabloidiseringens skuld i dagstidningens förfall. Flertalet av de uppskattade journalsitiska 

inslag som är naturliga ingredienser i nutida tidsskrifter existerar som en produkt av 

tabloidiseringsmaskineriets nytänkande.  

DN:s framsidesutfall i studiens mätning tyder på ett försök till en hybridisering av morgon- 

och kvällspress. En konstruktion som baserats på rädslan att inte tilltala en ny publik och att 

samtidigt lyckas behålla den gamla läsarskaran som föredrar den gamla utformningen. För att 

fastställa dess slutgiltiga resultat fordras en mer djupgående granskning av tidningens 

samtliga komponenter. Dock indicerar denna uppsats kvantitativa upplägg att den 

journalistiska kvalitén i separata aspekter blir lidande. Tidningens omfångsrikedom må på 

ytan tjäna en större medborgarmassa men publicerar samtidigt, utifrån Wadbrings definition 
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av hårda nyheter, i mindre utsträckning demokratistimulerande och samhällsgranskande 

material. Den påvisade numera jämna fördelningen av hårda och mjuka nyheter strider mot 

den egna publicistiska målsättningen som poängterar att tidsskriften i huvudsak ska utgöra 

oberoende maktfaktor som avslöjar samhälleliga missförhållanden. Det resultat som tydligast 

beskriver DN:s numera ökade tabloida förhållningssätt i sin publiceringsmodell är den klara 

överrepresenationen av intresseväckande bilder och rubriker gentemot den löpande texten. 

DN prioriterar således de element av tabloidiseringsteorin som förordar en mer lättsammare 

estetisk framtoning. Denna klara fördelning innebär dock inte att innehållet uteslutande är av 

låg kvalité utan belyser snarare deras intention att paketera kvalitativt innehåll med en 

tabloidiserad design. Skildrade spretande strategi kan på dagens mångfacetterade marknad 

hamna i ett oönskat gränsland utan syfte och trogna följeslagare.    

Sammanfattningsvis utkristalliseras det att synen på tabloidiseringens faktiska inverkan 

egentligen är en fråga om perspektiv. Faktum är att den ekonompolitiska grundsynen på hur 

tidningsbranschen bör funktionera och hur man värnar om den fria pressens 

existensberättigande, lyser igenom i åsiktsfloran kring tabloidernas effekt på övriga 

medieformer. Det genomgående dominerande perspektivet bland den akademiska diskurs, 

som denna uppsats vilar på teoretiskt, betraktar tabloidiseringen uteslutande som en 

ägarmodell i huvudsak anpassad för intern profitering som i sin tur har negativa effekter på 

morgontidningarnas kvalité. Denna gruppkonstellation framställer även det statliga presstödet 

som en nödvändig instans för bevarandet av den demokratiska mångfalden.  Medan man från 

ägarhåll inte ser fenomenet som något nödvändigt ont utan betraktar det snarare som en 

naturlig fas i utvecklingsskedets fortgång. På en fri marknad i konstant rörelse och där 

förlustbringande mediehus naturligenligt får kliva åt sidan. En konflikt mellan ledning och 

journalistkår som i sitt gemensamma beroendeförhållande tidigare försäkrat en värdefull 

journalistik.  

 

I takt med journalistens förändrade roll och svagare arbetsmarknadsförhållanden så har ägarna 

ökat sitt inflytande ytterligare. Det är helt enkelt numera problematiskt att försörja sig som 

skrivande journalist om man ej är villig att producera begärt material av tabloidiserad form. 

Ställs föregående resonemang i relation till Dagens Nyheters och New York Times olikartade 

tabloidiseringsutvecklingskurvor framgår det att dessa synsätt bär på både brister och 

realiteter rörande paradigmskiftet. Dagens Nyheter är en antydan på att det går att bedriva 

journalistisk verksamhet med hög verkningshöjd trots vissa tabloida utformningsinslag. 



56 
 

Medan New York Times paradoxalt nog banbrytande konservativt genomsyrande 

affärsmodell bevisar att den högkvalitativa journalistiken fortfarande kan utgöra en ledande 

aktör i det moderna medielandskapet. 

Men ansvaret vilar inte helt och hållet på ägare och redaktionsmedlemmars axlar. Utan även 

hos läsaren som genom sitt konsumentmönster i högre grad prioriterar precis nämnda 

tidsskriftsformer före renodlade tabloidprodukter. Det är essentiellt att konsumentens kravbild 

överensstämmer med den traditionella nyhetsvärderingen för att dess företrädare ska överleva 

ekonomiskt. I detta hänseende kan DN:s utförande, genom en modell som estetiskt sätt 

paketerar hårda nyheter i ett tabloidinspirerat format, utgöra en brygga för en ny generation av 

läsare att anamma den traditionella journalistikens innehåll. I synnerhet i tider när 

välorienterade läsare utan ansträngning via internet kan tillskanska sig offentliga handlingar 

och dylikt är det avgörande att påvisa vikten av redaktionell väsentlighetsbedömning av 

tillgängligt faktaunderlag. Tidningens funktion som oberoende och djupgående 

orienteringshjälpmedel i det fragmentiserade informationsflödet, snarare än att lägga kraft på 

att leverera påtagligt tidsbundna nyheter som är bättre avvägda till de nätbaserade 

plattformarna, är och kommer i framtiden vara dess viktigaste funktion.  

 

DN:s tydliga strävan efter att tidningens sektioner ska spegla hela målgruppens efterfrågan, i 

det här fallet mer eller mindre en hel befolknings, kan utgöra en risk att tidningen även 

skriftmässigt tvingas anpassa sig efter marknadens strömningar. Ett vågspel som DN till varje 

pris bör bevaka för att fortsatt vidmakthålla sin kredibilitet som en nationellt sett högkvalitativ 

tidsskrift.  Dock måste en fullskalig undersökning av tidskrifternas samtliga komponenter 

genomföras för att legitimt fastställa dess kvalitativa standardnivå. 
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    8. SLUTSATS 

Följande frågeställningar avsågs att besvaras i undersökningen:  

 Hur gestaltar sig Dagens Nyheter respektive The New York Times 

tabliodiseringsprocess i en nutida kontext och över en tolvårsperiod? 

 Utifrån uppnått resultat, vad är de största skillnaderna mellan de två undersökta 

tidningarna och vilken eventuell påverkan har tabloidisering på den genomgripande 

journalistiska kvalitén? 

Dagens Nyheter och The New York Times påvisar tydliga skillnader vad gäller innehåll och 

utformning. Båda tidskrifterna har uppvisat en eskalerande tabloidiseringsprocess under den 

undersökta tolvårsperioden. Dock befinner sig tidskrifterna i olika skeden av föregående 

förlopp. NYT har med sin tydliga överrepresentation av löpande text, hårda nyheter och 

nationellt material endast visat en begränsad anpassning gentemot tabloidiseringsteorins 

definition. Endast gällande förekomsten av annonsering uppvisar NYT en klar ökning från en 

total obefintlig annonsering år 2000 till hela 86,7 procent annonserade framsidor år 2012. DN 

har å andra sidan uppvisat en klar överrepresentation av iögonfallande bild- och rubriksättning 

och en allt jämnare fördelning av hårda och mjuka nyheter över tid som under år 2012 

uppvisar en exakt uppdelning med 130 mjuka och 130 hårda nyheter. DN motsätter sig 

tabloidiseringens premisser med en låg förekomst av annonser och en klar majoritet av 

nationellt inriktat material.  

Den största skillnaden mellan Dagens Nyheter och The New York Times är den klara 

överrepresentationen av hårda nyheter i komparitet med mjuka nyheter från NYT sida, vilket 

även tangerar den uppställda hypotesen. Den läsarskaraflykt som redovisas i hypotesavsnittet 

går i linje med DN:s ökade användning av tabloida inslag. Dessutom belyser variabeln ”bild 

och rubrik kontra löpande text” den mest framträdande skillnaden vad gäller dess respektive 

olika publiceringsmodeller, där NYT uppvisar en tydlig prioritering av löpande text och DN 

en markant förfördelning av intresseväckande bilder och rubriker. Den innehållsliga kvalitén 

utifrån valda teoretiska resonemangs synsätt av begreppet visar att DN i sin hybrida 

tidningsmodells välkomnande av tabloida inslag, löper en större risk att anamma journalistik 

med lägre verkningshöjd. NYT har med sitt kompromisslösa avståndstagande till nya 

medieformers ramverk lyckats bevaka en unik position på tidningshimlen som grundar sig i 
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en klassisk morgontidningsutformning. En värdegrund vars fundament vilar på en strikt 

tradition när det gäller både nyhetsvärdering som publicistiska ideal. En agenda som i 

förlängningen garanterar en högkvalitativ publikation.  
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    9. FRAMTIDA FORSKNING 

Följande kapitel förs en diskussion kring framtida forskning inom ämnet. De begränsningar och 

problem som författarna stött på under utförandet av undersökningen rörande teori, metod och 

material behandlas för att underlätta för framtida studier. 

I diskussionskapitlet diskuterades den tillsynes onyanserade forskningsansats som gör 

gällande att tabloiden som något uteslutande negativt, kontinuerligt återanvänds i 

journalistiska studier. Grundinställningens hypotes må uppfyllas i de flesta avseenden men 

lider även av en förlegad syn på det man avser utgör en klassisk tabloid. För är det inte så den 

egentligen bör benämnas?  

 

Tabloiden som format har betraktats som ett vedertaget begrepp i det allmänna likväl 

akademiska medvetenandet i ca 30 år men behandlas fortsatt som ett nytt fenomen. Det är 

således hög tid att tabloidiseringen analyseras som en jämlik aktör vid sidan av 

morgontidningarnas sofistikerade rudiment. Tabloidens beståndsdelar bör brytas ner enskilt 

och analyseras grundliggare för att synliggöra en legitimare kvalitetsbedömning. I dagens 

situation förkastas dess utformning endast på grund av sin helhet, utan att överväga dess 

möjliga specifika komponenter som har potential att berika journalistiken. Denna något mer 

positiva syn på processen benämns i teorikapitlet som popularisering och kan faktiskt tänkas 

bidra till att fler kan ta del av innehållet av både hårda och mjuka nyheter. En receptionsstudie 

skulle kunna testa denna teori, där hårda och mjuka nyheter, skrivna av olika 

tidningsredaktioner, vilka berör samma område eller händelse, får utvärderas av personer 

inom olika utbildnings- och samhällsklasser. Man kan således undersöka huruvida 

tillskansningen av information, förmåga att förstå sammanhang, allmänbildning och intresse 

kan påverkas av en, enligt denna studies definition, mer tabloidiserad journalistik.  

Vidare utgör kvalitetsbedömningen som problematisk i sin subjektiva definition. Numera 

bedöms den vanligtvis utifrån ytliga faktorer, såsom genomförda undersöknings 

operationalisering. Där exempelvis sektionsföredelning, bildanvändning och rubriksättning 

studeras. Begrepp som hårda och mjuka nyheter kan i en mer djupgående tillämpning fungera 

som en lämplig teoretisk utgångspunkt. Större fokus bör läggas vid artikeluppbyggnad, 

ordvärdering, språkbruk, källhänsvisning och journalistiska metoder för att en regelrätt 

uppskattning av kvalitetsnivån ska förmå att synliggöras. Det skulle förslagsvis kunna 

detektera en eventuell stagnering även i tabloidernas tillvägagångssätt. Hur står sig då den 
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tryckta tabloidens begränsningar gentemot sin digitala motsvarighet? Tar den annorlunda 

uttryck? Pappersfixeringen har en tendens att ta överhanden i genomförda studier. Som 

alternativ bör mätningsmetoder utan förankring i fysiskt format, där olika plattformar verkar i 

symbios, utarbetas.   

Belysta förlorade perspektiv bland de medievetare som brukats som underlag i 

undersökningen kan tänkas härledas till en ignorans för ekonomiska aspekters inverkan på 

innehållet. Trots att synen på tabloidens ursprung vilar på finansiella aspekter, och helt och 

hållet alstrats ur marknadsekonomins sammansättning, lyser de ekonomiska variablerna med 

sin frånvaro. Studierna tar ansats i att papperstidningarnas tillvaro är hotad på en kommersiell 

mediemarknad, vars enskilda ändamål är profitering. Men i det skedet förblir också 

majoriteten av författarna utan ytterligare fördjupning, vilket kan anses som bristfälligt ur 

validitetssynpunkt i önskan att åskådliggöra en fullständig förhållandebeskrivning. Återigen 

anammar akademiker och producenter två vitt skilda synsätt av mediesfärens struktur. Således 

bör framtida studier eftersträva att förena dessa åskådningar och i större utsträckning 

implementera ekonomiska variabler i sitt tillvägagångsätt.    
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Exempelframsida: The New York Times, 16 sept, 2012.  
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Exempelframsida: Dagens Nyheter, 16 sept, 2012.  
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12. PRESSRELEASE 

Tabloidisering av dagspressen? 

Aftonbladet, Expressen och The Sun – 

alla är de så kallade tabloidier, vars 

lättsamma journalistik under lång tid 

kritiserats av högaktade tidningshus 

såsom amerikanska The New York 

Times och svenska Dagens Nyheter. 

Men hur illa däran är egentligen den 

tabloidiserade journalistiken för den 

övergripande kvalitén? Håller verkligen 

nationella flaggskepp som New York 

Times och Dagens Nyheter den höga 

standard som de utlovar? Eller har de 

tvingats ge vika för sina kraftigt 

kommersialiserade konkurrenters form 

under det senaste decenniet, som ett 

botemedel mot den utvidgande 

tidningsdöden?   

Studenter vid Uppsala universitet har nu 

utfört en kvantitativ undersökning av 

tabloidiseringens påstådda effekter på den 

skrivna journalistiken. Genom att jämföra 

två etablerade tidsskrifter med liknande 

publicistiska visioner, i det här fallet 

morgontidningarna Dagens Nyheter och 

New York Times har man lyckats härleda 

hur långt ifrån de befinner sig 

utformningsmässigt gentemot tabloidens 

grundformat. Detta via att granska diverse 

kända tecken av tabloidisering på 

respektive tidnings framsidor under en 

tolvårsperiod. Där aspekter som 

förekomsten av annonsering, fördelningen 

av ”hårda” och ”mjuka” nyheter, hur 

offentliga personer framställs centralt i 

rapporteringen och om det grafiska 

materialet (t.ex. bilder) tar överhanden.  

Studiens resultat indikerar att DN i nästan 

samtliga studerade aspekter i någon grad 

anammat tabloida inslag i sin nuvarande 

publiceringsmall och har förändrats i större 

utstreckning över tid än sin amerikanska 

motsvarighet. The New York Times i sin 

tur uppvisar endast en klar ökning av 

annonsering via förstasidan vilket fastslår 

att dess påstådda höga kvalitetströsklar står 

i paritet med vad man egentligen 

producerar. I synnerhet uppvisar The New 

York Times en överrepresentation av hårda 

nyheter som exempelvis berör ämnen 

såsom exempelvis ekonomi, politik, 

opinion och andra typer av 

samhällsgranskande artiklar vilket i 

akademiska kretsar betraktas som 

kvalitativa beståndsdelar. Medan Dagens 

Nyheter med sin numera exakta fördelning 

av lättsamma nyheter (innefattande kultur, 

sport och nöje)och ovan nämnda hårda 

innehåll lutar sig mot den, i första hand 

profiterande tidningsmodellen. 

Men är i själva verket tabloidiseringen ett 

hot mot den journalistiska kvalitén och är 

dess teoriansats fortfarande relevant i en 

mediesfär vars lavinartade utveckling 

skapar nya försättningar dagligen? Den 

svårhanterliga rådande marknaden ställer 

höga krav på både redaktionsmedlemmar 

och ägare för att papperstidningens 

fortsatta existens inte ska rubbas. 

The New York Times är kanske inte 

immuna mot tidningsdöden i det längre 

perspektivet, men dess konsekventa 

förhållningssätt är likväl en unik ledstjärna 

på den globala tidningshimmeln.         
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