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Abstract 

I jakten på läsare skruvas många tidningars tonläge upp. Aftonbladet och 
expressen är exempel på två tidningar med en relativt liten läsarandel 
prenumeranter och är tidningar vars intäkter i stor del kommer från 
lösnummerförsäljningen. På motsvarande sätt är Dagens Nyheter och Svenska 
Dagbladet i större utsträckning beroende av sina prenumeranter, medan deras 
lösnummerandel näppeligen motsvarar Aftonbladets och Expressens. Kan man 
påvisa en mer dramtisk och i en mening mer förenklad nyhetsförmedling i 
lösnummerberoende tidningar än i prenumerationsberoende, utifrån ett antal 
konkreta påståenden? Med detta i åteanke, kan någon tydlig tendens skönjas under 
de senaste 50 åren? Detta är två frågor som uppsatsen ämnar besvara, samtidigt 
som frågorna problematriseras då de sätts i en demokratisk kontext. Resultaten 
uppviser ett divergerande mönster som i viss mån bekräftar uppsatsens hypotes 
och i viss mån inte. Någon tydlig tendens över tiden kan, utifrån den genomförda 
analysen, inte påvisas.  

  
Nyckelord: dagspress, demokrati, komparativ, krisrapportering, massmedia 
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1 Inledning 

Frågan om massmedias roll och ansvar i den moderna demokratin har stötts och 
blötts otaliga gånger i både i den vetenskapliga och i den allmänna diskursen. Att 
massmedia är allestädes närvarande i våra liv är det nog ingen som förnekar; 
”totalt ägnar vi över fem och en halv timme per dag åt massmediekonsumtion” 
(Strömbäck 2000 s. 17). Våra liv genomsyras av ett mediebrus, och det är därför 
inte konstigt att frågor om massmedias inverkan på människor emellanåt förs upp 
på dagordningen. Åtskilliga teorier om massmedias makt har förts fram; från den 
allsmäktiga, till den maktlösa, och slutligen till den mäktiga. I dagsläget är det 
dominerade synsättet att massmedia har en viss, men begränsad, makt att påverka 
individer. Centralt för detta synsätt är teorin om massmedias dagordningsmakt där 
massmedia kan påverka medborgares och politikers dagordningar, det som ofta 
också kallas maktens andra ansikte.  

Debatten om massmedias dagordningsmakt berör också på djupet de 
normativa frågeställningarna om demokratin som styrelseskick. I så gott som 
samtliga demokratiideal finns det något element av ansvarsutkrävande av dem 
som besitter den politiska makten. I den form av representativ demokrati som vi 
har i Sverige är det framför allt genom allmänna val som denna 
ansvarsutkrävandemakt tar sitt uttryck. För att detta ska vara möjligt behöver 
medborgarna ha tillgång till den information som krävs för att kunna fatta ett 
rationellt beslut angående makthavarnas förmåga att styra. Som vi kommer se 
senare är det framför allt från massmedia som vi får denna information. Därmed 
blir frågan om hur denna information ser ut och vad den innehåller högst relevant. 
Teorin om massmedias dagordningsmakt kan här hjälpa oss att förstå denna 
informationsförmedling och vad den kan ha för konsekvenser på demokratin.  

Vår uppsats ämnar att genom en analys av hur dagspress presenterat vissa 
händelser, från 50-talet och framåt, försöka fördjupa vår förståelse om sambandet 
mellan massmedierapportering och demokrati. Vi vill därmed lägga våra resultat 
till den forskning som redan gjorts på området. 
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2 Syfte, frågeställningar och hypotes 

2.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att belysa de problem som kan infinna sig när media 
– som den tredje statsmakt den ändå är – väljer att framställa stora nyheter på ett 
inte alltid fullständigt och sanningsenligt sätt, i sin strävan efter ekonomisk 
framgång. Som Hvitfeldt säger är nyhetsjournalistik en form av 
översättningsarbete där det för medierna gäller att balansera på gränsen mellan 
saklighet och att väcka intresse hos läsaren (Hvitfeldt 2003, s. 72). Detta kan i 
många fall resultera i att nyhetssammanhang förenklas och i en mening 
”överdramatiseras”. Det är denna form av ”överdramatik” som vi ämnar belysa i 
vår analys. 

2.2 Frågeställningar 

• Kan man påvisa att lösnummerberoende tidningar, utifrån de undersökta fallen 
och med hjälp av ett antal påståenden, är mer benägna att anamma en mer 
dramatisk och i en mening mer förenklad nyhetsförmedling än 
prenumerationsberoende tidningar?  

 
• Kan man påvisa att de undersökta tidningarna anammar en mer dramatisk 

nyhetsförmedlning idag än för 50 år sedan?  
 

2.3 Hypotes 

Vi menar att rapporteringen i dagstidningar till viss del är inriktad på en 
”överdramatisk” nyhetsförmedling och att detta är mer tydligt i dagstidningar som 
i större utsträckning är lösnummerberoende än i de vars största andel läsare är 
prenumeranter. Sett över tiden hävdar vi att utvecklingen från 1900-talets mitt 
successivt gått mot en alltmer förenklad och dramatisk nyhetsjournalistik. 
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3  Metod och material 

3.1 Metod 

Den vetenskapliga världen är rik på forskningsmetodik i den meningen att det för 
oss var uppenbart att flera metoder var användbara och effektiva som 
analysverktyg för vår uppsats. Varje metod har således sina brister och förtjänster. 
Valet av metod görs utifrån det problem och de resurser vi har, både kvalitativa 
och kvantitativa metoder är lämpliga och användbara metoder till vår studie. 
Dessa kan hjälpa oss förstå det samhälle vi lever i. Vi kan undersöka enskilda 
människors och gruppers positioner i samhället samt förstå institutioner och andra 
aktörer, så som medias påverkanskraft på samhället (Holme & Solvang, 1997, 
s.76) Vi kan dock, trots den kvalitativa och den kvantitativa metodens likartade 
syften, urskilja ett par aspekter av den kvalitativa metoden som lett till att valet 
föll på den.  

I sann hermeneutisk anda har vi valt att försöka tolka och förstå vårt empiriska 
material utifrån en kvalitativ metod.  Denna metod ger oss möjlighet att inhämta 
en djupare förståelse och rikare information från de analyserade artiklarna. Vi kan 
dessutom dra fördel av denna rika information i den meningen att vi kan se 
sammanhang och strukturer (Lundquist 1993, s.104). Vi måste dock påpeka att ett 
användande av en kvalitativ metod inte omöjliggör användandet av kvantitativa 
analysmetoder. Så är fallet även för vår del. Detta blir givande då vi skall se 
huruvida det finns ett samband mellan lösnummerberoende tidningar och större 
tendens till sensationalism bland dessa tidningar. Vi intresserar oss på det unika 
och avvikande för att på ett så effektivt som möjligt sätt kunna få en helhetsbild 
på rapporteringen och eventuella förändringar inom denna. Som Esaiasson et al 
skriver så bör all form av forskning sträva efter att uttala sig om det allmängiltiga 
och inte, som i vårt fall, om det unika eller specifika (Esaiasson 2005, s. 25). 
Naturligtvis hör inte krissituationer, av det slag som vi valt att fokusera på, till det 
allmängiltiga. Däremot vill vi hävda att krissituationer antar det allmängiltigas 
position om de jämförs med andra händelser av samma karaktär. Samma sak 
gäller de artiklar som skrivs på stora svenska dags- och kvällstidningar. Även om 
de är skrivna under unika förhållanden så har de just dessa unika förutsättningar 
gemensamt. 

Eftersom vi väljer en analysmetod där vi tolkar och strävar åt att själv förstå 
tendenser inom medierapporteringen vill vi framföra att vi inte tror att en objektiv 
analys är möjlig, utan att vi medvetet tolkar vårt material. En positivist torde tycka 
att detta är ett bristfälligt förhållningssätt till sitt empiriska material då det enbart 
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bidrar till en subjektiv bild av objektet som analyseras. Vi menar dock att det är 
omöjligt att nå absoluta sanningar (Marsh & Stoker, 2002, s.26ff). Därför väljer vi 
att dra tillfälliga men hållbara slutsatser genom en individuell tolkning av 
tidningsartiklarna.  

Vi har ovan redogjort för varför vi valt en kvalitativ metod och kommer 
följaktligen att redogöra mer specifikt för den praktiska metoden, nämligen 
innehållsanalysen, dess brister och förtjänster.  

En innehållsanalys kan se olika ut från studie till studie, detta beroende på 
problemformulering och urval. Eftersom språket är vårt medel för överföring och 
kontroll av information anser vi det ytterst relevant att använda sig av en metod 
som kan hjälpa oss söka efter allmänna eller specifika aspekter av denna 
kommunikation och överföring av information (Bierschenk, 1978, s.8) En 
innehållsanalys kan således konstrueras i olika syften. Den kan vara utarbetad på 
så viss att man enbart räknar förekomsten av ord, tittar på huruvida metaforer 
används eller i syfte att urskilja argument i texten (Bergström & Boréus, 2005, s. 
44). Vi har valt en kvalitativ analys där vi inte enbart räknar förekomsten av ord 
och uttryck utan där vi valt med hjälp av ett kodningsschema gör djupare 
tolkningar av artiklarna. Analysen görs därmed manuellt, ett val som tillåter 
bredare men även djupare bedömningar och tolkningar. Vi har till vår analys valt 
att studera hur olika företeelser värderas, om vissa tidningsutformningar värderar 
annorlunda än andra. För att lyckas med uppgiften har vi låtit oss inspireras av 
Alexa Robertsons avhandling om fredsrörelsen (1992). Robertson ställer upp ett 
par frågor som ska besvaras när denne läser artiklar som behandlar det valda 
ämnet. Artiklarna konsumeras så som tidningens läsare förväntas ha konsumerat 
dem. Robertson påpekar, likt vårt tidigare resonemang att det är omöjligt att hålla 
sig helt oberoende av sina erfarenheter och tidigare kunskaper vid utförandet av 
analysen (Robertson, 1992, s.170) Det viktiga är inte egentligen vad tidningar 
rapporterar utan hur rapporteringen framförs. Eftersom frågorna formulerades i 
syfte att testa hypotesen i Robertsons studie, har vi i vår studie valt att istället 
formulera påståenden som mer eller mindre kan stämma. Dessa påståenden är 
relevanta i anknytning till problemformuleringen och hypotesen. Anledningen till 
att vi väljer att gå ifrån Robertsons metod med frågor och istället formulera 
påståenden är Robertsons egna erfarenhet där en del av frågorna visade sig vara 
omöjliga att svara på och andra helt ointressanta (Robertson, 1992, s. 169). Vår 
förhoppning med påståendena som analysenheter har då varit att vi ska minimera 
risken för att liknande problematik ska uppstå. Men vi har också hoppats kunna 
dra fördel av detta i den meningen att möjligheten getts att konstatera att vissa 
påståenden varit helt felaktiga och inte stämt när vi undersökt rapporteringen.  

Det finns en mängd problem som den metod vi valt att använda oss av kan 
innebära. Dessa gäller inte minst den tillförlitlighetsproblematik som råder i och 
med det faktum att det är våra högst subjektiva bedömningar av vart och ett av 
påståendena som kommer ligga till grund för vår slutgiltiga analys. För att skapa 
en så hög reliabilitet som möjligt har vi därför valt att genomföra en s k 
dubbelkodning. Detta innebär att varje artikel bedömts två gånger, av två av 
varandra oberoende granskare. Man kan naturligtvis härigenom inte garantera att 
intersubjektivitet råder, men med hjälp av statistiska beräkningar kan vi undersöka 
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hur pass samstämmiga de båda granskarnas bedömningar är. Det första skedet i 
analysen kommer således ägnas åt att granska granskarnas bedömningar. Om 
alltför stora olikheter råder i bedömningarna får analysen otillräcklig reliabilitet 
och därigenom faller också analysen platt till marken. Kravet på intersubjektivitet 
är ytterst grundläggande för vår analys då det empiristiska idealet säger att ett 
material ska kunna bearbetas med samma typ av analysverktyg (i vårt fall vår mall 
med påståenden) av olika forskare och deras resultat bli detsamma (Bergström & 
Boréus, 2005 s. 36). 

Användandet av dubbelkodning för att öka reliabiliteten är en metod som rent 
praktiskt inneburit att två av uppsatsförfattarna oberoende av varandra använt sig 
av vårt eget konstruerade kodningsschema med påståenden och värderat dessa 
utifrån de analysinstruktioner som varje påstående innefattat.  Varje påstående har 
undersökts enskilt och oberoende av nästa påstående i analysen. Likt Robertsons 
studie kan detta tillvägagångssätt resultera mer än i enbart ett konstaterande i 
huruvida påståenden stämmer eller inte. Vår förhoppning har varit att dessa även 
kunde utgöra en fingervisning i hur mediekulturen ser ut samt vilka förändringar 
och påverkan som det teoretiskt sett skulle kunna få på vår demokrati. Nedan 
redogör vi mer utförligt för varje påstående och hur vi resonerat kring dessa. Det 
måste påpekas att vi är medvetna om att bedömningen huruvida ett påstående 
stämmer eller inte kan anses vara subjektiv, dock hoppas vi att detta minimerats 
genom vår dubbelkodning. Påståendenas utformning innebär att jakande svar ska 
tolkas som att artikeln ger en ”överdramatisk” och/eller förenklad bild av 
nyhetssammanhanget. Den mall som använts vid genomförandet av 
dubbelkodningen finns bifogad i Bilaga 4. 

3.1.1 Förklaring av påståendena i analysmallen 

1. Känslomässiga och associationsrika ord är frekventa! 
Påståendet bör ta reda på huruvida rikare bildspråk används för att öka 
underhållningsvärdet på artikeln. Att använda känslomässiga ord anser vi är ett 
sätt att ”förstärka” texten, samtidigt som det riskerar att gå ifrån essensen i 
händelsen. Vi menar att relevant information riskerar att glömmas bort till fördel 
för mer spännande information. Genom denna tydlighet kan man förvänta sig 
starkare reaktioner från läsarna och därigenom ett ökat intresse från dessa. 

  
2. Artikeln är konfrontativ (artikelförfattaren "söker" konflikt/provokation)! 

För att kunna optimera lösnummerförsäljningen tror vi att tidningarna söker 
skildra motsatsförhållanden och därigenom försöker få mer eller mindre starka 
reaktioner från sina läsare. Vi tror dock inte att en stark reaktion är garanti för ett 
fortsatt köpintresse, men grunden till det finns. Vi tittar även på huruvida 
artikelförfattaren problematiserar aspekter av nyhetshändelsen, lyfter fram teorier 
och framför kommenterar som syftar till skapa en konflikt.  

  
3. Individer utgör i högre grad fokus för artikeln! 

Genom att följa individer ges en mer konkret och direkt bild av den situation som 
artikeln vill skildra. Detta direkta förhållningssätt, hävdar vi, används för att 
läsaren ska kunna identifiera sig med aktörerna i artikeln och på så vis fortsätta 
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följa händelseförloppet. Påståendet är användbart när vi testar objektiviteten. Vi 
menar att om artikeln fokuserar på individer och artikeln i stort är baserad på de 
iakttagelser och kommentarer som dessa individer står för så är det en risk att 
rapporteringen blir alltför individbaserad samt att allt mindre objektiv, riktig 
information redogörs.   
 

4. Det råder en avsaknad på statistik, siffror eller övriga kvantitativa 
uppgifter i artikeln! 
Påståendet syftar till att assistera oss i att undersöka huruvida artikeln innehåller 
”neutral information”, statistiska undersökningar som förstärker artikelns 
budskap, eller andra kvantitativa uppgifter som syftar till att informera läsaren i 
ämnet som behandlas. Detta är ett viktigt påstående som bör visa mängden av 
riktig information som görs tillgänglig för opinionen. Vi tror ej att vi kommer att 
kunna urskilja artiklar som enbart är förankrade i statistik. Spekulationer och 
kommentarer vid sidan av statistiken bör uppstå men påståendet är trots allt 
mycket relevant om vi ska kunna se en skillnad mellan lösnummerberoende 
tidningar och prenumerationsberoende tidningar. 

  
5. Källorna är implicita! 

Är det svårt för oss som läsare att urskilja källan till den information som 
presenteras för oss? Om så är fallet är det mycket angeläget att ifrågasätta 
huruvida läsarna verkligen tillhandahåller ”riktig” information. Det skulle 
rimligen kunna tänkas att artikelförfattaren inte är lika formellt bunden till att 
hålla sig till ”riktig information” utan noggrann redogörelse av källor, utan att 
denne lättare kan komma undan med egna små sanningar. Transparens är ytterst 
viktigt för rapporteringen menar vi.  

  
6. Name-calling används frekvent! 

”Terrorister”, ”inkompetent”, ”omänsklig” – kan vi se en tendens till att sätta 
etiketter på aktörer i händelsen? Visar sig detta vara sant är det mycket lätt hänt 
att tidningen kommer fram som en aktör som tar sida och därmed inte bidrar till 
en opartisk informationsplattform, vilken är en grundläggande del i en fungerande 
demokrati. 

 
7. Artikeln uppmanar till specifika politiska handlingar! 

Kräver artikeln politiska förändringar eller aktioner i koppling till händelsen? Vad 
menar artikelförfattaren bör vara resultatet, effekten av den analyserade 
händelsen? Vi är medvetna om att påståendet i stort må vara kopplad till 
tidningens politiska färg men menar ändå att påståendet är relevant att studera då 
artikeln tar sig an uppgiften att direkt påverka politiken i en specifik riktning.  

 
8.  Artikelns rubrik är missvisande! 

För att sälja lösnummer behövs utmärkande löpsedlar. Rubrikerna på löpsedlarna 
är naturligtvis inte identiska med artikelrubrikerna. Är artikelns förklarande, 
tillspetsad, sensationell, spekulativ, specifik? Vi vill påstå att lösnummerberoende 
tidningar tenderar att nyttja ”skrikande” rubriker i större utsträckning än 
prenumerationsbaserade tidningar. 

 
 9.  Eufemismer används frekvent! 
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Används förskönande ord i syfte av att ge en specifik bild av läget? Om så är 
fallet kan artikeln anses vara subjektiv. Bilden av verkligheten blir snedvriden? 

 
10. Artikeln anspelar på rädsla! 

Att måla upp skräckscenarion är ett gammalt beprövat knep (Sundström, 
föreläsning). Även här kan det vara ett försök för att öka underhållningsvärdet 
eller skapa en vi-mot-dom-känsla där läsarna uppmanas att vara försiktiga, där en 
viss aktör i händelsen utgör hotet eller händelser förstärks till den punkt att de 
framstår som hot men i verkligheten är långt ifrån sådana. 

 
11. Artikeln innehåller inte bakgrundsbeskrivningar! 

Bidrar artikeln till att informera läsarna om bakgrunden till händelsen? Vi menar 
att detta är ytterst viktigt i en demokrati. För att kunna skapa sig en åsikt i 
inrikespolitiska händelser krävs det att information görs tillgänglig som möjliggör 
att läsaren kan tillhandahålla sig en bra bild av händelse läget även vid ett senare 
skede av rapporteringen.  

 
12. Det förekommer spekulationer, tolkningar och kommentarer i artikeln! 

Vi menar att ett budskap kan förstärkas och extremifieras genom spekulationer 
och genom att personer med extrema tankar och åsikter kring en specifik händelse 
får komma till tals. Även detta kan kopplas till lösnummerberoende tidningar då 
spektakulära artiklar kan anses vara mer säljande än de av mer ordinär karaktär. 
Vi har även tittat på huruvida personer med auktoritet såsom politiker, polis, 
åklagare mm får komma till tals och om dessa används för att förstärka en önskad 
bild av händelsen. 

 
 

3.2 Material 

3.2.1 Avgränsningar 

Vi har valt att studera rapporteringen av ett par händelser som vi anser är av 
inrikespolitisk betydelse. Vi kommer nedan att beskriva hur valet av dessa 
händelser gått till, varför vi valt de tidningar vi valt samt hur fallens skilda 
karaktär skulle kunna tänkas påverka resultatet. Vi anser det ytterst fruktsamt att 
inleda med en kort redogörelse för varje händelse, dels för att underlätta 
resonemangen kring valet av händelserna, dels för att berika läsare, som kanske 
inte är helt insatta i händelserna. Vi har valt en händelse för varje decennium med 
start från 1950-talet och slutpunkt katastrofkommissionens rapport 2005. 
Händelserna ska helst vara intressanta ur en nationell utgångspunkt och vara 
kopplade till politik. Dessutom ska händelsen vara så pass intressant att det givits 
så pass stor medieutrymme att alla de valda tidningarna uppmärksammat 
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händelsen. Detta för att en jämförelse ska bli möjlig, både över tid och mellan 
olika tidningar.    

 
Vi har valt Catalinaaffären som startpunkt för vår analys, det är benämningen 

på en rad händelser som under tidigt 1950-tal bidrar till ökad politisk spänning 
mellan Sverige och Sovjetunionen. Den utlösande faktorn är den svenska DC3:a 
som försvinner över Östersjön den 13 juni 1952. Tre dagar senare skjuts ett 
Catalinaplan ner medan denna är engagerad i sökandet efter den försvunna 
DC3:an (www.ne.se). Vi har valt att inleda analysen med första artikeln som 
publiceras av tidningarna. Därefter analyserar vi ytterligare två artiklar, en 
varannan dag. Detta innebär i Catalinaaffären att vi inleder med en analys av 
första artikeln, den 14 juni, fortsätter med en artikel om fallet publicerad den 16 
juni och avslutar med en publicerad 18 juni. Anledningen till att Catalinaaffären 
blir vårt analysobjekt för 1950-talet är dess omfattning samt att den behandlar en 
händelse som vi förstått varit av stor politisk betydelse 

Händelse nummer två som vi valt att analysera är generalsekreterare Dag 
Hammarskjölds plötsliga död. Han skulle natten till den 18 september 1961 resa 
till ett möte med President Tshombe av Nordrhodesia. Planet som 
generalsekreteraren och åtta andra svenskar var ombord på var en DC6:a. Planet 
störtade en mil från landningsbanan och det spekulerades i att Katangska jetplan 
som tidigare attackerat FN flyg skjutit ner DC6:an (www.ne.se). Hammarskjöld 
fick statsbegravning i Sverige och nyheten att denna kända svenska internationella 
politiker stupat på sin tjänst fick en betydande påverkan på såväl internationell 
som nationell politik. I Sverige tog tillexempel debatten om svensk militär närvaro 
i Kongo fart.  

Norrmalmstorgsdramat blir nästa hållplats för vår analys, det är benämningen 
på ett gisslandrama som utspelade sig den 23 till 28 augusti 1973. Gisslandramat 
inleddes då den kriminellt belastade Jan Olsson på permission, gick in på 
kreditbanken vid Norrmalmstorg i Stockholm. Skottlossning utbröt. En polis 
skadades och Olsson tog gisslan. Händelsen får massiv mediebevakning och snart 
kräver Jan Olsson att Clark Olofsson, en känd förbrytare, friges från fängelset och 
förs till bankvalvet där Olsson barrikaderat sig tillsammans med gisslan. Detta är 
en överföring som kräver direkt agerande av dåvarande justitieminister Geijer. 
Även statsminister Olof Palme deltar i förhandlingarna med gisslantagaren 
(www.ne.se). Vi menar att händelsen är ytterst intressant just för det faktum att 
två mycket inflytelserika personer i svensk politik är direkt engagerade i 
upplösningen av en brottslig handling. Vi analyserar likt tidigare fall, första 
artikeln som behandlar händelsen och sedan varannan dag. Det innebär i det här 
fallet, artiklar publicerade 24, 26 och 28 augusti 1973.  

Som mätpunkt för 1980-talet har vi valt mordet på Olof Palme. Statsminister 
Olof Palme mördades natten till 1 mars 1986 vid korsningen 
Sveavägen/Tunnelgatan i Stockholm. Statsministern var utan beskydd och hade 
tidigare varit på teater med sin fru Lisbet (www.ne.se). Flera teorier i de artiklar vi 
läst inom fallet redovisas om vem mördaren är och vilka motiv till mordet denne 
haft. Det är således utan tvekan en ytterst intressant inrikespolitisk händelse att 
analysera av flera anledningar. Dels det faktum att det är ett mord på en sittande 
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regeringschef samt att Palmes internationella engagemang gjorde förlusten ännu 
större. Vi analyserar även här första dagen då nyheten publicerats och därefter 
artiklar publicerade varannan dag.  

Vi har valt att analysera artiklar som behandlar Estoniakatastrofen som vårt 
femte analysobjekt. Estoniakatastrofen utgör mätpunkten för 1990-talet då färjan 
M/S Estonia förliste den 28 september 1994. Totalt dog över 850 människor vilket 
gör olyckan till den värsta i Norden (www.ne.se). Likt Catalinaaffären, Olof 
Palme-mordet samt Dag Hammarskjölds död har händelsen präglats av osäkerhet 
och konspirationsteorier. Den är intressant ur en svensk inrikespolitisk synvinkel 
då flera av de omkomna var svenskar samt då färjan tidigare hade genomgått flera 
tester av den svenska sjöfartsmyndigheten och klarat dessa. 

Vår sista hållplats blir Katastrofkommissionens rapport angående flera höga 
svenska tjänstemäns agerande under tsunamikatastrofen 2004. Tsunamin, som var 
en enorm flodvåg orsakad av en jordbävning under vattnet, resulterade i en kvarts 
miljon döda. Det unika med katastrofen var att det även drabbade många länder 
utanför själva katastrofområdet. Bland de värst drabbade länderna återfanns 
Sverige, men även andra västländer drabbades hårt (http://sv.wikipedia.org). Snart 
riktades hårt kritik mot Sveriges insatser och flera myndigheter blev föremål för 
utredning av katastrofkommissionen som fick till uppgift att ta reda på vad som 
gick fel. Vi väljer alltså att läsa artiklar om katastrofkommissionens rapport 
istället för själva katastrofen då vi menar att katastrofen varit alltför omfattande 
för att sätta en gräns på en vecka för analys.  

Slutligen skulle vi vilja påpeka att vi är medvetna att händelserna är alla unika 
på sitt sätt och att detta mycket väl skulle kunna påverka resultatet av analysen. 
Men vår förhoppning är att de påståenden som vi lagt upp i analysmallen ska lösa 
denna problematik. Detta genom att alla artiklar utsätts inför samma konsekventa 
analys oavsett det ämne de behandlar. Varje ämne har, som nämnts ovan, valts 
noggrant och efter bästa förmåga i syfte att inte skiljas sig alltför mycket gällande 
medias intresse för fallen. Se Bilaga 2 för en mer utförlig lista över artiklar som 
har analyserats.  

Nu när vi kortfattat har beskrivit varje fall som analyserats ska vi redogöra för 
övriga avgränsningar som gjorts för att behålla kvaliteten på analysen. Vi har som 
nämnts tidigare valt att analysera artiklar ur totalt fyra tidningar. Dessa är Dagens 
Nyheter och Svenska Dagbladet som vad vi menar är prenumerationsberoende 
tidningar samt Aftonbladet och Expressen som vi menar är lösnummerberoende 
tidningar. Vi väljer dessa fyra tidningar för att alla fyra har existerat längre än 50 
år, vilket gör en tidsjämförelse möjlig. Alla fyra är också rikstäckande tidningar.  
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4 Teori 

Varför är då vår frågeställning intressant? För att svara på den frågan behöver vi 
först reda ut massmedias, och här framför allt dagspressens, roll i den moderna 
demokratin. Åsikterna om vad som kännetecknar en demokrati är många och 
delade, och det är ligger utanför detta arbete att redogöra för dem, men vi kommer 
att i vår analys använda oss av ett visst synsätt på demokrati. Vi har valt som 
utgångspunkt Robert Dahls demokratimodell som kännetecknas av sex 
minimikriterier på institutioner: valda makthavare, fria, rättvisa och 
återkommande val, yttrandefrihet, tillgång till information, förening- och 
gemenskapsfrihet samt inkluderande medborgarskap. Även rättsäkerhet bör 
läggas till här (Dahl i Strömbäck 2000 s. 27-28). Det är  framför allt tillgången till 
information som vi är intresserade av här. Detta kriterium innefattar rätten till att 
fritt införskaffa information, tillgången till alternativa informationskällor och att 
dessa är skyddade under lag, vilket i sin tur ger pressfrihet och ett förbud mot 
censur (Strömbäck 2000 s. 27). De två senare är grundlagsskyddade i Sverige 
genom Tryckfrihetsförordningen (TF) 1:1-2.  

Dahls demokratimodell representerar någon sorts ”mainstreamdemokrati”, en 
form av representativ demokrati som som i princip alla västerländska länder, 
däribland, Sverige innefattar. Det är av den anledningen som vi valt att använda 
oss av denna modell; vi kan därmed inrikta oss mer på dagspressens rapportering 
och mindre på att klargöra olika demokratiperspektiv.  

Informationskriteriet ovan visar på massmedias centrala roll, eller som Erik 
Amnå uttrycker det: ”[v]itala, självständiga massmedier är oskattbara tillgångar, 
ja förutsättningar för en levande folkstyrelse.” (Amnå 1999 s. 4). Varför är då 
massmedia så viktig i en demokrati? Hans Bengtsson beskriver det väl när han 
refererar Lars Nord med orden ”[m]ediernas sätt att berätta om politiken är i 
många fall den enda bild medborgarna får av det politiska livet.” (Bengtsson i 
Bengtsson(red.) 2001 s. 57). Ur citatet ovan får vi ut två viktiga punkter. För det 
första så visar det på att det är ur framför allt massmedia som medborgare får sin 
information om politik, och för det andra att hur medborgarna ser på politiken 
färgas av den bild de får i massmedia. Den första punkten pekar på massmedias 
roll som ”den tredje statsmakten”, medan den andra punkten på massmedias 
dagordningsmakt. Båda dessa punkter är viktiga element att förstå i vår teoretiska 
utgångspunkt, och hur vi ställer oss till dem. De kommer därför att i tur och 
ordning behandlas nedan. Flertalet av de teorier och modeller som följer kommer 
inte att appliceras direkt i vår analys av dagspressens, utan fungerar mer som ett 
teoretiskt fundament som vi utgår från. 
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4.1  Den tredje statsmakten 

Massmedier i Sverige har ofta kallats den tredje statsmakten (de andra två är 
Regeringen och Riksdagen). Som den tredje statsmakten ligger massmedias roll 
som granskare av makthavare, som avslöjare av maktmissbruk och vanskötsel i 
den offentliga verksamheten samt att bilda opinion (Nilsson, Joakim 2004 s. 15). 
Massmedia fungerar då som en informationslänk mellan makthavare och 
medborgare. Peter Berglez menar att det moderna samhället baseras på en 
välfungerande relation mellan, å en sidan institutioner såsom etablerad politik, 
massmedia och byråkrati, och å andra sidan medborgare. (Berglez 1999 s. 75-75). 
Denna relation bygger ”i stor omfattning på informationsförmedlandets praktik” 
(ibid.). 

Massmedia är dock, som vi ska se senare, inte bara en informationslänk, utan 
har i sig själv en viss makt att påverka medborgarnas tankebanor. Vidare har 
massmedia också det som brukar kallas avskedandemakt vilket är den makt 
massmedia har att skapa opinion vilket kan leda till en politikers eller byråkrats 
avgång (Nilsson, Joakim 2004 s. 93). Denna avskedandemakt är ingen formell 
maktfunktion utan snarare en effekt av massmedias roll i den moderna 
demokratin. Den är inte desto mindre konstant närvarande och något man måste 
beakta för att förstå massmedias roll som den tredje statsmakten. 

Nära kopplat till avskedandemakten ligger det som brukar kallas mediadrev 
eller journalistiska drev. Kortfattat kan ett journalistiskt drev definieras ”som en 
fortlöpande journalistisk nyhetsrapportering om en offentlig persons 
tillkortakommande (ofta i en fråga av privat natur) där nyhetens sensationsgrad 
bryter gängse rapporteringar och där journalistkollektivet etablerar en omfattande 
homogen medial bevakning.” (Nilsson, Joakim 2004 s. 62). Det finns flertalet 
exempel på drev, både nationella och internationella, t.ex. ”Sahlinaffären” i 
Sverige och ”Lewinskyaffären” i USA. Dessa journalistiska drev kan vara 
problematiska ur ett rent demokratisk perspektiv då om dessa drev förekommer i 
en för stor omfattning riskerar de att försöra tilliten till det politiska systemet. 
(Nilsson, Joakim 2004 s. 69). Här befinner vi oss i en viss konfliktsituation; 
journalistiska drev kan antas vara en konsekvens av massmedias roll som 
granskare av makthavare, men samtidigt kan de urholka tilliten till vårt politiska 
system och vara en grogrund för politisk cynism. Fifflande politiker och fuskande 
byråkrater får en oproportionellt stort utrymme i media medan den den praktiska 
politiken, som ändå står för huvudelen av all politik, inte får samma 
uppmärksamhet. Det är högst olyckligt för en demokrati om medborgarnas syn på 
politik grundar sig på politiska skandaler.  

Granskning och information räknas allmänt som massmedias roller i den 
moderna demokratin, men hur väl uppfyller de dessa roller? Med andra ord, vad 
är det som driver massmedias rapportering? Ett vanligt svar är att vinstintresse 
driver massmedia. Visserligen har de flesta mediaföretag ett visst intresse av att 
maximera sin vinst då de drivs som traditionella företag, men bilden av 
massmedia som enbart vinstmaximerare är dock en för enkel bild av verkligheten. 
Andra element bör rimligtvis spela in. 
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Det finns olika förklaringsmodeller om varför massmedia rapporterar som de 
gör. En av dessa är den s.k. medielogiken. Innebörden av medielogik är ”att sådant 
blir nyheter som passa mediernas format, dess organisation, interna arbetsvillkor, 
normer och behov av uppmärksamhet.” (Strömbäck 2000 s. 157) (se även Nilsson, 
Malin i Bengtsson(red.) 2001 s. 153-155;Hvitfelt 2003 s. 31-32). Vi har här en 
utökat bild av hur nyheter produceras där ett medieföretags organisation och 
arbetsvillkor får en viss uppmärksamhet. Detta kan vara viktigt att belysa då 
medieverksamhet ändå är en något speciell verksamhet som kännetecknas av att 
dess särskilda roll som nyhetsförmedlare. Trots detta ska man fortfarande ha i 
minnet att medieföretag i regel är vinstdrivande företag med allt det innebär. Det 
finns därmed en rad faktorer som spelar in. 

Journalistiken kan också antas ha en egen ”ideologi” som ser sig själv som 
den som på uppdrag av medborgarna ska avslöja sanningen, men denna bild är 
inte helt oproblematisk. Ovilja att låta politiker själva komma till tals och en 
fokusering på konflikter är några av de problem som medför att massmedias bild 
av verkligheten skiljer sig från själva verkligheten (Strömbäck 2000 s. 161-163).  

Modellen om medielogik är en organisationsinriktad modell, men man kan 
också angripa frågan om mediers rapportering genom att se på nyhetshändelser i 
sig. Håkan Hvitfelt (Hvitfelt 2003 s. 20) ställer upp ett antal punkter som ska 
bedöma nyhetsvärdet av en viss händelse. Ju fler av dessa punkter som passar in 
på en viss händelse, desto högre nyhetsvärde har den. Formlen ser ut som sådan: 
”[s]annolikheten för att en nyhetsartikel ska produceras, placeras på förstasidan 
och där bli huvudartikel ökar ju mer den behandlar 

 
1. politik, ekonomi samt brott och olyckor 
2. och om det är kort geografiskt eller kulturellt avstånd 
3. till händelser eller förhållanden 
4. som är sensationella eller överraskande 
5. handlar om enskilda elitpersoner 
6. och beskrivs tillräckligt enkelt 
7. men är viktiga och relevanta 
8. utspelas under kort tid men som är en del av ett tema 
9. har negativa inslag 
10. och har elitpersoner som källor.” 
 

Som vi kommer att se i vår analys senare så uppfyller de händelser vi har valt de 
flesta av dessa ”kriterier” för ett högt nyhetsvärde. Intuitivt känns dessa punkter 
självklara; det är väl detta som kännetecknar nyheter? Som vi ska se senare är vad 
vi anser vara nyheter egentligen bara en viss bild av verkligheten som vi har fått 
från bl.a. massmedia. 

Betydligt mer än det som sagts kan tilläggas angående den tredje statsmaktens 
roll och arbetsmetoder, men vi har nu ändå ett bra underlag för att kunna mer 
ingående förklara den utgångspunkt i frågan som vi använt oss av i denna uppsats.  
I stora drag anser vi att massmedia är en livsviktig del i en modern demokrati. Det 
är, som nämnts tidigare, framför allt i massmedia som vi som medborgare får vår 
information om politiken, dess aktörer och verksamhet. Den roll som massmedia 
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fyller är nödvändig för ett demokratiskt ansvarsutkrävande. Visserligen kan man 
möjligtvis kunna tänka sig andra aktörer som skulle kunna fylla samma funktion i 
andra system, men vi har i vår analys utgått från den form av representativa 
demokratisystem som vi har i Sverige. I detta system finns det ett visst ”glapp” 
mellan makthavare och medborgare; politik förs till stor del av professionella 
politiker och inte vanliga medborgare, och det är detta glapp som massmedia kan 
hjälpa till att överbrygga. Med politik menas här framför allt den etablerade 
politik som förs i Riksdag, Regering och vi de olika myndigheterna och 
departementen. Det är mest genom vår kontakt med myndigheter som vi 
personligen kommer i kontakt med politiska beslut, dock endast efter att de har 
implementerats.  

Den centrala funktionen för nyhetsmedia är att informera och granska i syfte 
att ge medborgare den information som krävs för att kunna fatta rationella beslut 
angående folkvalda politiker. Man ska dock inte ha en övertro till den information 
som massmedia ger oss. Det finns alltid en anledning att förhålla sig kritiskt till 
information. Denna information är inte perfekt och fullständig, och i slutändan 
finns det alltid en viss grad av subjektiv tolkning inblandad. Medielogiken, 
medieföretagens interna dynamik samt typ av händelser påverkar också hur 
nyheter förmedlas och vad de innehåller. Dessa element är viktiga att ha i åtanke 
när man tar till sig nyheter, men bör balanseras upp av massmedias roll som den 
tredje statsmakten.  

4.2  Mediernas dagordningsmakt 

Lika viktigt som frågan om hur massmedia fungerar som granskare och 
informatör är frågan om vad för konsekvenser massmedias rapportering får. Att 
den bild vi får av massmedia skulle påverka också vår egen världsbild är i sig 
inget kontroversiellt påstående, men frågan är hur mycket. Historiskt har man gått 
från synen att massmedier varit mer eller mindre allsmäktiga, till att vara nästan 
maktlösa och slutligen till att de har en viss, men begränsad, makt (Strömbäck 
2000 s. 59-92). Vad är det då för makt det handlar om? 

För att kunna svara på den frågan måste vi börja från grunden. Som vi nämnt 
tidigare är det ur massmedia vi får mycket av vår bild av politik. Denna bild är 
inte det samma som verkligheten utan enbart en bild av den, och det är utifrån 
denna bild som vi bygger vårt agerande. Detta triangulära förhållandet 
formulerades på 1920-talet av Walter Lippman (Bengtsson i Bengtsson(red.) 2001 
s. 59; Strömbäck 2000 s. 97-99). Bilden vi får från media är med andra ord en 
tolkad verklighet, färgad av mycket av det som nyligen beskrivits angående t.ex. 
medielogik, och det är ur denna bild vi till stor del bygger vår ansvarsutkrävande 
från. 

Lippmans modell är inte på något sätt heltäckande; viss kritik kan riktas mot 
den bl.a. att den inte visar att faktiskt handlande påverkan verkligheten och att vi 
bygger vårt handlande på mer än den yttre verkligheten, eller snarare vår bild av 
den (Strömbäck 2000 s. 99). Denna kritik är befogad men vi anser ändå att 
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modellen är användbar för vår studie, då den inriktar sig på dagspressens 
rapportering.  

För att illustrera Lippmans modell, och visa på skillnaderna mellan 
verkligheten och vår bild av verkligheten, har vi valt en fallstudie om 
medborgares syn på politiker och hur dessa politiker verkligen är (Strömbäck 
2000 s. 100-107). Fallstudien använder sig av ett antal andra studier som 
undersöker svenska medborgares syn på politiker, och pekar på en viss grad av 
misstro, det som ofta kallas ”politikerförakt”, bland medborgarna. Dessa resultat 
jämförs sedan med resultaten från ett antal andra studier, och en annan bild av 
politiker kan skönjas. Bilden av politiker, en bild vi till stor del får från 
massmedia, skiljer sig från hur politiker verka bete sig i verkligheten. Allmänna 
åsikter och känslor kan vara svåra att mäta, och man ska nog inte övertolka 
resultaten av fallstudien, men den visar ändå på en tendens.  

Vi ska inte fastna för mycket vid den här studien, men en viktig punkt är värd 
att lyfta fram; då massmedias påverkar vår bild av verkligheten kan vi återkoppla 
till diskussionen om journalistiska drev och deras effekt på medborgarna. Ett 
”överflöd” av journalistiska drev kan riskera att skapa cynism bland folk , och vi 
håller med Strömbäck när han skriver: ”[k]anske är det bilden av politiker, snarare 
än de som är politiker, som behöver förändras om man vill öka det politiska 
deltagandet och engagemanget?” (Strömbäck 2000 s. 107). 

Fallstudien ovan leder oss till det som är kärnpunkten under denna rubriken; 
teorin om mediernas dagordningsmakt. Med mediernas dagordningsmakt menas 
det inflytande som de har på medborgarnas och politikernas dagordningar. Det 
handlar med andra ord om påverkan av deras bild av verkligheten, och därmed 
deras agerande som bygger på denna bild. Bernard Cohen har formulerat följande  
som beskriver dagordningsmakten väl: ”[t]he press may not be successful much of 
the time in telling people what to think, but is stunningly successful in telling its 
readers what to think about.” (Cohen citerad i Strömbäck 2000 s. 145).  

En viktig punkt som måste lyftas fram här är att medierna, medborgarna och 
politikerna har olika, seperata dagordningar men som trots det påverkar varandra. 
Dessa dagordningar formulerades av James Dearing och Everett Rogers (se 
Strömbäck 2000 s. 153-154), och kan schematiskt beskrivas så här: 

 
Gatekeepers, inflytelserika medier och spektakulära händelser 

↓ 
Mediernas dagordning 

↓ 
Medborgarnas dagordning 

↓ 
Den politiska dagordningen 

 
(fritt taget ur Strömbäck 2000 s. 154) 

 
Mediernas dagordning påverkar enligt modellen både medborgarnas dagordning 
och den politiska dagordningen. Medborgarnas dagordning påverkar endast den 
politiska dagordningen, medan denna inte direkt påverkar någon dagordning. 
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Samtliga dagordningar påverkas alla av personliga erfarenheter, interpersonell 
kommunikation samt olika indikatorer från verkligheten på en frågas eller 
händelses vikt. Vidare finns det ett antal faktorer som påverkar mediernas 
dagordning, t.ex s.k. gatekeepers, enskilda individer eller strukturer som ”sållar” 
bland händelser och därmed påverkar vad som blir nyheter (se Nilsson, Malin i 
Bengtsson(red.) 2001 s. 155-157; Strömbäck 2000 s. 166-167). Andra faktorer är 
andra inflytelserika medier och händelser som verkligen är spektakulära.  

Dearing och Everetts modell sammanfattar en del av det som vi behandlat 
innan och är en bra teoretisk utgångspunkt för vår analys. Det finns en koppling 
mellan indikatorer på hur viktig en händelse är och medielogiken; en händelse 
måste ju passa in i ett medieföretags interna dynamik, format och behov. Även 
Hvitfelts tiopunktermodell är relevant att lyfta fram här då den pekar på ett antal 
indikatorer som ska bedöma en händelses nyhetsvärde.  

Modellen visar också på hur olika dagordningar påverkar varandra. Medierna 
genom sin förmåga att nå ut till alla kan påverka både medborgarnas och 
politikernas dagordningar. Förhållandet till medborgarna ligger i att de får sin bild 
av politiken från massmedia, medan till politikens ligger förhållandet bl.a. i 
avskedandemakten och att politiker behöver den uppmärksamhet som de kan få 
genom massmedias. Medborgarna påverkar den politiska dagordningen genom att 
de i slutändan genom sin roll som väljare. Det motsatta förhållandet mellan 
medborgare och politiker finns inte enligt modellen direkt, utan indirekt genom 
politikers framträdande i massmedia. Denna påverkan kan trots det tänkas vara 
påtaglig, åtminstone i enskilda frågor.  

I den analys av dagspressen som följer har vi valt en teoretisk utgångspunkt 
byggt på det som sagts ovan.  

För det första utgår vi från Dahls mainstreamdemokrati då Sverige kan räknas 
tillhöra denna kategori. Vi kommer med andra ord utgå från vad vi anser vara det 
svenska politiska systemet som sådant, och kommer inte direkt att argumentera 
för ett annat ideal.  

För det andra har vi utgått från att massmedier är en viktig del i en modern 
demokrati, framför allt i rollen som informatör och granskare. Denna bild av 
massmedia är dock komplex och inte helt oproblematisk, men är trots det relevant. 
Frågor som t.ex vad som blir nyheter, (medielogik och Hvitfelts 
tiopunktersformel), hur den kan förmedlas, (journalistiska drev), och dess direkta 
inverkan (avskedandemakten) faller in under denna punkten. 

Slutligen anser vi att massmedia har en viss påverkan på hur vi som 
medborgare ser på den politiska verkligheten. Vi har med andra ord antagit att 
teorin om medias dagordningsmakt har ett förklaringsvärde. Dearing och Everetts 
modell är också relevant här. 
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5 Analys 

5.1 Beräkningar av rangkorrelationskoefficienter 

Det är nu dags att genomföra de beräkningar som nämndes i metodavsnittet. Innan 
vi ger oss i kast med att ta reda på om vi kan se statistiskt påvisbara skillnader 
mellan lösnummerberoende och prenumerationsberoende tidningar, baserade på 
våra påståenden, så ska vi först säkerställa att den genomförda dubbelkodningen 
givit tillfredsställande resultat. Den grundläggande anledningen till att vi valt att 
låta två granskare bedöma varje artikel istället för en är helt enkelt att resultatens 
reliabilitet härigenom ökar. En förutsättning för att det ska föreligga någon 
reliabilitet överhuvudtaget är dock att granskarnas bedömningar inte skiljer sig 
alltför kraftigt åt. Om granskare A ger en given artikel värdet 5 för ett givet 
påstående, så kan granskare B efter att ha läst samma artikel sätta värdet 1 på 
samma påstående. Medelvärdet blir då alltså 3 (”neutral”), trots att ingen av 
granskarna till närmelsevis ställde sig särskilt neutral inför påståendet. Man kan 
här likna detta vid den man som har ena handen på en varm spisplatta och den 
andra i en hink med isvatten. Genomsnittligt sett skulle denne man må relativt 
gott, vilket vi nog kan försäkra oss om att han inte gör. Därvidlag finns alltså en 
uppenbar fara med att lita fullt ut på att dubbelkodning garanterar ett mer 
rättvisande reslutat än en enkelkodning. 

För att ta reda på om de båda granskarnas bedömningar är tillräckligt ”lika” 
kan vi exempelvis sammanställa ett linjediagram för hur de bedömt Aftonbladets 
tre utvalda artiklar kring DC3:an-/Catalinaaffären. I figuren nedan (se figur 1) 
redovisas de ackumulerade värdena för vart och ett av påståendena (1-12) som 
granskare A och B tagit ställning till, efter att ha läst dessa tre artiklar. Efter att ha 
läst Aftonbladets första artikel kring den aktuella händelsen (14/6-1952) gav 
granskare A påstående nr 1 värde 4. Artikel nr 2 (16/6-1952) gavs för samma 
påstående värdet 1 och artikel nr 3 (18/6-1952) gavs också den värdet 1. Det 
ackumulerade värdet för påstående nr 1 blir sålunda 6 (4 + 1 + 1) för granskare A. 
Granskare B:s ackumulerade värde för påstående nr 1 stannar vid 7. 

De båda linjerna kan vid en första anblick tyckas väldigt olika, men en viss 
samstämmighet verkar ändå råda. Det är dock omöjligt att enbart utifrån denna 
visuella bild avgöra huruvida det eventuella sambandet är tillräckligt starkt för att 
den eventuella samstämmigheten i dubbelkodningen ska vara tillfredsställande. 
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Bedömningsjämförelse mellan granskare A och B. 
Aftonbladet 14/6-1952 till 18/6-1952.
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Figur 1 
 
För att beräkna om det föreligger ett statistiskt säkerställt samband mellan de båda 
granskarnas bedömningar får vi använda oss av Spearmans rangkorrelation. 
Genom att jämföra observationerna – i vårt fall alltså de numeriska 
bedömningarna – kan vi beräkna den så kallade rangkorrelationskoefficienten rs 
(Körner 2000, s. 322). Att göra detta för var och en av de 24 
”händelseskildringarna” är i sig inte nödvändigt.1 Istället nöjer vi oss med att här 
redovisa ett antal stickprov som samtliga behandlar någon av de utvalda 
händelserna som Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter respektive Svenska 
Dagbladet skildrar i vardera tre artiklar. Låt oss inleda med att beräkna det 
statistiska sambandet i bedömningarna från den tidning och händelse som figur 1 
ovan beskriver, det vill säga Aftonbladets tre artiklar kring DC3:an-
/Catalinaaffären år 1952. De kvantitativa uppgifterna framgår av tabellen nedan. 

 
 

     
P 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 6 10 5 5 7 3 3 8 3 8 8 11 
B 7 15 8 7 6 3 8 4 3 13 5 9 
di -1 -5 -3 -2 1 0 -5 4 0 -5 3 2 

Tabell 1 
 
I tabell 1 gäller att P är det påstående granskarna fått ta ställning till. A är 
granskare A:s numeriska värden och B är granskare B:s numeriska värden. Di är 
differensen mellan A och B i det i:te paret. 
 
Med hjälp av uttrycket rs = 1 - 6Σdi

2 / n(n2 – 1) , där n är antalet observationer, 
kan vi räkna ut ovan nämnda rangkorrelationskoefficient som i sin tur säger oss 

                                                 
1 Eftersom artiklarna slås ihop till tre artiklar per händelse och tidning så motsvarar det totala 
antalet artiklar (72 stycken) 24 ”händelseskildringar”. 
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huruvida det existerar ett statistiskt säkerställt samband mellan de båda 
bedömningarna eller inte (Körner 2000, s. 322). 
  
Σdi

2 = (-1)2 + (-5)2 + (-3)2 + (-2)2 + 12 + 02 + (-5)2 + 42 + 02 + (-5)2 + 32 + 22 = 119 
 
rs = 1 – (6 · 119) / (12 · 143) = 0,583 
 
Värdet på denna rangkorrelationskoefficient är alltså 0,583 vilket enligt tabellerna 
i Tabeller och formler för statistiska beräkningar betyder att signifikansnivån 
ligger alldeles in till 2,5 %-nivån (Körner, 2000 s. 35). Vad betyder då detta? Jo, 
detta betyder att risken att det utifrån dessa värden inte föreligger något statistiskt 
samband mellan bedömningarna är 2,5 %. I statistiska sammanhang brukar man 
hävda 5 %-nivån som den gräns där man inte längre kan slå fast ett statistiskt 
samband. Här råder en viss subjektivitet i bedömningarna men i praktiken 
används nästan alltid gränsen 5 % om det inte finns starka skäl för något annat 
(Körner 2000 s. 200). I vårt fall innebär detta att rs skulle behöva vara < 0,500 för 
att det statistiskt sett inte skulle råda något samband mellan granskare A:s och B:s 
bedömningar (Körner 2000, s. 35). Vi kan alltså utifrån ovan redovisade 
kvantitativa material sluta oss till att sambandet mellan de båda granskarnas 
bedömningar är tillräckligt starkt. För att styrka (eller försvaga) slutsatsen att det 
finns ett statistiskt samband mellan bedömningarna genomför vi liknande 
beräkningar för Expressens skildringar av Dag Hammarskjölds död, Dagens 
Nyheters artiklar om Estoniakatastrofen samt Svenska Dagbladets rapportering 
kring Tsunamirapporten.2 Detta gör vi framför allt för att minimera risken att vår 
första rangkorrelationskoefficient ska leda oss på villospår. Risken finns ju att just 
Aftonbladets skildringar av DC:an-/Catalinaaffären var ”lättbedömda” och 
därmed inte heller satte granskarna på särskilt svåra prov. 

Rangkorrelationskoefficienten för de tre ”kontrollbedömningarna” uppgår till 
0,675 (Expressen om Dag Hammarskjölds död), 0,734 (Dagens Nyheter om 
Estoniakatastrofen) samt 0,818 (Svenska Dagbladet om Tsunamirapporten). 
Tabeller och beräkningar finns bifogade i Bilaga 13. Dessa värden styrker alltså 
slutsatsen att de ackumulerade bedömningarna är så pass samstämmiga att vi 
härigenom kan gå vidare i analysen. Vi vill med detta inte hävda att 
subjektivitetsproblemet är eliminerat, utan konstaterar enbart att bedömningarna 
statistiskt sett är tillräckligt samstämmiga för att den differens i bedömningarna, 
som i sig är ofrånkomlig, inte ska utgöra något allvarligt hot mot analysens 
reliabilitet. 
 

                                                 
2 Detta urval har gjorts mer eller mindre slumpmässigt. Det enda betinget har varit att det ska 
innefatta en tidsmässig bredd. Det vill säga att såväl DC3:an-/Catalinaaffären år 1952 som 
Tsunamirapporten år 2005 ska finnas med. 
3 Ytterligare beräkningar har gjorts och av dem har ett fåtal resulterat i en 
rangkorrelationskoefficient < 0,500 vilket skulle innebära att statistiskt samband inte råder vid 
dessa ”händelseskildringar”. Vi bedömer dock dessa som undantagsfall då en stor majoritet av det 
undersökta materialet visat sig peka på att ett statistiskt samband faktiskt existerar. 
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5.2 Jämförelse utifrån påståendena – lösnummer-
beroende kontra prenumerationsberoende tidningar 

 
I analysens andra del – som är dess huvudsakliga del – ska vi med hjälp av 
statistiska metoder undersöka om det råder några påvisbara skillnader mellan 
lösnummerberoende och prenumerationsberoende tidningar, utifrån de 
bedömningar som granskare A och B genomfört. Första steget för att klargöra 
detta är att addera de båda granskarnas numeriska värden för varje påstående. För 
att få så tillförlitliga resultat som möjligt nöjer vi oss nu inte med att lägga ihop 
värdena på ”händelsenivå”. Istället angriper vi vårt numeriska material redan på 
”artikelnivå” och lägger därför ihop granskarnas värden artikelvis. Detta ger oss 
ett större antal observationspar att arbeta med och gör därför beräkningarna mer 
exakta. Anledningen till att detta inte gjordes i de inledande beräkningarna är att 
trubbigheten i beräkningen skulle blivit alltför påtaglig med ett minvärde på 1 och 
ett maxvärde på 5. Med denna nya artikelvisa indelning får vi en större skillnad 
mellan min- och maxvärde, som uppgår till 2 respektive 10. När granskarnas 
värden slagits ihop ser materialet ut enligt tabellen nedan. Motsvarande tabeller 
för Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet sammanställs givetvis 
också. 

 
Aftonbladet 

1952 1961 1973 1986 1994 2005  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1 6 5 2 3 3 2 3 3 7 7 4 5 2 2 7 6 3 2 

2 9 7 9 4 6 2 2 5 6 2 5 3 6 9 5 8 8 5 

3 6 3 4 6 5 4 8 9 7 8 6 7 7 8 10 9 8 6 

4 5 3 4 9 6 6 6 6 9 6 3 4 3 7 10 9 2 4 

5 5 5 4 5 2 5 5 2 2 3 5 5 4 3 2 2 2 2 

6 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 4 

7 2 4 5 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 8 3 9 9 4 

8 3 3 6 2 2 5 3 3 3 3 3 5 5 5 3 5 5 3 

9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 

10 7 8 6 3 2 2 4 4 6 3 5 5 5 2 6 5 2 2 

11 4 4 5 5 4 6 4 7 9 4 5 6 5 5 9 4 8 6 

12 10 4 8 7 7 5 6 9 8 3 9 8 9 9 6 8 10 9 
Tabell 5. De ackumulerade värdena (granskare A + B) på samtliga påståenden, för samtliga av 
Aftonbladets artiklar. Rad 1-12 står för påståenden, kolumn 1-18 står för den aktuella artikelns 
nummer. För fullständig artikelförteckning, se Bilaga 2. 
 
Eftersom skalan som granskarna värderat artiklarna utifrån som sagt mäter från 1 
(”påståendet stämmer inte alls”) till 5 (”påståendet stämmer helt”) innebär alltså 
värdet 10 i tabellen ovan att båda granskarna ansett att det aktuella påståendet 
stämmer helt. Härigenom är alltså minvärdet lika med 2 (1 + 1). 
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Nästa steg i processen blir att addera de lösnummerberoende tidningarna (det 
vill säga Aftonbladet och Expressen) för sig, samt de prenumerationsberoende 
tidningarna (Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet) för sig. Anledningen till 
detta förfarande återfinns i uppsatsens frågeställning som ställer grupperna 
”lösnummerberoende” och ”prenumerationsberoende” tidningar mot varandra. 
Det är alltså här inte intressant att exempelvis jämföra Aftonbladet med Expressen 
då vi anser dessa båda tidningar tillhöra samma tidningsgrupp. När detta steg är 
avklarat ser materialet ut enligt tabellen nedan. Givetvis sammanställs en 
motsvarande tabell för de lösnummerberoende tidningarna. 
 
Prenumerationsberoende tidningar 

1952 1961 1973 1986 1994 2005  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 5 6 8 6 4 6 6 7 7 7 4 4 6 10 6 4 4 5 
2 6 5 10 10 6 10 6 6 5 5 6 12 4 7 9 12 7 11 
3 7 5 5 14 15 9 16 15 15 18 10 14 4 12 17 18 15 18 
4 6 8 15 9 15 17 17 14 16 11 9 13 8 7 16 10 13 9 
5 6 7 5 8 10 8 10 6 8 7 7 6 10 8 8 5 5 4 
6 6 6 7 4 4 4 5 4 6 4 5 4 4 4 4 5 4 4 
7 5 5 9 5 5 11 5 5 4 5 6 4 4 5 6 11 5 12 
8 9 8 12 7 8 11 9 10 11 8 8 11 9 11 8 13 13 9 
9 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
10 6 5 6 8 5 4 9 8 11 8 5 6 6 6 5 4 4 4 
11 6 9 11 13 9 13 15 9 16 10 9 11 9 11 13 9 13 13 
12 13 13 11 16 18 13 10 8 9 6 15 10 9 11 12 12 8 14 

Tabell 6 De ackumulerade värdena (granskare A + B) på samtliga påståenden, för samtliga av de 
prenumerationsberoende tidningarnas (Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet) artiklar. Rad 1-12 
står för påståenden, kolumn 1-18 står för de aktuella artiklarnas nummer. För fullständig 
artikelförteckning, se Bilaga 2. 
 
Vi kan här av liknande skäl som gavs under tabell 5 sluta oss till att minvärdet här 
är 4, vilket inträffar då båda granskarna anser att det aktuella påståendet ”stämmer 
inte alls” och att detta gäller samma artikel i ordningen för de båda 
prenumerationsberoende tidningarna. Exempelvis verkar det som om båda 
granskarna ansett att påstående nr 6 stämmer mycket dåligt på Dagens Nyheters 
och Svenska Dagbladets första undersökta artikel om Estoniakatastrofen 1994 
(artikel nr 13). På motsvarande sätt kan vi räkna ut att det maximala värdet 
således är 20. 

För att enkelt kunna jämföra de lösnummerberoende tidningarna med de 
prenumerationsberoende utifrån påståendena behöver vi nu skapa linjediagram. I 
Bilaga 3 finns en sammanställning av diagram som behandlar vart och ett av 
påståendena från 1 till 12. Låt oss fokusera på påstående nr 1 som lyder; 
”Känslomässiga och associationsrika ord är frekventa!”. Linjediagrammet som 
finns redovisat såväl nedan som i den totala sammanställningen säger oss att 
värdena för de lösnummerberoende tidningarna (L) tenderar att vara högre än 
motsvarande värden för de prenumerationsberoende tidningarna (P). 
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Jämförelse utifrån påstående nr 1 mellan 
lösnummerberoende tidningar (L) och 
prenumerationsberoende tidningar (P).
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Figur 2 

 
Det är dock svårt att enbart med hjälp av ett diagram uppskatta om tendensen är 
tillräckligt stark för att vi ska våga säga att det är ett statistiskt säkerställt 
samband. Ett samband som i så fall skulle innebära att lösnummerberoende 
tidningar är mer benägna att använda sig av känslomässiga och associationsrika 
ord, än prenumerationsberoende tidningar, i de undersökta artiklarna. För att 
klargöra om det verkligen förhåller sig på detta sätt eller om diagrammet i själva 
verket lurar oss kan vi utföra beräkningar med hjälp av Wilcoxons teckenrangtest. 
Detta test används vid parvisa observationer och går i princip ut på att man mäter 
differensen mellan observationerna för varje par (Körner 2000 s. 316). 
Differensen är alltså det lodräta avståndet mellan de svarta och vita punkterna i 
linjediagrammet. Uträknandet av denna differens för påstående nr 1 framgår 
enkelt ur nedanstående tabell. 
 
Påstående nr 1 
Artikel 
nr 

Lösnrber. 
tidn. 

Prenber. 
tidn. 

Differens Rangtal Tecken 

1 8 5 3 8,5 + 
2 10 6 3 10,5 + 
3 5 8 -3 8,5 - 
4 6 6 0   
5 5 4 1 2,5 + 
6 4 6 -2 6 - 
7 7 6 1 2,5 + 
8 5 7 -2 6 - 
9 16 7 9 15 + 
10 12 7 5 12 + 
11 6 4 2 6 + 
12 8 4 4 10,5 + 
13 5 6 -1 2,5 - 
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14 10 10 0   
15 13 6 7 13,5 + 
16 14 4 10 16 + 
17 11 4 7 13,5 + 
18 4 5 -1 2,5 - 

Tabell 11 
 
Rangtalen sätts så att den minsta differensen, oavsett om det är ett positivt eller 
negativt tal, ges rangtalet 1. Därefter får den näst minsta differensen rangtalet 2 
och så vidare. I de fall värdena är lika och differensen därigenom är lika med noll 
bortser man från dessa rader helt. Differensen noll betecknas tie och som framgår 
av tabellen finns det för påstående nr 1 två stycken ties. I ovanstående exempel är 
1 (eller -1) den minsta differensen men eftersom denna differens återfinns på inte 
mindre än fyra ställen ges vart och ett av dessa fall rangtalet 2,5. Detta kommer 
sig av att dessa fyra egentligen skulle haft rangtalen 1, 2, 3 och 4. Men eftersom 
de är exakt lika så får de broderligt dela på genomsnittsvärdet av dessa rangtal, det 
vill säga 2,5. På motsvarande sätt förklaras samtliga rangtal i tabellen. Nästa steg i 
beräkningen är att räkna ut den totala rangsumman för de positiva respektive 
negativa differenserna. Rangsumman för de positiva differenserna betecknas T+ 
och för de negativa differenserna följaktligen T-. 
 
T+ = 8,5 + 10,5 + 2,5 + 2,5 + 15 + 12 + 6 + 10,5 + 13,5 + 16 + 13,5 = 110,5 
 
T- = 8,5 + 6 + 6 + 2,5 + 2,5 = 25,5 
 
Den lägsta rangsumman, det vill säga T- 25,5 ska nu jämföras med det kritiska 
värde som återfinns i Tabeller och formler för statistiska beräkningar. Är T- 
mindre än eller lika med detta kritiska värde innebär det att ett statistiskt samband 
kunnat påvisas. Detta statistiska samband skulle i så fall innebära att det finns en 
signifikant skillnad mellan lösnummerberoende tidningar kontra 
prenumerationsberoende tidningar, med avseende på påstående nr 1. Denna 
hypotes är tvåsidig (det skulle ju teoretiskt sett kunna vara de 
prenumerationsberoende tidningarna som är de mest benägna att använda 
känslomässiga och associationsrika ord) och i och med detta får vi söka det 
kritiska värdet på 2,5 %-nivån istället för som vi gjorde tidigare, på 5 %-nivån. 
Eftersom hypotesen är tvåsidig ska alltså sannolikheten fördubblas (Körner 2000 
s. 38). Innan vi genomför operationen ska det också klarläggas att om det skulle 
visa sig att T- är större än det kritiska värdet finns det härmed ingen signifikant 
skillnad mellan de lösnummerberoende och de prenumerationsberoende 
tidningarna.  

Eftersom vi har två ties blir det totala antalet parvisa observationer inte 18 
utan 16, varför vi ur tabellen kan utläsa 29 som det kritiska värdet på 2,5 %-nivån. 
Av detta kan vi avslutningsvis dra slutsatsen att det faktiskt finns en signifikant 
skillnad mellan de lösnummerberoende tidningarna och de 
prenumerationsberoende, eftersom 25,5 < 29. Vi kan dessutom slå fast – inte 
minst med hjälp av linjediagrammet – att det är de lösnummerberoende 
tidningarna som är mest benägna att använda sig av känslomässiga och 



 

 - 23 - 

associationsrika ord, men att det inte förelåg på motsatt sätt hade vi ju på känn 
sedan tidigare. 

Samtliga påståendejämförelser finns redovisade med diagram och numeriska 
värden i Bilaga 3. 
 

5.3 Jämförelse i ett tidsperspektiv – lösnummer-
beroende kontra prenumerationsberoende tidningar 

För att kunna ge svar på frågan om det finns några skönjbara tendenser över tiden 
skulle vi behöva genomföra en tidsserieanalys. Det material vi har att arbeta med 
lämpar sig dock inte särskilt väl för tidsserieanalyser. Detta kommer sig främst av 
att de händelser som artiklarna behandlar är extrema och ovanliga och i vissa fall 
närmast kaotiska. Därför är också artiklarna skrivna under mycket unika 
omständigheter som näppeligen kan sägas följa gängse mönster i det mediala 
Sverige. När man genomför tidsserieanalyser letar man dessutom efter långsiktiga 
och kontinuerliga tendenser och därmed ska enstaka avvikande värden tas med en 
nypa salt. Det kan ofta finnas enkla och högst naturliga förklaringar till varför ett 
värde ”sticker ut”. Ofta kan det bero på utomstående faktorer som inte alls har 
med vårt undersökningsområde att göra. Därför bör man alltid granska 
observationerna i en tidsserie med sunt förnuft (Körner 2002 s. 181). Ytterligare 
ett problem med vårt material, som sätter käppar i hjulet för genomförandet av en 
tidsserieanalys, är dess trubbighet. När värdena är ackumulerade har vi teoretiska 
min- och maxvärden på heltalen 4 respektive 20. Det möjliga utfallet är alltså 17 
olika värden. För att en tidsserieanalys ska kunna motiveras bör antalet möjliga 
utfall vara betydligt större eller så bör antalet observationer vara mycket stort. 
Naturligtvis är det allra bästa om båda dessa förutsättningar är uppfyllda. 

Istället för att genomföra en icke tillförlitlig tidsserieanalys väljer vi därför att 
bedöma eventuella tendenser utifrån de diagram som finns att beskåda i Bilaga 3 
(figur 3-14). Risken med detta tillvägagångssätt är att bedömningen lätt kan 
framstå som något godtycklig, vilket i sin tur ger våra slutsatser lägre reliabilitet. 
Därför kan vi inte nog betona hur svårt det är att dra några som helst slutsatser 
kring huruvida vi kan skönja en utveckling över tiden, utifrån våra siffror. 

5.4 Resultat och slutsatser 

Då beräkningarna i avsnitt 5.1 inte syftar till att besvara någon av uppsatsens 
frågeställningar kommenterar vi inte dessa resultat vidare, utan konstaterar kort att 
granskarnas båda bedömningar enligt stickprovsanalysen ligger inom marginalen 
för att kunna sägas vara statistiskt tillförlitliga. 
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I detta avsnitt ska vi istället fokusera på de resultat som framkommit från 
jämförelserna i avsnitt 5.2 och 5.3. Fem signifikanta skillnader mellan 
lösnummerberoende och prenumerationsberoende tidningar kan påvisas med hjälp 
av de statistiska beräkningar som beskrivits ovan (se Bilaga 3 för diagram och 
numeriska värden). Dessa fem skillnader säger oss i tur och ordning att: 

 
• …lösnummerberoende tidningar, i jämförelse med prenumerations-

beroende tidningar, är med benägna att använda sig av känslomässiga 
och associationsrika ord i de undersökta artiklarna (påstående nr 1) 

• …lösnummerberoende tidningar, i jämförelse med prenumerations-
beroende tidningar, är mer benägna att anta en konfrontativ hållning i 
de undersökta artiklarna (påstående nr 2) 

• …prenumerationsberoende tidningar, i jämförelse med lösnummer-
beroende tidningar, har mer missvisande rubriker till de undersökta 
artiklarna (påstående nr 8) 

• …lösnummerberoende tidningar, i jämförelse med prenumerations-
beroende tidningar, är mer benägna att anspela på rädsla i de 
undersökta artiklarna (påstående nr 10) 

• …och att lösnummerberoende tidningar, i jämförelse med pre-
numerationsberoende tidningar, är mer benägna att presentera 
spekulationer, tolkningar och kommentarer i de undersökta artiklarna 
(påstående nr 12). 

 
Eftersom vi ansett höga värden innebära mer dramatisk och/eller förenklad 
journalistik kan vi därmed utifrån ovanstående konstatera att lösnummerberoende 
tidningar tenderar att i större utsträckning än prenumerationsberoende tidningar 
anamma ett sensationalistiskt förhållningssätt. Samtidigt kan vi dock slå fast att 
resultaten ingalunda är entydiga. När det gäller sju av påståendena finns ingen 
påvisbar skillnad överhuvudtaget och i ett av påståendena (nr 8) är det till och 
med så att de prenumerationsberoende tidningarna kan anses använda sig av mer 
dramatisk eller – om man så vill – förenklad journalistik, alltså tvärt emot vad vår 
hypotes säger. 

När det gäller att bedöma den tidsmässiga utvecklingen från 1950-talet fram 
till dags dato kan vi alltså enbart använda oss av diagrammen i Bilaga 3. För 
denna analys gäller att inget av påståendena ökar eller minskar linjärt för någon av 
tidningsgrupperna. Däremot kan vi utläsa att det är fler påståenden som ges högre 
värden år 2005 (artiklar nr 16-18) jämfört med år 1952 (artiklar 1-3), än tvärtom. 
Det motsatta förhållandet existerar dock i ett par diagram (syns tydligast för 
påstående nr 5 och 10). För att knyta det sistnämnda till påståendenas innehåll 
skulle alltså källorna vara mindre implicita 2005 än 1952 och artiklarna skulle 
2005 i lägre grad än 1952 anspela på rädsla. Denna form av generalisering är dock 
mycket tvivelaktig. För det första är detta, som nyss nämnts, inget linjärt mönster. 
Tvärtom går kurvorna upp och ner från artikel till artikel. Det är därför också 
omöjligt att säga något om den framtida utvecklingen. För det andra är de 
eventuella tendenserna alltför otydliga i förhållande till materialets litenhet. 
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Samma otydliga tendenser hade genast getts större legitimitet om antalet parvisa 
observationer varit större, detta är en ofrånkomlig statistisk sanning. 

De slutsatser som kan dras med tanke på de demokratiska dilemman som en 
”överdramatisk” och/eller förenklad nyhetsförmedling vid krisrapportering kan 
leda till är att det finns en samhällsdemokratisk risk med ett ökat medialt 
lösnummerberoende. Att vi här i större utsträckning kunnat koppla 
lösnummerberoende tidningar till att framföra en mer dramatisk och förenklad 
journalistik vid stora nyhetshändelser och att detta i sin tur är ett hot mot det 
demokratiska samhället talar sitt tydliga språk. Vi vill dock inte dra alltför stora 
växlar av våra resultat då det granskade materialet är litet och resultaten långt 
ifrån entydiga. 

Vi vill dock återigen poängtera att det textmaterial vi analyserat är skrivet 
under väldigt speciella omständigheter. Därmed berör varken vår analys eller våra 
slutsatser den ordinära och mer vardagliga journalistiken. 
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7 Bilagor 

 

7.1 Bilaga 1 - Beräkningar av 
rangkorrelationskoefficienter 

 
 
 
Händelse: Dag Hammarskjölds död, 1961 
Tidning:  Expressen 
 
    P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A 3 8 5 9 8 3 3 4 3 6 8 13 
B 4 10 12 12 4 3 5 3 3 7 6 15 
di -1 -2 -7 -3 4 0 -2 1 0 -1 2 -2 
Tabell 2 
 
Σdi

2 = (-1)2 + (-2)2 + (-7)2 + (-3)2 + 42 + 02 + (-2)2 + 12 + 02 + (-1)2 + 22 + (-2)2 = 
93 
rs = 1 – (6 · 93) / (12 · 143) = 0,675 > 0,500 → statistiskt samband råder 
 
 
 
Händelse: Estoniakatastrofen, 1994 
Tidning: Dagens Nyheter 
 
    P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A 7 7 6 7 7 3 4 5 3 7 9 8 
B 3 3 7 9 4 3 3 3 3 3 6 8 
di 4 4 -1 -2 3 0 1 2 0 4 3 0 
Tabell 3 
 
Σdi

2 = 42 + 42 + (-1)2 + (-2)2 + 32 + 02 + 12 + 22 + 02 + 42 + 32 + 02 = 76 
rs = 1 – (6 · 76) / (12 · 143) = 0,734 > 0,500 → statistiskt samband råder 
 
 
 
Händelse: Tsunamirapporten, 2005 
Tidning: Svenska Dagbladet 
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    P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A 3 9 13 8 4 3 6 5 3 3 9 12 
B 3 5 14 8 3 3 5 3 3 3 7 7 
di 0 4 -1 0 1 0 1 2 0 0 2 5 

Tabell 4 
 
Σdi

2 = 02 + 42 + (-1)2 + 02 + 12 + 02 + 12 + 22 + 02 + 02 + 22 + 52 = 52 
rs = 1 – (6 · 52) / (12 · 143) = 0,818 > 0,500 → statistiskt samband råder 
 

7.2 Bilaga 2 - Artikelförteckning 

 
Aftonbladets artiklar 
Nr tabell 
X 

Datum Rubrik 

1 14/6-1952 Vad hände över Gotska sandön? 
2 16/6-1952 Ryssarna anföll på internationellt vatten 
3 18/6-1952 Klarlagt att räddningsplanet besköts på inter-nationellt vatten 
4 18/9-1961 Hammarskjöld försvunnen i flygplan över Nord-rhodesia 
5 20/9-1961 Hammarskjölds stoft hem lördag 
6 22/9-1961 Flyg och tunga vapen sänds redan idag 
7 23/8-1973 Clark till rånaren i telefon: Stå på dig bara! 
8 25/8-1973 Är flickorna omedvetna om faran? 
9 27/8-1973 Gisslan bad förtvivlat för sina liv 
10 1/3-1986 - Jag såg Palme skjutas till döds 
11 3/3-1086 - En professionell mördares vapen 
12 5/3-1986 Mördaren slank ur polisens griptång 
13 28/9-1994 - En lucka var öppen 
14 30/9-1994 De kände till felet 
15 2/10-1994 - En död kropp höll mig varm 
16 2/12-2005 Rätt rätt rätt – Fel fel fel 
17 3/12-2005 Folket: Avgå, Freivalds 
18 6/12-2005 Spelbolaget: De sitter kvar 

Tabell 7 
 
Expressens artiklar 
Nr tabell 
X 

Datum Rubrik 

1 14/6-1952 Hoppet lika med noll 
2 16/6-1952 Hela besättningen på Catalinan räddad 
3 18/6-1952 Svenska Catalina-planen kan inte beväpnas! 
4 18/9-1961 Hammarskjöld försvunnen! Planet uppges ha störtat 
5 20/9-1961 Hammarskjölds stoft hem på lördag 
6 22/9-1961 Obduktion försenar hemtransporten 
7 23/8-1973 Här inne håller rånaren sin gisslan 
8 25/8-1973 Rånaren sov gott inatt 
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9 27/8-1973 Förtvivlade skrik från bankvalvet: Döda oss inte! 
10 1/3-1986 Palme sköts ned mitt i Stockholm 
11 3/3-1986 Han fick samtalet från terroristerna 
12 5/3-1986 Taxichauffören såg mördaren fly 
13 28/9-1994 444 svenskar ombord 
14 30/9-1994 Kent och Sara fann varann i dödens käftar 
15 1/10-1994 Han har sett massgraven 
16 2/12-2005 Skyldiga till kaos 
17 3/12-2005 - Sparka minst ett statsråd före jul 
18 6/12-2005 Hotet mot Freivalds 

Tabell 8 
 

 
Dagens Nyheters artiklar 
Nr tabell 
X 

Datum Rubrik 

1 14/6-1952 Radiokontakt med det saknade planet var 20:e minut 
2 16/6-1952 Tjugu flygplan över olycksområdet 
3 18/6-1952 Sannolikt kulhål i DC3:ans gummiflotte 
4 19/9-1961 Sexton dödade i mystisk krasch 
5 20/9-1961 Minutiös granskning på kraschplatsen 
6 22/9-1961 Plats för 3000 i Uppsaladomen vid jordfästningen 
7 24/8-1973 Rånaren desperat – fyra kvar som gisslan 
8 25/8-1973 Explosion i bankvalvet – krypskyttar i Berzelii park 
9 27/8-1973 - Vi spelar ett högt spel 
10 1/3-1986 Okänd sköt två skott 
11 3/3-1986 Mördaren följde Palme hemifrån 
12 5/3-1986 Taxichaufför såg mördaren 
13 28/9-1994 Färja sjönk i hård storm 
14 30/9-1994 Flera fartyg drabbade av skador 
15 2/10-1994 - Vattnet strömmade in från bildäck 
16 2/12-2005 Utrikesdepartementet motarbetade räddningsinsats 
17 3/12-2005 Persson följde inte nyheter 
18 4/12-2005 Statsvetare efterlyser ansvar 

Tabell 9 
 
Svenska Dagbladets artiklar 
Nr tabell 
X 

Datum Rubrik 

1 14/6-1952 Flygplan med åtta man borta över Östersjön 
2 16/6-1952 Revor i gummibåten kan möjligen ge besked om hur olyckan 

tillgått 
3 18/6-1952 Första gummibåten snart expertundersökt 
4 19/9-1961 Hammarskjöld låg död vid planet 
5 20/9-1961 Hammarskjöld får statsbegravning 
6 22/9-1961 Rusk ger Gromyko besked: en enda generalsekreterare 
7 24/8-1973 Tog stryptag på sin gisslan 
8 25/8-1973 Clark Olofsson försade sig – kände till bankrånet i förväg 
9 27/8-1973 Rädsla i valvet för polisens gas – ”flickorna har snaror om 

halsen” 
10 1/3-1986 Sköts i bröstet av okänd man 
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11 3/3-1986 Polisen säker – dådet noga planerat 
12 5/3-1986 Mördaren flydde i väntande bil – polisen var nära hinna ifatt 
13 28/9-1994 Estlandsfärja sjönk inatt 
14 30/9-1994 Utö mötte färjans offer med vördnad 
15 2/10-1994 Politiskt spel stör haveriutredning 
16 2/12-2005 Perssons tunga bakslag 
17 3/12-2005 Persson ångrar inte sin roll 
18 6/12-2005 Tsunamin fall för RÅ 

Tabell 10 
 

7.3 Bilaga 3 - Ackumulerad bedömningsjämförelse 

En bedömningsjämförelse baserad på samtliga undersökta artiklar, mellan 
lösnummerberoende tidningar (L) och prenumerationsberoende tidningar 
(P), presenterad i linjediagram. 
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Figur 3 (samma som figur 2) 
T+ = 110,5 och T- = 25,5 
25,5 < 2,5 %-nivån (29 när n = 16) → en signifikant skillnad kan påvisas. Det är statistiskt 
säkerställt att lösnummerberoende tidningar, jämfört med prenumerationsberoende tidningar är 
mer benägna att använda sig av känslomässiga och associationsrika ord i de undersökta artiklarna.  
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Påstående nr 2
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Figur 4 
T+ = 129 och T- = 24 
24 < 2,5 %-nivån (34 när n = 17) → en signifikant skillnad kan påvisas. Det är statistiskt 
säkerställt att lösnummerberoende tidningar, i jämförelse med prenumerationsberoende tidningar 
är mer benägna att anta en konfrontativ hållning i de undersökta artiklarna. 
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Figur 5 
T+ = 110 och T- = 43 
43 > 2,5 %-nivån (34 när n = 17) → någon signifikant skillnad kan inte påvisas. 
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Påstående nr 4
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Figur 6 
T+ = 90,5 och T- = 80,5 
80,5 > 2,5 %-nivån (40 när n = 18) → någon signifikant skillnad kan inte påvisas. 
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Figur 7 
T+ = 72,5 och T- = 47,5 
47,5 > 2,5 %-nivån (25 när n =15) → någon signifikant skillnad kan inte påvisas. 
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Påstående nr 6
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Figur 8 
T+ = 20 och T- = 16 
16 > 2,5 %-nivån (3 när n = 8) → någon signifikant skillnad kan inte påvisas. 
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Figur 9 
T+ = 44,5 och T- = 46,5 
44,5 > 2,5 %-nivån (17 när n = 13) → någon signifikant skillnad kan inte påvisas. 
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Påstående nr 8
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Figur 10 
T+ = 0 och T- = 171 
0 < 2,5 %-nivån (40 när n = 18) → en signifikant skillnad kan påvisas. Det är statistiskt säkerställt 
att prenumerationsberoende tidningar, i jämförelse med lösnummerberoende tidningar, har mer 
missvisande rubriker till de undersökta artiklarna. 
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Figur 11 
Antalet värden som inte är så kallade ties (det vill säga samma värden) är inte tillräckligt stort för 
att en statistiskt tillförlitlig beräkning ska kunna genomföras. Härigenom kan inte någon 
signifikant skillnad påvisas. 
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Påstående nr 10
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Figur 12 
T+ = 96,5 och T- = 8,5 
8,5 < 2,5 %-nivån (21 när n = 14) → en signifikant skillnad kan påvisas. Det är statistiskt 
säkerställt att lösnummerberoende tidningar, i jämförelse med prenumerationsberoende tidningar, 
är mer benägna att anspela på rädsla i de undersökta artiklarna. 
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Figur 13 
T+ = 66,5 och T- = 53,5 
53,5 > 2,5 %-nivån (25 när n = 15) → någon signifikant skillnad kan inte påvisas. 
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Påstående nr 12
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Figur 14 
T+ = 145 och T- = 26 
26 < 2,5 %-nivån (40 när n = 18) → en signifikant skillnad kan påvisas. Det är statistiskt 
säkerställt att lösnummerberoende tidningar, i jämförelse med prenumerationsberoende tidningar, 
är mer benägna att presentera spekulationer, tolkningar och tyckande kommentarer i de undersökta 
artiklarna. 
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7.4 Bilaga 4 - Analysmall 

 
Artikelns titel:   ___________________________________ 
Artikelns författare:  ___________________________________ 
Ämne:   ___________________________________ 
Tidning:   ___________________________________ 
Datum för publicering:  ___________________________________ 
  

Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
delvis 

Neutral, 
varken 
eller 

Stämmer 
ganska väl

Stämmer 
helt 

Påstående. 
 

1 2 3 4 5 
  
Påståenden:  
  

2. Känslomässiga och associationsrika ord är frekventa! [__] 
  

3. Artikeln är konfrontativ (artikelförfattaren "söker" konflikt/provokation) [__]  
  

4. Individer utgör i högre grad fokus för artikeln! [__]  
  

5. Det råder en avsaknad på statistik, siffror eller övriga kvantitativa uppgifter i 
artikeln! [__]  
  

6. Källorna är implicita! [__]  
  

7. Name-calling används frekvent! [__]  
  

8. Artikeln uppmanar till specifika politiska handlingar! [__]  
  

8. Artikelns rubrik är missvisande! [__]  
  

9. Eufemismer används frekvent! [__]  
  

13. Artikeln anspelar på rädsla! [__]  
 

14. Artikeln innehåller inte bakgrundsbeskrivningar! [__] 
 

15. Det förekommer spekulationer, tolkningar och kommentarer i artikeln! [__] 
  
  
Medelvärde: [__] 
Standardavvikelse: [__] 
 


