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Abstract  
 
As a part of the emersion of the so called metoo -movement in 2017, an article was published 
by the Swedish mass media. The article concerned allegations of sexual abuse against a highly 
esteemed and powerful profile within the Swedish cultural scene. The accused man had a 
close connection to the well known institution the Swedish Academy. The study is based on 
marketing communication and focuses on the relationship between news media and public 
relations-strategists. Claims of sexual abuse had previously been brought to attention by the 
evening newspaper Expressen in 1997. Even so, the accusations were not dealt with until the 
second article was published by Dagens Nyheter 21 years later. The study investigates partly 
why these events were selected to be published as news both in 1997 and in 2017. 
Furthermore, the study investigates whether the two articles were angled according to theories 
of newsworthiness.  
 
The first part of the study's analysis consists of an overall qualitative content analysis, then it 
continues with a further more in-depth qualitative content analysis of Expressen's and Dagens 
Nyheter's articles. The first two methods of analysis aim to answer the first research question, 
why the event took place on the media agenda, according to theories of newsworthiness. In 
order to answer the study’s second research question a third qualitative content analysis model 
is used. It aims to examine how the two articles were angled in the media at a more 
interpretative level. The study dealt with an event where time has shown that the same event 
could cause different outcomes and consequences for PR-strategists depending on what 
insight the public gain through news media and depending on how the news article was 
produced. We found that the main differences between the articles were; who got to speak and 
how much space and the degree of seriousness the event was given when it was published.  
 
We wish to shed light on the fact that the news media play a central role in informing society 
and that they are responsible for sharing a truthful and realistic image of the world. Therefore, 
it is important to pay attention to the possible lack of such truthful versions in the media. Two 
articles published by the media have been addressed in the study. The study is written in 
Swedish. 
 
Keywords: Marketing communication, public relations, mass media, news management, 
newsworthiness.  
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Sammanfattning  
 
År 2017 publicerades en artikel av svensk massmedia i samband med metoo- rörelsen. 
Artikeln rörde sexuella övergrepp av en känd profil med mycket makt inom svensk finkultur. 
Mannen hade nära samband med den välkända institutionen Svenska Akademien. Redan 1997 
uppmärksammades anklagelserna gentemot mannen av kvällstidningen Expressen. Trots det 
hanterades inte anklagelserna förrän en ny artikel publicerades av Dagens Nyheter 21 år 
senare. Studien undersöker dels varför nyheten fick plats på medieagendan både 1997 samt 
2017 samt om de två artiklarna vinklats. Studien undersöker sambandet mellan media och 
PR-utövare. Rapporteringen studeras genom teorierna om nyhetsvärderingens glasögon och 
tar utgångspunkt i marknadskommunikation. 
 
Studiens analysavsnitt utgörs först av en övergripande kvalitativ innehållsanalys, därefter 
följer en ytterligare mer djupgående kvalitativ innehållsanalys av Expressens och Dagens 
Nyheters artiklar. De första två analysmetoderna ämnar till att besvara varför händelsen fått 
plats på medieagendan, enligt nyhetsvärderingsteorier. Vidare används en tredje kvalitativ 
innehållsanalytisk metod som ämnar att på en mer tolkande nivå granska om och hur de två 
artiklarna vinklades i media. På så sätt besvaras studiens båda forskningsfrågor. De största 
skillnaderna mellan hur artiklarna framställs låg i vem som fick komma till tals samt hur stort 
utrymme och den grad av seriositet händelsen gavs då den publicerades. Artiklarna skildes 
även åt i fråga om värdeladdade ordval samt i hur journalisten valde att framställa texten. En 
stor skillnad var också i vilken tid händelsen uppmärksammades.  
 
Studien granskade en händelse där tiden utvisat att hur en nyhetsartikel framställs kan 
påverka allmänhetens bild av verkligheten samt allmänhetens inställning till en institution. 
Genom studien vill vi belysa att nyhetsmedia utgör en central roll i samhället och att de 
ansvarar för att delge en sanningsenlig och verklighetstrogen bild av omvärlden. Därför är 
det viktigt att uppmärksamma olika versioner av samma händelse som publicerats i media, 
vilket är vad studien ämnat att göra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Marknadskommunikation, public relations, massmedia, news management, 
nyhetsvärdering.  
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1 Introduktion 

I detta första kapitel i studien ges en bakgrund till valt ämne. Även de problematiseringar som 
väckte vårt intresse för studien och som leder till studiens forskningsgap beskrivs. Slutligen 
presenteras studiens syfte och frågeställningar. 

1.1 Bakgrund  
 
Den 21 november 2017 publicerade Dagens Nyheter (Gustavsson 2017) en artikel där arton 
kvinnor pekade ut en inflytelserik profil inom svensk finkultur för att ha utsatt dem för 
sexuella övergrepp. Det hade länge varit allmänt känt att den utpekade mannen utsatte 
kvinnor inom kulturvärlden för sexuellt ofredande i form av trakasserier och övergrepp. 
Övergreppen skedde flera gånger i direkt koppling till institutionen Svenska Akademien 
(Gustavsson 2017). Institutionen förvaltar bland annat Nobelpriset i litteratur och anses vara 
en av Sveriges mest inflytelserika institutioner inom svenskt kulturliv (Nobelstiftelsen 2018). 
Expressen publicerade 1997 en serie artiklar för att exponera mannen. Ledamöter inom 
Svenska Akademien liksom flera svenska myndigheter och kulturinstitutioner kontaktades i 
samband med Expressens artiklar år 1997 (Svensson 1997). Ingen agerade. Övergreppen 
pågick från 80-talet fram till hösten 2017. Händelsen utgjorde startskottet för det som kom att 
bli känt som en kris inom Svenska Akademien. 
 
Publiciteten var massiv under år 2017 och i nyhetsmedia diskuterades ideligen övergreppen 
och deras samband med Svenska Akademien. När studien påbörjades var händelsen ett hett 
ämne och institutionen var för oss som event management-studenter av särskilt intresse i och 
med dess nära samarbete med institutionen Nobelstiftelsen (Nobelstiftelsen 2019). Studien 
växte fram ur en företagsekonomisk utgångspunkt med marknadskommunikation, 
organisationsteori och begreppet public relations som huvudfokus. Men det som intresserade 
oss mest var hur olikt de sexuella övergreppen påverkade Svenska Akademien då 
nyhetsmedia uppmärksammade övergreppen 1997 respektive 2017. När vi vidare beslutade 
vilken typ av empiri vi önskade analysera, beslutade oss för textanalys, och insåg vilken 
framstående roll mediekommunikation hade i studien så valde vi att därefter bygga studien på 
teorier inom ämnesområdet nyhetsvärdering med utgångspunkt i marknadskommunikation. På 
så sätt kunde vi få svar på de frågor vi initialt ställde oss. 
 
Studien använder den händelse som Expressen 1997 (Svensson 1997) först offentliggjorde 
samt artikeln Dagens Nyheter (Gustavsson 2017) 21 år senare publicerade och som kom att 
orsaka den s.k. “krisen inom Svenska Akademien” som fallstudie. Genom att granska hur 
artiklarna från 2017 skildrats jämfört med hur artiklarna om samma händelse från 1997 
skildrades ämnar studien att besvara hur händelsen vinklades i de olika fallen. Studien ämnar 
också att besvara varför händelsen fått plats på medieagendan, utifrån teorier om 
nyhetsvärdering. 
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1.2 Problemdiskussion  
Följande stycken är menade att förtydliga sambanden mellan studiens bakgrund och resten av 
studien. Ämnesområdet marknadskommunikation och begreppen PR samt nyhetsvärdering 
förklaras. Länkar mellan utvalda ämnesområden och studiens forskningsfrågor presenteras. 
 
Enligt Micael Dahlén och Fredriks Lange (2009) består begreppet marknadskommunikation 
av public relations, reklam, promotion samt personlig försäljning. Med hjälp av dessa verktyg 
kan en organisation planera hur den ska kommunicera på olika arenor. En organisation kan 
likaså använda sig av marknadskommunikation i samband med kriser för att genom 
kommunikation undvika att relationer med samarbetsorganisationer, anställda, eller 
intressenter skadas. På makronivå utgörs marknadskommunikationens främsta målgrupper av 
intressenter, anställda, kunder, andra företag samt icke-kommersiella målgrupper. För de 
organisationer som inte använder sig av marknadskommunikation med målet att nå potentiella 
“köpare” talar man främst om begreppet public relations, som också kallas PR. För en 
organisation som använder sig av främst PR är den mest självklara målgruppen den icke- 
kommersiella målgruppen, dvs allmänheten. Integrerad marknadskommunikation ämnar till 
att utgöra en central punkt mellan organisationer och deras omvärld (Dahlén & Lange 2009). 
 
Studien analyserar en händelse som skapat negativ publicitet i nyhetsmedia för institutionen 
Svenska Akademien. Svenska Akademien är en institution som inte aktivt marknadsför 
varken sitt varumärke, produkter eller tjänster med hjälp av reklam, promotion eller personlig 
försäljning. Därför är studien avgränsad och fokuserar på de aspekter av 
marknadskommunikation som rör PR. Inom PR-strategi utgör nyhetsmedia ett centralt 
verktyg i och med makten de har att påverka allmänheten. PR blir i fallstudien väsentligt i och 
med den negativa publicitet som institutionen utsatts för. För Svenska Akademiens 
överlevnad är det viktigt att allmänheten har en positiv bild av institutionen (Dahlén & Lange 
2009). 
 
Medierelationer eller news management ingår som en del i begreppet public relations, vilket i 
sig är en inriktning inom forskningsområdet strategisk medie- kommunikation. Strategisk 
kommunikation är ett begrepp som innefattar alla former av en organisations målinriktade 
kommunikation. News management är ett begrepp som uppkommit främst under 2000-talet. 
Begreppet används ofta som ett försök att beskriva hur olika aktörer på ett aningens oärligt 
sätt influerar journalistiken. Begreppet används även för att beskriva hur strategier och 
taktiker används inom nyhetsjournalistiken för att påverka de föreställningar som allmänheten 
skapar (Nord & Strömbäck 2012). Ett antal olika forskningsfält integreras under paraplyet av 
begreppet news management. Dessa områden utgörs brett summerat av public relations, 
medierelationer, journalistik, nyhetskällor samt nyhetsproduktion. Forskaren Jesper 
Falkheimer (Nord & Strömbäck 2012) belyser vikten av den etiska regeln för press;  
 

Var kritisk mot nyhetskällorna. Kontrollera sakuppgifter så noggrant som 
omständigheterna medger, även om de tidigare publicerats. Ge 
läsaren/mottagaren möjlighet att skilja mellan faktaredovisning och 
kommentarer. 

(Nord & Strömbäck 2012) 
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Eftersom att människor har inte möjlighet att bilda en självständig uppfattning om allt viktigt 
som händer i samhället har media länge fungerat som den huvudsakliga källan för information 
till allmänheten. Genom att samla in, granska och strukturera viktig samhällsinformation har 
media, grovt förenklat, makten att påverka människors uppfattning om vad som är viktigt 
beroende av vad de väljer att uppmärksamma. Man bör alltså ha i åtanke att media fattar 
beslut om vilken information som ska inkluderas och exkluderas i nyhetsrapporteringen 
(Johansson 2004). Förväntningar från publiken eller ökad försäljning är exempel på faktorer 
som påverkar vilken information som medieproducenten väljer ut att skapa nyheter av när 
annan information inte blir publicerad (Hadenius & Weibull 2005). Trots det finns ett 
ömsesidigt utbyte mellan producenten och medieanvändaren. Det existerar även ett politisk 
krav på journalistiken att förmedla sanningsenliga nyheter i och med att producenterna fyller 
en central roll i samhället som informationsförmedlare (Hultén 1993). 
 
Massmedier som utgörs av till exempel radio, TV, tidskrifter och nyhetstidningar utgör en stor 
källa för information. Medier har nämligen kapaciteten att nå sina mottagare i vardagslivet. 
Pseudoverklighet, eller medierad verklighet som det också kallas, är ett begrepp som 
beskriver att den verklighet människor skapar i sina egna huvuden är mer verklig för en 
person än den sanna verkligheten. Bilden som en medieanvändare - dvs. läsaren, lyssnaren 
eller tittaren - skapar av verkligheten bygger till stor del på information förmedlad av pressen 
(Strömbäck 2009). Hur medier påverkar sin publik är omdebatterat, men det är ett faktum att 
de gör det (Hultén 1993).  
 
Journalistens egna åsikter har påverkan på vilka nyheter som får ta plats på medieagendan och 
vilka nyheter som publiceras. Journalisten har störst påverkan på informationens innehåll och 
inramning. Att all publicitet är bra publicitet är ett välkänt ordspråk, men författarna av boken 
Medierna och demokratin (Nord & Strömbäck 2012) menar att när det kommer till dålig 
publicitet för enskilda individer såsom ledare, chefer, välkända seriösa elitpersoner eller 
politiker är negativ publicitet sällan bra. Detsamma gäller negativ publicitet för 
organisationer. I relation till att negativ publicitet faktiskt är dålig publicitet, blir det intressant 
att belysa den utbytesrelation som existerar mellan journalistiken och organisationer. Det 
finns tillfällen då PR-utövare såsom aktörer i samhället och institutioner behöver få 
information publicerad i nyhetsmedia liksom det finns tillfällen då journalister behöver 
information från en källa. Därför är deras förhållande till varandra något de båda värnar om 
(Nord & Strömbäck 2012). 
 
Det är just sambandet mellan PR-utövare och nyhetsmedia som intresserat oss att genomföra 
studien. Det viktigt att uppmärksamma olika versioner av samma händelse för att på så sätt få 
klartext i om de publicerade nyheterna är sanningsenliga. Studiens empiri utgår ifrån två 
nyhetsartiklar där i princip samma händelse beskrivits med 21 års mellanrum. Vid 
publikationstillfällena fick de två händelserna oerhört varierande konsekvenser och 
allmänhetens involvering var avsevärt mycket större år 2017. Beroende på de förhållanden 
och samband som presenterats ovan önskar vi att genom studien poängtera vikten av att 
belysa relationen mellan nyhetsmedia och PR-utövare. Likaså vill vi lyfta fram när olika 
versioner av mediatext publiceras på grund av att de har påverkats av diverse faktorer och 
strategier. Studien syftar till att genom textanalys granska hur artiklarna, dvs. studiens empiri, 
vinklats vid de olika tillfällena, 1997 samt 2017. Studien är baserad på teorier om 
nyhetsvärdering med utgångspunkt i ämnesområdet marknadskommunikation. Vi har valt ut 
teorier och kvalitativa metoder som är relevanta för att undersöka om de olika versionerna 
vinklades och varför de fick plats på medieagendan. 
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1.3 Syfte 
 
Syftet är att granska två nyhetsartiklar som till stor del hanterar samma händelse, hur 
journalisterna bakom artiklarna gått tillväga i sitt nyhetsurval samt undersöka om 
nyhetsartiklarna anpassats efter mediernas logiker. Studien bidrar till insikt i hur framställning 
av medietext har påverkan på allmänhetens bild av verkligheten. Studiens forskningsfrågor 
besvaras utifrån teorier om nyhetsvärdering med utgångspunkt i ämnesområdet 
marknadskommunikation. 

1.4 Forskningsfrågor 
 

● Varför fick respektive händelse som beskrivs i två utvalda artiklar plats på 
medieagendan, utifrån teorier om nyhetsvärdering? 

● Hur vinklades artiklarna om anklagelserna mot Kulturprofilen som publicerades i 
Expressen 1997-04-05 i förhållande till artikeln som publicerades av  Dagens Nyheter 
2017-11-21?  

1.5 Målgrupp  

Eftersom att man utifrån forskning upptäckt att medieproducenten har ett stort inflytande på 
medieanvändaren (Hultén 1993), bör ökad kunskap och ökad förståelse för strukturen bakom 
nyhetsförmedling ses som en fördel. Studien erbjuder även ytterligare förståelse för konflikten 
inom Svenska Akademien som år 2017 började porträtteras i media (Dagens Nyheter 2019). 
Konflikten var under perioden då studien genomfördes ett relativt nytt och outforskat ämne. 
Studien riktar sig även till dem som är intresserade av ett tillvägagångssätt för att granska 
nyhetsartiklar utifrån nyhetsvärderingsteori. Studien bidrar till ökad forskning inom området 
marknadskommunikation. Studien belyser även relationen mellan media, PR-utövare och 
allmänheten. Som en del av studiens metod prövas Einar Östgaards nyhetsvärderingsteori 
(Hvitfelt 1985) och därmed kan studien också bidra till ökad forskning kring hur teorin kan 
användas. 
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2 Referensram för medieanalys 
I följande kapitel presenteras studiens referensram för utvalda nyhetsvärderingsteoretiska 
analysmodeller. Kapitlet ska skapa en grund för tidigare forskning kring nyhetsvärdering. 
Avslutningsvis presenteras en teorisyntes och modell som sammanställer studiens teori. 

2.1 Tidigare forskning 

 
Som stöd liksom utgångspunkt för vårt val av teori samt tillvägagångssätt i studiens metod- 
samt analysavsnitt har vi använt oss av Galtung och Ruges studie från 1965. Studien anses av 
flera forskare vara den mest grundläggande studien för nyhetsvärdering och den presenteras 
bland annat i en av Håkan Hvitfelts böcker (1985). Studien beskriver hur Galtung och Ruge 
analyserade tre internationella kriser som publicerades i fyra norska nyhetstidningar. Utifrån 
tolv punkter analyserade de två forskarna hur och varför vissa händelser blev utrikesnyheter i 
norsk media (Harcup & O’Neill 2001). 
 
Bengt Johansson (2008) är forskare vid Göteborgs universitet. Med hjälp av hans studie 
skapade vi en ram för att undersöka nyhetsurval och nyhetsvärdering. Johanssons studie 
(2008) gick ut på att genom intervjuer samt deltagande observationer analysera hur SVT, 
Svenska Dagbladet och Dagens Eko arbetade med nyhetsurval. Studien är till största del 
formad utifrån Galtung och Ruges studie (Harcup & O’Neill 2001) men Johanssons (2008) 
mer moderna studie gav oss möjlighet att bepröva äldre nyhetsvärderingsteorier ur en mer 
modern aspekt. 

2.2 Jämställdhet i Sverige år 2017 
 
Det var en förändring i samhället, inte bara i Sverige utan även utomlands, som uppmuntrade 
människor att bryta en tystnadskultur som länge utgjort en norm i samband med sexuella 
övergrepp.  Metoo är en rörelse som uppkom under år 2006 för att uppmuntra kvinnor att tala 
ut om sexuella övergrepp. Nationalencyklopedin (2018) beskriver rörelsen som 
“synliggörandet av en patriarkalt präglad samhällsstruktur, som ger förövaren, vanligtvis en 
man, möjlighet att missbruka sin maktfördel genom att begå sexuellt präglade handlingar av 
varierande brottsgrad” (Nationalencyklopedin 2018). Matilda Gustavssons artikel (2017) 
publicerades i samband med rörelsen som fick ett uppsving under 2017 och som idag är 
världsomspännande. Den har blommat ut till en samhällsrörelse med avknoppningar inom 
diverse branscher, vilka särskiljs genom olika hashtags på bland annat sociala medier 
(Nationalencyklopedin 2018). 

2.3 Mediernas roll i samhället  
 
Medias uppgift är inte enbart att vara en källa för information utan de ska även väcka känslor 
hos läsaren, underhålla och tolka verkligheten (Hadenius & Weibull 2005). En text som 
inkluderar särskilda egenskaper uppnår ett högre nyhetsvärde. Texten utformas så att vissa 
aspekter och viss information lyfts fram för att inkludera egenskaperna, vilket påverkar 
läsaren. Genom dramatisering av innehållet vinklas också texten (Johansson 2008).  
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2.3.1 Vad är en nyhet  
 
Enligt Jesper Strömbäck (2008) existerar det egentligen inte någon definition på vad 
journalistiska nyheter är. Istället förespråkar Strömbäck att den närmsta definitionen på vad en 
nyhet är vore vad Michael Oreskes vid New York Times (2000) uttryckt som “the outcome of 
a practice we call journalism.” (Oreskes 2000). Vad som däremot är två omfattande och 
viktiga komponenter av nyheter är begreppen nyhetsvärdering och nyhetsurval.  

2.3.2 Nyhetsvärdering och nyhetsurval 
 
De två begreppen nyhetsvärdering samt nyhetsurval tillhör olika aspekter inom 
nyhetsprocessen. Nyhetsvärdering handlar främst om hur olika händelser värderas av 
medieproducenten och den arbetsprocess som värderingen för med sig. Nyhetsurval syftar till 
vilka nyheter som blir utvalda att publiceras som journalistiska nyheter (Strömbäck 2008).  
Enligt Peter Golding och Philip Elliott (1979) består nyhetsvärdering av två delar. Dels härrör 
nyhetsvärdering från de kriterier som finns när man väljer ut vilka händelser som ska ingå i 
den slutliga produktionen. Men det handlar även om hur materialet ska presenteras och i 
synnerhet hur det ska vinklas gentemot nyhetens målgrupp, vad som ska betonas och vilken 
information som ska utelämnas (Elliott & Golding 1979). Det är möjligt att nyhetsmedier inte 
producerar en nyhet även fast nyhetsvärdet i händelsen är högt. Det kan exempelvis bero på 
att ämnet är mättat för att medier redan skrivit mycket om det, eller så kanske en annan 
redaktion redan skriver om händelsen. Utifrån samma logik är det möjligt att händelser med 
ett lågt nyhetsvärde publiceras. I och med att värdenivån hos en nyhet inte alltid bestämmer 
vilken nyhet som väljs ut för att publiceras blir skillnaden mellan nyhetsvärdering samt 
nyhetsurval tydligt noterbar. Urvalet kan vara mer slumpmässigt om det finns många “bra 
nyheter”, likaså om det bara finns “dåliga nyheter” att välja ifrån (Strömbäck 2008). 

2.3.3 Medielogik 
 
De amerikanska medieforskarna David Altheide och Robert Snow myntade begreppet 
medielogik 1979. Begreppet baseras på en teori där vad som är avgörande för att en händelse 
ska bli en publicerad nyhet är hur nyheten passar ett mediums organisation, format, 
arbetsvillkor och normer, samt det specifika mediets behov av uppmärksamhet (Altheide & 
Snow 1979). Inom begreppet syftar format på de format som medierna använder då de 
presenterar nyheter. Normer och rutiner, innebär hur medieproduktionen styrs på olika sätt 
vilket i sin tur styr vad som blir nyheter. Bland annat formas nyheter efter vad som passar 
nyhetens publik och förväntningar (Altheide & Snow 1979). Samma forskare, Altheide och 
Snow (1991), upplevde att nyhetsmedia påverkats till den grad att “journalistiken är död” 
eftersom media anpassat sig så mycket att journalistiken försvagats. Med andra ord väljs 
nyheter som passar in i mediernas arbetslogik ut systematiskt framför nyheter med högt värde 
och vice versa. 
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2.3.4 Nyhetsvärderingskriterier och nyhetsvärderingsteorier 
 
Det finns olika benämningar på de kriterier som krävs för att en nyhet ska anses ha ett högt 
nyhetsvärde, beroende på vilken forskning samt forskare man utgår ifrån. De tre vanligaste 
benämningarna är nyhetsvärderingskriterier, nyhetsvärden eller nyhetsfaktorer. 
Nyhetsvärderingskriterierna har varierande terminologi beroende på vilken forskare som 
studerat ämnet. Enligt Strömbäck utgörs kriterierna av geografisk, social, samt tidsmässig 
närhet, hur samhällets elit agerar, graden av överraskning och graden av sensation (Strömbäck 
2008). Man har även genom att sammanställa forskning från flera studier identifierat vilka 
egenskaper som utmärker en nyhet, vilket också innebär att dessa är de kriterier en händelse 
bör innefatta för att bli till en nyhet med högt nyhetsvärde. Jesper Strömbäck återger dessa 
kriterier i en studie (Strömbäck 2008); nyheter kan väljas för att de är viktiga eller intressanta. 
En intressant nyhet innebär en nyhet som publiken efterfrågar. En viktig nyhet utgår ifrån en 
föreställning om vad publiken bör få kännedom om. Dessa val kan man säga utgår från ett 
samhälles ideologi. Att nyhetsmedia informerar sin publik är en central aspekt inom 
nyhetsmedia och därmed kan urvalet av nyheter styras på så sätt att de händelser som anses 
vara “viktiga” prioriteras framför vad publiken de facto efterfrågar. 
 
Weibull och Hadenius beskriver i sin bok Massmedier (2005) att samhällets ideologiska och 
ekonomiska utvecklingsnivå påverkar vilka nyheter som får rubriker. Det finns inte utrymme 
att rapportera om alla händelser i nyhetsmedia och bland de händelser som täcks är det inte 
rimligt att alla får samma utrymme. Därmed måste journalister samt medieproducenter sortera 
ut och filtrera information i en process att omvandla händelser till nyheter. Till den processen 
tillhör begreppet nyhetsvärde som i studien beskrivits ovan under rubriken “nyhetsvärdering 
och nyhetsurval”. Vilken information som lyfts fram och gentemot vem informationen 
anpassas beror på mottagaren och på situationen. Vissa aspekter är mer vanliga att lyfta fram 
än andra och det finns teorier, s.k. nyhetsvärderingsteorier, som journalister anpassar sig efter 
då de utformar nyheter. 

2.4 Massmedieretorisk analysmodell 
 
Den massmedieretoriska analysmodellen utgör en del av textgranskningen och den ämnar att 
besvara forskningsfrågan; varför fick respektive händelse som beskrivs i två utvalda artiklar 
plats på medieagendan, utifrån teorier om nyhetsvärdering?  Analysmodellen presenteras i 
Lundgren, Ney och Thuréns bok Nyheter - att läsa tidningstext (1999). Enligt forskarna 
bygger modellen på journalistikens sex kardnialfrågor (Lundgren, Ney & Thurén 1999):  

1. Vad har hänt? 
2. Vem har gjort det? 
3. Var hände det? 
4. När inträffade det? 
5. Hur gick det till? 
6. Varför hände det? 
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Analysmodellen tillhör ämnet massmedieretorik och är uppbyggd på så sätt att man tömmer 
texten genom att pröva den mot frågor. Alla föreslagna frågor behöver inte appliceras på 
texten, samtidigt som man likväl kan applicera ytterligare frågor att pröva mot texten. Nedan 
beskrivs sammanfattat de övergripande frågor som presenteras i Lundgren, Ney och Thuréns 
bok (1999). I studiens analysdel besvaras frågorna i detalj utifrån vad som var utstickande och 
relevant i förhållande till studiens empiri, det vill säga de utvalda nyhetsartiklarna. Frågorna 
är menade att undersöka om artiklarna innehåller en saklig och övertygande argumentation, 
samt undersöka hur textens budskap konstruerats (Lundgren, Ney & Thurén, 1999); 

● Artbestäm texten. Granska var, när och hur artikeln är publicerad. 
● Undersök hur materialet är disponerat och hur är det vinklat. Vad sätts i förgrunden 

och vad bildar bakgrund? 
● Undersök om det finns dramatisering i texten. 
● Undersök vem som får komma till tals. 

Artiklarna kommer sedan undersökas vidare utifrån Hvitfelts nyhetsvärderingsformel 
(Hvitfelt 1985). 

2.5 Einar Östgaards nyhetvärderingsteori 
 
För att besvara studiens andra forskningsfråga, genom att analysera varför studiens 
nyhetstexter fått plats på medieagendan, har vi utgått ifrån Einar Östgaards teorier om 
nyhetsvärdering. Östgaard presenterade i sin bok Nyhetsvärdering (1968) generella drag hos 
nyhetsvärdering och till stor del främst svensk nyhetsvärdering. Hans forskning utgick från ett 
teoretiskt perspektiv (Hvitfelt 1985). Forskaren Håkan Hvitfelt bearbetade senare Östgaards 
(1968) nyhetsvärderingteori. Vidare beskrivs tre väsentliga aspekter som ligger till grund för 
Hvitfelts bearbetning, som fortsättningsvis kommer kallas Hvitfelts nyhetsvärderingsformel . 
Vi valde att använda oss av nyhetsvärderingsformeln eftersom den agerar som en 
konkretisering av Östgaards ursprungliga teori. 

2.5.1 Förståelse 
 
Einar Östgaard beskriver i sin bok Nyhetsvärdering (1968) att det är viktigt då man som 
nyhetsförmedlare formulerar ett meddelande att det kan förstås av läsaren. Det kan upplevas 
som ett självklart krav, men i praktiken är det svårare menar forskaren. Exempelvis påverkas 
förståelsen av en nyhet av vilken bakgrundsinformation läsaren har sedan tidigare. Därför blir 
det en utmaning för nyhetsförmedlaren att ge bakgrunden till händelsen och i en klar kontext. 
Ett idealiskt mål med utformningen av texten är också att den ska förklaras så pass klart att 
alla läsare kan förstå, oavsett graden av deras intellekt. Att texten formas efter vem den riktar 
sig till gör att man inte alltid kan anpassa texten efter just alla. Det är svårt för läsaren att ta in 
allt för komplicerade nyhetstexter och därmed prioriteras begripliga händelser framför de 
komplicerade. Därmed är det för nyhetsförmedlaren ett viktigt beslut om man ska simplifiera 
en händelse när man beskriver den, med risk för att viss förståelse hos läsaren försvinner i 
utformningen, eller om man ska välja att rapportera om en mindre komplicerad händelse. 
Texten ska till viss mån vara underhållande och samtidigt inte bara bestå av fakta. 
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2.5.2 Identifikation 
 
Östgaard (1968) beskriver begreppet identifikation som att “ett meddelandes nyhetsvärde ökar 
i den mån det behandlar något som mottagaren - läsaren, lyssnaren eller tittaren - sedan 
tidigare har en viss kännedom om.” (Östgaard 1968). Definitionen av begreppet han utgår 
ifrån tillhör psykologin där identifikation innebär att man identifierar sig med någon eller 
något. Det kan alltså vara en person eller en sak som man känner sig knuten till. I 
nyhetsvärderings- sammanhang innebär begreppet att en mottagare lättast identifierar sig med 
en nyhet som delar samma uppfattning som han eller hon tidigare haft. Nyheter som det för 
läsaren är svårt att identifiera sig med förlorar nyhetsvärde. Ett antal framstående faktorer 
påverkar graden av identifikation enligt Östgaard (1968). Det geografiska avståndet till 
händelse påverkar förmågan för läsaren att identifiera sig med nyheten. Östgaard pekar även 
på ett så kallat kulturellt avstånd vilket innebär att utav två händelser identifierar man sig 
troligtvis mer med den händelse som fysiskt sett skett närmast, även om de båda händelserna 
tagit plats på ett långt avstånd. Kulturell närhet är ytterligare en faktor som påverkar graden 
av identifikation. Begreppet innebär identifikationen man känner med kulturer som har stark 
knytning till en läsare. En ytterligare aspekt som skapar nyhetsvärde är begreppet 
personifiering som innebär att texten skrivs om personer som anses tillhöra eliten dvs. kända 
eller betydelsefulla personer. 

2.5.3 Sensation 
 
Eftersom sensationer enligt forskning väcker större intresse än icke-sensationer blir det i 
nyhetsvärderings -sammanhang intressant att beskriva begreppet. Det är svårt att fastställa en 
bestämd definition på begreppet sensation. Man menar att en sensation är en händelse som 
talar till mottagarens känslor. Att en händelse är ovanlig och/eller oväntad bidrar till att den 
upplevs som sensationell. Samtidigt kan den inte vara för ovanlig eller oväntad eftersom att 
det då kan vara svårt att förstå händelsen samt identifiera sig med den. En nyhet uppfattas som 
mer sensationell om händelsen har skett nyligen eller är på väg att ske. Det är vanligt 
förekommande att sensationella nyheter också är negativa nyheter, inte för att de måste vara 
negativa utan för att dessa tenderar att väcka känslor. En subtil men viktig faktor som 
påverkar nyhetsrapporteringen menar Östgaard (1968) är att nyhetsmedierna vill hålla sig på 
god fot med institutioner och makthavare i samhället, eftersom det kan få grava konsekvenser 
ekonomiskt och socialt i andra fall,  i och med att nyhetsmedierna är beroende av sina källor. 
Därmed blir pressfriheten påverkad eftersom den hämmas genom nyheternas anpassning efter 
dessa konstruktioner. 

2.6 Håkan Hvitfelts nyhetsvärderingsformel 

Enligt Hvitfelts formel för nyhetsvärdering (1985) ökar sannolikheten för att en artikel 
publiceras ju mer artikeln innehåller nedanstående egenskaper. Genom formeln har vi studerat 
studiens empiri, dvs. artiklar från  Dagens Nyheter och Expressen. Med hjälp av formeln har vi 
i analysdelen kunnat urskilja om de presenterade egenskaperna finns i artiklarna och därmed 
hur högt artiklarnas nyhetsvärde är, och därmed varför nyhetsartiklarna har publicerats. 
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1. Ett traditionellt sakområde (exempelvis politik, ekonomi eller brott och olyckor).  
2. Ett kort avstånd, (geografiskt eller kulturellt),  
3. till de faktiska händelserna.  
4. Dessa händelser ska vara dels sensationella eller överraskande.  
5. De ska även dels handla om vissa enskilda personer.  
6. Händelserna ska beskrivas tillräckligt enkelt.  
7. Men fortfarande vara viktiga eller relevanta.  
8. Händelserna ska även utspelas under en kort tid men som en del av ett tema.  
9. Sannolikheten öker även då händelserna är negativa,  
10. och härstammar från traditionella källor (elitpersoner). 

Genom att identifiera om flera av dessa tio egenskaper återfinns i en artikel och huruvida de 
förekommer i hög grad kan man undersöka graden av nyhetsvärde i nyhetstexten. Om en 
artikel har ett högt nyhetsvärde ökar troligheten att den publiceras. Hvitfelt (1985) menar att 
det inte räcker med enbart några egenskaper, utan snarare krävs de flesta av egenskaperna för 
att artikeln överhuvudtaget ska få utrymme på medieagendan. Vidare beskriver han att trots 
att det finns vissa egenskaper som är viktigare än andra i fråga om nyhetsvärde, så är det svårt 
att fastslå deras relativa betydelse eftersom det varierar från text till text. 

2.7 Hernes medialiseringstekniker 
 
Eftersom studien ämnar att analysera nyhetsmedier, och nyheter har för avseende att sälja, är 
det viktigt att urskilja tekniker som används för att öka mediernas försäljning. Medieforskaren 
Gudmund Hernes har identifierat sex dramatiseringstekniker (Johansson 2008) som han 
menar att journalister använder sig av för att skapa ökad uppmärksamhet och intresse för en 
nyhet. Flera nyhetsforskare har knutit sig an till Hernes medialiseringstekniker. Efter att en 
nyhet valts ut används de sex punkterna som ett verktyg. Tekniken går ut på att vinkla 
nyheten, men det medför också en påverkan på publiken som nås av informationen 
(Johansson 2008). Eftersom studiens intresse ligger i att förstå hur artiklarna har vinklats blir 
Gudmund Hernes medialiseringstekniker (Johansson 2008) relevanta för studien: 
 

1. Tillspetsning - Källor och uttalanden presenteras på ett kort och tydligt sätt. Genom 
att undvika långa komplicerade argument och artiklar minskar risken för att artikeln 
drunknar i informationsflödet och artikeln utmärker sig ur mängden. 

2. Förenkling - Texten bör formuleras på ett förenklat sätt där man undviker 
nyanseringar och argument. På så sätt sparar man utrymme i artikeln och tid för både 
journalisten samt mottagaren. 

3. Polarisering - Att väcka känslor genom att skildra förenklade konflikter och 
grupperingar upprätthåller mottagarens uppmärksamhet och är därför viktiga 
komponenter i en artikel. 

4. Intensifiering - Dramatiska händelser skapar spänning och väcker intresse. Därför 
används intensifiering även i skildringen av mindre dramatiska händelser för att skapa 
en mer levande berättelse.  

5. Konkretisering - Det är enklare att både skildra och som mottagare ta till sig en 
konkret händelse än en abstrakt händelse. Fokus bör ligga på det konkreta i händelsen 
och det abstrakta bör konkretiseras. 

6. Personifiering - När en mottagare kan identifiera sig med händelsen är den också mer 
intressant för mottagaren. Därför bör man fokusera på enskilda personer i händelsen.  
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2.8 Motivering av teoretiska utgångspunkter 
 
På grund av att det empiriska materialet avgränsats till de två artiklar som först 
uppmärksammade händelsen respektive år, är empirin tunn. För att kompensera och för att 
grundligt undersöka artiklarna har vi istället använt oss av en stor mängd teori. Hernes 
medialiseringstekniker (Johansson 2008) syftar till att besvara frågan om hur artiklarna 
vinklats. Hvitfelt (1985) samt Östgaards (1968) nyhetsvärderingsmodeller är menade att 
komplettera den deskriptiva innehållsanalysen, det vill säga den massmedieretoriska 
analysmodellen (Lundgren, Ney & Thuréns 1999). Studien analyserar nyhetsartiklar där det å 
ena sidan finns en konkret sida av texten där själva händelseförloppet beskrivs, samtidigt som 
det krävs en djupare analys och ett behov av tolkning för att urskilja hur texten har vinklats. 
Lundgren, Ney och Thuréns analysmodell (1999) har ett mer övergripande syfte medan 
Hvitfelts formel (1985) undersöker infallsvinklar den första modellen inte gör. För att kunna 
besvara studiens forskningsfrågor fanns ett behov av att urskilja vad som var dramatisering av 
en händelse från den verkliga nyheten. Därmed blev teknikerna en viktig del. 

2.9 Teoretisk syntes  
 
Det empiriska materialet utgörs av nyhetsartiklar som hämtats från två tryckta 
nyhetstidningar. Empirin har analyserats i två steg. Först utifrån Lundgren, Ney och Thuréns 
massmedieretoriska analysmodell (1999) därefter utifrån Einar Östgaards 
nyhetsvärderingsteori (Hvitfelt 1985). De två modellerna ligger till grund för att besvara 
studiens första forskningsfråga. Den andra forskningsfrågan syftar till att urskilja om 
artiklarna vinklats vilket kräver en djupare tolkningsnivå och därmed en ytterligare kvalitativ 
innehållsanalys. Vi har använt oss av Gudmund Hernes medialiseringsteknik, även benämnd 
dramatiseringsteknik (Johansson 2008). 
 

 
 
Figur 1: Egen bearbetning. Sammanfattning av sambandet mellan studiens forskningsmetod 
samt teorier (2018). 
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3 Metod 
I följande kapitel redogörs för fallstudiens case, studiens tillvägagångssätt och dess relevans 
för forskningsfrågorna samt studiens transparens och validitet. Här återfinns även en 
operationalisering av relevanta begrepp. Studien antar en kvalitativ forskningsansats, utgår 
ifrån en hermeneutisk vetenskapsgrund och metoden bygger på kvalitativa innehållsanalyser 
av två mediatexter. 

3.1 Krisen inom Svenska Akademien  
 
År 1997 publicerade Expressen en serie artiklar om hur en man inom svenskt kulturliv utsatt 
unga kvinnor som befunnit sig i en beroendeställning för sexuella övergrepp. I samband med 
artikeln hade en utav de utsatta kvinnorna skickat brev till ledamöter inom Svenska 
Akademien, flera myndigheter och kulturinstitutioner för att varna för mannen (Svensson 
1997).  
 
Huvudartikeln som uppdagade krisen inom Svenska Akademien publicerades i Dagens 
Nyheter 21 november 2017 i samband med metoo- rörelsen. Artikeln beskrev ingående hur en 
man, kallad Kulturprofilen, med starka kopplingar till kulturvärlden och institutionen Svenska 
Akademien utsatt arton kvinnor för sexuella övergrepp. En del av övergreppen skulle enligt 
artikeln ha skett i institutionens egna lägenheter. Även Sveriges kronprinsessa ska till en mild 
grad ha utsatts för mannens sexuella trakasserier (Dagens Nyheter 2019). Skandalen rörande 
mannen mynnade ut i en raoch hur informationen framställs i textend interna konflikter och 
ställningstagande som lett till massiva konsekvenser och utredningar utav institutionen. Enligt 
Dagens Nyheter (2019) utbröt en konflikt mellan Svenska Akademiens ledamöter i samband 
med meningsskiljaktigheter angående att utesluta en ledamot. Ledamoten är gift med mannen 
som medierna kallar Kulturprofilen och gemensamt äger paret en kulturverksamhet omnämnd 
som “Klubben” som under flera år tagit emot pengar från Svenska Akademien. Ledamoten 
påstås även ha läckt information om sju nobelpristagare i förväg, information hon delgav sin 
make och som han i sin tur spridit vidare. Skandalen belyste en tystnadskultur som funnits 
inom Sveriges kulturliv i och med att övergreppen tillåtits pågå öppet i över 21 år. Flera 
ledamöter har utträtt ur Svenska Akademien. Krisen har fått omvärlden att reagera, både i och 
utanför Sverige. Efter att anklagelserna utretts av svensk hovrätt dömdes den anklagade 
mannen till två års fängelse för våldtäkt. Domen har då studien publiceras överklagats av 
Kulturprofilen (Dagens Nyheter 2019).  
 
Svenska Akademien instiftades år 1786 av Gustav III. Idag är Sveriges kung Carl XVI Gustaf 
ansvarig för lagstiftningarna inom Svenska Akademien. Institutionens syfte är att främja det 
svenska språket genom att “arbeta uppå Svenska Språkets renhet, styrka och höghet” 
(Svenska Akademien 2018b). Verksamheten publicerar bland annat Svenska Akademiens 
ordlistor samt ordböcker. De delar ut stipendier samt priser som varje år utgör ett 
mångmiljonbelopp (Dagens Nyheter 2018). Svenska Akademiens arton ledamöter har även i 
uppgift att årligen utse vinnaren av Nobelpriset i litteratur. Varje stol inom institutionen är på 
livstid, vilket betyder att en ersättare först instiftas när tidigare ledamot går bort (Svenska 
Akademien 2018a). Dock har Carl XVI Gustaf inlett ett samråd med Svenska Akademien 
angående en förändring av stadgarna när det gäller utträde ur Svenska Akademien. 
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3.2 Forskningsstrategi  

3.2.1 Forskningsansats  
 
Vi har i studien valt att använda oss utav olika typer av kvalitativa metoder. Närmare bestämt 
utgår studien ifrån litteraturvetenskapligt orienterade kvalitativa innehållsanalyser av två 
texter publicerade i media. Att analysera innehållet i en medietext kallas för innehållsanalys. 
Genom att utgå ifrån en kvalitativ metod tilläts vi nå textens olika dimensioner, utan att 
analysen blev allt för rigid. Inom företagsekonomiska metoder är den kvantitativa 
innehållsanalysen mer vanligt förekommande, men forskarna Alan Bryman och Emma Bell 
(2013) menar att det beror på att de företagsekonomiska forskarna är osäkra på hur de ska 
använda sig av metoden. Vidare beskrivs i boken att det sedan 1990-talet blivit vanligare att 
använda innehållsanalyser i fråga om organisationsforskning. Att de kvalitativa 
innehållsanalyserna är väl applicerbara på studier med mindre omfång gör dem mer 
fördelaktiga för studentledda projekt (Bryman & Bell 2013).  
 
Studien tar sig an ett tolkande perspektiv då den till stor del ämnar att tolka människors 
handlingar och förstå människors beteenden. På så sätt baseras studien på en hermeneutisk 
vetenskapsgrund. Kvalitativa forskningsmetoder är att föredra om man granskar en texts 
mening liksom betydelsen av dess innehåll (Jarlbro 2000). Bryman och Bell (2013) förklarar 
att metoden fokuserar mer på den empatiska förståelsen för människors handlingar snarare än 
de krafter som påverkar dessa. Enligt Bryman & Bell (2013) använder man ofta ett induktivt 
angreppssätt i samband med kvalitativa studier. Vi läste initialt igenom artiklarna för att 
urskilja viktiga begrepp. Vidare identifierade vi de teman som var väsentliga för studiens 
analys. Vår studie är baserad på en induktiv ansats på så sätt att vi samlat empirisk data som 
vi sedan tillämpat på de teoretiska utgångspunkterna.  Därifrån har studien fått ett resultat.  

3.2.2 Forskningsmetod  
 
En kvalitativ forskningsmetod är till fördel då man avser att analysera ord samt urskilja delar 
av texter och man vill komma åt en högre nivå av tolkning. Eftersom det för studien inte är 
lika relevant att kvantifiera data blir det naturligt att istället välja en kvalitativ metod. En 
kvalitativ metod ger en helhetlig bild. Eftersom studien ämnar att komma åt den kontextuella 
meningen bakom en text genom att granska nyhetsartiklar kan man anta att metoden är 
lämplig (Östbye 2003). Den kvalitativa forskaren måste vara beredd på att vara objektiv i sitt 
granskande (Ekström och Larsson 2010). För en studie byggd utifrån en kvantitativ metod är 
målet snarare att dra generella slutsatser, därmed finns inte samma utrymme för att tolka text. 
Fokus ligger då på kvantifiering av resultat och alla analysenheter bör analyseras likvärdigt 
(Ekström & Larsson 2010). Kritiker har även påpekat att en kvantitativ metod inte passar 
samhällsvetenskapliga studier då resultaten ofta blir triviala (Hvitfelt 1985). 
 
För att analysera empirin har vi använt oss av olika typer av kvalitativa innehållsanalyser. 
Studien har utgått ifrån tre huvudsakliga teorier. En deskriptiv textanalys i form av en 
massmedieretorisk analysmodell, som grundas i en deskriptiv medieretorisk metod 
(Lundgren, Ney & Thurén 1999). Modellen tillämpades för att kunna beskriva det faktiska 
händelseförloppet i texterna på ett legitimt sätt. Enligt massmedieretorik bör text undersökas 
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för att urskilja hur en avsändare försöker påverka sin publik att ändra sin syn på en viss sak 
(Ekström & Larsson 2010). Den deskriptiva analysmodellen gav oss alltså möjlighet att 
fastslå de mer konkreta händelserna som skildras i artiklarna. Vidare granskades texterna 
utifrån Håkan Hvitfelts formel för nyhetsvärdering (1985), vilken i sig baserats på Einar 
Östgaards teorier om nyhetsvärdering (1968). Att granska texten utifrån formeln blev ett 
verktyg för att undersöka det empiriska materialet mer djupgående samt tolkande. Dessa två 
metoder användes för att besvara studiens första forskningsfråga, varför nyheten har blivit en 
nyhet och hur den har framställts. Slutligen för att kunna besvara studiens andra 
frågeställning, angående hur artiklarna vinklats, granskades texterna utifrån Gudmund Hernes 
medialiseringstekniker (Johansson 2008). Teknikerna utgör ytterligare en kvalitativ metod 
och en mer djupgående innehållsanalys. Modellen tillät oss lyfta fram nyanser av texten men 
även urskilja hur de olika artiklarna vinklats. På så sätt kunde vi besvara studiens båda 
frågeställningar. 

3.2.3 Forskningsdesign  
 
Studien utgår ifrån en fallstudiedesign på så sätt att den granskar ett särskilt fall som 
beskrivits i nyhetsmedia. Krisen inom Svenska Akademien kan ses som ett avslöjande fall 
vilket är unikt på så sätt att krisen i sig är tillräckligt aktuell att en ytterst marginell mängd av 
tidigare forskning kring just detta fall ännu har gjorts. Det är vanligt att man inom avslöjande 
fall använder sig av en kvalitativ studie. Eftersom studien granskar två artiklar utifrån samma 
metod kan man belysa skillnader mellan hur de två blivit vinklade. Skillnaderna mellan de två 
artiklarna är en väsentlig del av studiens resultat. Därmed är studien likaså skapad utefter en 
komparativ forskningsdesign (Bryman & Bell 2013). 

3.3 Validitet och replikerbarhet 
 
Reliabilitet är ett typ av mått på trovärdighet och begreppet innebär att studien ska vara så 
genomskinlig som möjligt. Om studien återskapas så ska den alltså få samma utfall (Bryman 
& Bell 2013). Men eftersom studien i det här fallet har en kvalitativ forskningsansats som 
syftar till att få fram tolkande slutsatser snarare än generella och mer kvantifierbara resultat 
blir måttet reliabilitet ett svårt begrepp att applicera på studien (Carson, Gilmore, Perry & 
Gronhaug 2001). Istället är replikerbarhet samt extern och intern validitet mer relevanta mått 
som kan styrka studiens trovärdighet. 
 
Validitet består av tre olika delar: trovärdighet, anpassningsförmåga och pålitlighet. Hög 
validitet ger därmed studien en högre grad av dessa tre värden. För att öka validiteten har vi 
under forskningen använt trovärdiga litterära källor som skrivits av erkända forskare. Vi har 
varit noggranna med att motivera de verktyg, i form av modeller och teorier, som använts för 
att besvara studiens forskningsfrågor för att det på så sätt ska framstå tydligt vad studien 
ämnar att undersöka. Kravet på tydlighet ledde oss till att fokusera studien gentemot de 
forskningsfrågor studien faktiskt ämnar att undersöka, vilket i sin tur ökar studiens validitet 
(Carson, Gilmore, Perry & Gronhaug 2001).  
 
Genom att replikera tidigare studier kan trovärdighet skapas (Bryman & Bell 2013). Studier 
som blandar metoder bör gå i linje med metodik från tidigare forskning, alternativt generera 
en utveckling av en tidigare metodkombination (Carson, Gilmore, Perry & Gronhaug 2001). 
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Sådana exempel i studien är användningen av Lundgren, Ney och Thuréns 
massmedieretoriska analysmodell (1999), men även Östgaard (1968) samt Hvitfelts (1985) 
teorier om nyhetsvärdering. Deras kombination av analysmetoder har vi replikerat och sedan 
kombinerat till fördel för vår studie. 

3.4 Avgränsning 
 
Urvalet av artiklar är begränsat, vilket är passande för studentledda studier med utgångspunkt 
i en kvalitativ innehållsanalys. De nyhetsmedier vi utgått ifrån är medier med ett högt 
läsarantal samt god legitimitet (Myndigheten för press, radio och tv 2018). Den nyhetsartikel 
som publicerades av Dagens Nyheter utgjorde startskottet för krisen inom institutionen 
Svenska Akademien (Dagens Nyheter 2019). Vi valde ut artiklar från två förutbestämda 
datum eftersom vi anpassade oss till de datum då nyhetsmedia publicerade de två händelserna. 
Vi valde att använda oss utav en av tre artiklar som publicerades som en serie i Expressen 
1997 (Svensson 1997). Motivationen till att göra så var huvudsakligen att de två resterande 
artiklarna inte hanterade de sexuella trakasserierna och övergreppen som artikeln från 2017 
handlar om. Eftersom studien ämnade att fokusera på den händelsen, och inte djupgående 
granska de ytterligare lagöverträdelser som den anklagade mannen gjort sig skyldig till, valde 
vi bort artiklarna som publicerades den 6 april samt den 7 april 1997. I fråga om hur väl vi 
uttömt artiklarna mot de frågor som presenterats i de olika modellerna, för att på så sätt 
analysera dessa, har vi begränsat oss till den omfattning som är rimlig för en kandidatuppsats. 
Samtidigt har vi velat granska texten djupgående, vilket också är varför vi valt en stor mängd 
av teoretiska forskningsmodeller. 

3.5 Urval och datainsamlingsteknik 
 
Primärdatan utgörs av två tryckta nyhetsartiklar; 18 kvinnor: Kulturprofil har utsatt oss för 
övergrepp (Bilaga 2), skriven av Matilda Gustavsson. Samt; Sexterror i kultureliten. Nödrop 
från ung kvinna till Svenska Akademien skriven av Niklas Svensson (Bilaga 3). Matilda 
Gustavssons artikel publicerades av Dagens Nyheter den 21 november 2017. Artikeln skriven 
av Niklas Svensson publicerades i Expressen den 5 april 1997. Studien använder sig utav två 
svenska massmedier. Dagens Nyheter som är en morgontidning och kvällstidningen 
Expressen. Båda tillhör Sveriges största morgon- och kvällstidningar (Myndigheten för press, 
radio och tv 2018). När man gör ett urval för empiriskt material ämnad att användas i en 
innehållsanalys är det vanligt att man använder sig av en eller två typer av massmedier 
(Bryman & Bell 2013). Innehållsanalysen avgränsar sig som tidigare nämnt tidsmässigt till då 
de två händelserna som fallstudien bygger på inträffade. Urvalet påverkas ytterligare av 
Hvitfelts nyhetsvärderingsformel (1985) som syftar till att undersöka huvudartiklar. Därmed 
valde vi artikeln som startade publiciteten 2017 (Gustavsson 2017) samt den artikel som 
Expressen var först med att publicera i media 1997 (Svensson 1997).  

Vi undersökte till en början en stor mängd nyhetsartiklar från Dagens Nyheter, Expressen 
samt Svenska Dagbladet. Nyhetsartikeln Matilda Gustavsson (2017) publicerade skapade 
ringar på vattnet och flera stora nyhetsproducenter rapporterade om händelsen. Dagens 
Nyheter publicerade flera hundra nyhetsartiklar kring ämnet. Men eftersom Gustavssons 
(2017) artikel hanterade just övergreppen, var avslöjande, omfattande och väl grundad 
upplevde vi den som mest väsentlig. Vidare var nyhetsartikeln jämförbar med den händelse 
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som Expressen offentliggjorde 1997, eftersom de skildrade till stor del samma händelse. För 
studiens syfte var de likaså väsentligt att de två artiklarna var de absolut första som 
offentliggjorde händelsen för allmänheten respektive år. För att jämföra artikeln från 2017 
med hur samma händelse skildrats tidigare, 1997, letade vi ur ett mediearkiv fram den första 
artikeln utav en serie på totalt tre artiklar som Expressen publicerat 21 år tidigare. De följande 
två fokuserade på andra aspekter än övergreppen, en beskrev de finansiella bidrag den 
anklagade mannens verksamhet fått av staten och den andra återupprepade kort att den 
anklagade mannens hustru inte kände till övergreppen - vilket redan skildrats i nyhetsartikeln 
vi valde att analysera. I urvalet av lämpliga tidningsartiklar från 1997 begränsade vi oss därför 
till den första.  

Eftersom materialet i slutändan blev mycket tunt utgår studien istället ifrån en stor mängd 
teori. Vi genomför också flera analyser. Genom att begränsa antalet nyhetsartiklar kunde vi 
fokusera mer djupgående på de artiklar vi valt ut, vilket också blev nödvändigt för att kunna 
förhålla studien till en viss tidsbegränsning. Hvitfelts nyhetsvärderingsformel (1985) 
användes ursprungligen för att granska huvudartiklar och han poängterar att ett begräsat antal 
empiriskt material är fördelaktigt. Hvitfelts egen studie tar utgångspunkt i just huvudartiklar 
av avgränsade skäl och är således inte enbart applicerbar på sådana. Eftersom studien 
analyserar sekundärdata i form av nyhetsartiklar är risken för att forskarens närvaro påverkar 
studien marginell, vilket är en fördel då studien behandlar ämnen som kan väcka känslor och 
därmed orsaka en reaktiv effekt. I innehållsanalyser kan det likaså vara svårt som forskare att 
inte påverka hur en kodning avläses då resultatet påverkas av forskarens kunskap men även 
subjektivitet (Bryman & Bell 2013). Därför bör man beakta att det finns en risk att för att 
studiens analys samt resultatavsnitt kan ha påverkats av vår egen subjektivitet. I 
analysavsnittet bör det vidare tas hänsyn till att känslomässiga reaktioner och textförfattarens 
egna förkunskaper kan påverka materialet. Eftersom att studien är baserad på en begränsad 
mängd empiriskt material och inte representerar all svensk press bör slutsatserna inte vara allt 
för generella (Ekström & Larsson 2010). En ytterligare svårighet i fråga om innehållsanalys är 
att det kan vara svårt att besvara “varför” frågor, såsom studiens andra forskningsfråga 
(Bryman & Bell 2013). Därför bygger studien initialt på en deskriptiv medieretorisk kvalitativ 
innehållsanalys som hjälpmedel för att besvara forskningsfrågan. 
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3.5.1 Operationalisering  
 

Begrepp Definition Operationalisering 

Institution 
 

Etablerad konvention. Konvention 
innebär regler för hur man uppför sig i 
olika sammanhang. Institutioner kan 
vara formellt reglerade i lagen och/eller 
utgöras av informella sedvänjor, vanor 
och traditioner. De flesta institutioner 
innefattar även omgivande fysiska 
betingelser såsom byggnader och 
kommunikationssystem 
(Nationalencyklopedin 2018).  

Studien benämner Svenska Akademien som en 
institution. Akademien vårdar det svenska 
språkarvet i modern tid. De utser årligen 
mottagare av flera priser och stipendier 
(Svenska Akademien 2018b). 

Nyhetsmedia 
/media 
 

 
Det som tidningar trycker på nyhetsplats 
(Hvitfelt 1985) och vad de sänder på  
TV och radio (Östgaard 1968). 

Vi har i studien analyserat artiklar publicerade 
av nyhetsmedia i två nyhetstidningar. Studien 
utgår ifrån teorier om nyhetsvärdering. 
Därmed är nyhetsmedia ett grundläggande 
begrepp. 

Journalistisk nyhet 
 

Begreppet har ingen egentlig definition. 
Studien utgår ifrån Michael Oreskes 
definition (2000); “the outcome of a 
practice we call journalism”. 

Begreppet utgör den närmaste förklaringen till 
vad definitionen av en nyhet är. Två viktiga 
komponenter av nyheter är begreppen 
nyhetsvärdering och nyhetsurval.  

Medieproducent och 
medieanvändare 
 

Medieproducenten utgörs av den enhet 
som sänder ut information till 
allmänheten. Medieanvändaren är den 
som nås av en nyhet, läsaren, lyssnaren 
eller tittaren (Östgaard 1968). 

Studien utgår ifrån teorier om nyhetsvärdering 
och därmed även förhållandet 
medieproducenten och medieanvändaren. 
Begreppen är centrala för att förstå begreppet 
nyhetsvärdering. 

Medierad verklighet 
 

Medierad verklighet är ett annat ord för 
pseudoverklighet. Jesper Strömbäck 
definierar begreppet som; “när en 
persons kunskap och information om 
verkligheten är förmedlad av medier av 
något slag, snarare än inhämtad via 
egna erfarenheter eller via 
interpersonell kommunikation.” 
(Strömbäck 2009). 

Begreppet utgör en viktig aspekt när man talar 
om förhållandet mellan medieproducent och 
medieanvändare. I studien blir begreppet 
väsentligt då vi undersöker två nyhetsartiklar 
som behandlade till stor del samma händelse, 
men som mottogs av läsaren på helt olika sätt.  

Nyhetsurval 
 

Nyhetsurval syftar till vilka nyheter som 
blir utvalda att publiceras som 
journalistiska nyheter (Strömbäck 
2008). 

De artiklar som studien granskat har 
genomgått ett nyhetsurval. Begreppet blir 
relevant då nyhetsurval är en väsentlig del av 
nyhetsvärderingsprocessen. 

Nyhetsvärdering 
 

Nyhetsvärdering handlar främst om hur 
olika händelser värderas av 
medieproducenten och den 
arbetsprocess som värderingen för med 
sig (Strömbäck 2008).  

Studien utgår ifrån teorier om nyhetsvärdering 
och därmed är begreppet centralt. Att 
uppskatta värdet av en nyhetsartikel ger ökad 
förståelse för varför nyheten publiceras. 

Norm 

Norm, handlingsregel, påbud om hur 
man bör handla eller om hur något bör 
vara beskaffat eller organiserat 
(Nationalencyklopedin 2018). 

Studien använder begreppet norm för att skapa 
förståelse för den tid då nyhetsartiklarna 
publicerades. 
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News management  

Begreppet används ofta som ett försök 
att beskriva hur olika aktörer på ett 
aningen oärligt sätt influerar 
journalistiken. Begreppet används även 
för att beskriva hur strategier och 
taktiker används inom 
nyhetsjournalistiken för att påverka de 
föreställningar som allmänheten skapar 
(Nord & Strömbäck 2012). 

Förhållandet mellan journalistiken och aktörer 
i samhället är relevant i förhållande till 
studiens empiri. Begreppet används även i 
nära förhållande till den påverkan på 
allmänheten som studien syftar till att belysa. 

Public relations 

Ett försök för institutioner och aktörer i 
samhället att påverka journalister och 
media för sitt eget särintresse (Nord & 
Strömbäck 2012). 

Begreppet ingår som en del av det mer 
övergripande begreppet; news management. 

Medierelationer 

Ett begrepp som belyser 
utbytesrelationen mellan PR-utövare 
och journalister (Nord & Strömbäck 
2012). 

Begreppet är en del av det mer övergripande 
begreppet; news management. Att belysa 
medierelationer är även relevant för studiens 
syfte. 

Nyhetskällor 

Professionella nyhetskällor utgörs ofta 
av PR-konsulter, informatörer och 
nyhetsmedia (Nord & Strömbäck 2012). 
Källor kan även utgöras av elitpersoner 
dvs. välkända personer som varken är 
celebriteter eller politiker, celebriteter, 
politiker eller privatpersoner (Hvitfelt 
1985) .  

Begreppet är en del av det mer övergripande 
begreppet; news management. Nyhetskällor är 
även en viktig del utav 
nyhetsvärderingsteorier, som studien är 
baserad på. 

3.6 Metodreflektion  
 
Det finns ytterligare forskning samt alternativa metoder som vi kunde valt ut för att undersöka 
hur nyhetsproducenter filtrerar, värderar och vinklar nyheter. Metoder såsom intervjuer eller 
deltagande observationer. En stor fördel i valet av att använda en kvalitativ metod är den 
relevans metoden har när man studerar samhällsvetenskap och dessutom den grad forskaren 
själv ges utrymme till tolkning. Kvalitativa undersökningar kan dock bli mer komplicerade i 
avseendet att olika metoder kan tillämpas i samma studie (Bryman & Bell 2013). Vi utesluter 
inte att en kvantitativ studie hade varit möjlig att tillämpa, men ansåg att en kvalitativ ansats 
var mer passande för att besvara studiens forskningsfrågor. 
 
Kvantitativa studier har den fördelen att man genom olika mått kan sammanställa studien. Det 
är ett tydligare sätt att skilja variabler åt för att få ett konsekvent resultat och gör även 
resultaten mer exakta. För forskare är detta eftersträvansvärt. Precis som att kvalitativa 
metoder är en passande metod för samhällsvetenskapliga studier är kvantitativa metoder mer 
passande för naturvetenskapliga studier. På grund av det har kritik riktats mot kvantitativa 
metoder då man gör studier kring den sociala världen eftersom att människor tolkar denna 
värld (Bryman & Bell 2013). Kritik har riktats mot kvalitativa metoder eftersom det kan vara 
svårt att specificera vad kvalitativ forskning egentligen är. Forskare måste därför vara väldigt 
medvetna om de inriktningar de valt (Bryman & Bell 2013).  
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4 Empiri, medieanalys och marknadskommunikation 
I detta kapitel undersöks studiens empiri och deras samband med den teori som tidigare 
presenterats diskuteras. Genom att sätta sambanden i en kontext kan vi besvara de 
forskningsfrågor som presenteras i kapitel ett. 

4.1 Nyhetsmedia och public relations-utövare 
 
Fallstudien som grundas i ämnesområdet marknadskommunikation har med fokus på 
begreppet public relations undersökt en negativ händelse som skildrades i nyhetsmedia vid två 
olika tillfällen. I samband med övergreppen uppmärksammades flera välkända personer ur 
Sveriges kulturelit. Även institutionen Svenska Akademien uppmärksammades av 
nyhetsmedia i negativ bemärkelse. Utifrån strategisk medie- kommunikation är institutionens 
framtid beroende på allmänhetens bild av den. Utifrån PR-strategier kan institutionen 
distansera sig från negativa händelser med hjälp av en god utbytesrelation med nyhetsmedia, 
dvs. att de med hjälp av news management kan omforma allmänhetens inställning till 
institutionen. 
 
Med hjälp av nyhetsvärderingsteoretiska analysmodeller belyser studien skillnader mellan 
artiklarna. Analysmodellerna ämnar att undersöka huruvida medias framställning av 
händelsen mer eller mindre legat bakom att allmänhetens involvering i händelsen var mer 
omfattande under 2017 än 1997. Studien bidrar på så sätt till förståelse för varför negativ 
publicitet ledde till konsekvenser för institutionen Svenska Akademien år 2017. Alltså är 
studien menad att poängtera sambandet mellan negativ publicitet i nyhetsmedia och dess 
påverkan på institutionens framtid.  

4.2 Forskningsfråga 1; massmedieretorisk analysmodell 
 
Som tidigare beskrivits kommer de utvalda texterna granskas genom en massmedieretorisk 
analys skriven av Lundgren, Ney och Thurén (1999) och som publicerades i boken  Nyheter - 
att läsa tidningstexter. Initialt ämnar analysen att besvara vad som inom journalistiken kallas 
för de sex kardinalfrågorna, se studiens punkt 2.4. Författarna beskriver i boken att 
kardinalfrågorna bygger på klassiska råd inom området retorik. Tillsammans bygger de upp 
en text som på ett övertygande och sakligt sätt framför sitt budskap. Efter att de sex 
kardinalfrågorna analyserats följer en vidare analys. Den ämnar att enligt 2.4 i studens 
referensram för medieanalys att; artbestämma texten, undersöka hur texten är disponerad, 
huruvida texten är dramatiserad, samt vem som kommer till tals i texten. 
 
Genom den massmedieretoriska analysen kommer vi fokusera på orden, språket och 
formuleringarna. Målet med analysen är att skapa förståelse för hur olika sätt att uttrycka 
samma sak ändrar textens innebörd. 
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4.2.1 18 kvinnor: Kulturprofil har utsatt oss för övergrepp 
Nedan analyseras artikeln som publicerades av Dagens Nyheter (Gustavsson 2017; bilaga 2) 
utifrån Lundgren, Ney och Thuréns (1999)  massmedieretoriska analys.  
 
Den första kardinalfrågan efterfrågar textens handling. Studiens första text är en artikel som 
beskriver hur arton kvinnor har blivit sexuellt trakasserade och utsatta för sexuella övergrepp 
av en högt ansedd person inom svenskt kulturliv. De som huvudsakligen är inblandade är den 
anklagade mannen, kallad Kulturprofilen, samt de 18 kvinnor som delger sina egna versioner 
av övergreppen. Texten berättar att de sexuella trakasserierna, händelserna, har pågått sedan 
början av 1980 -talet främst i Stockholm och i Paris. Artikeln i sig uppkom i samband med 
metoo -rörelsen och publicerades den 21 november 2017. Att besvara hur händelserna gick till 
blir en komplex uppgift i och med att artikeln är uppbyggd på skildringar av olika händelser 
som skett under loppet av flera år. Det som skildras tydligt och som framgår i alla berättelser 
är rädslan, skammen och hopplösheten hos de arton kvinnorna. Återkommande nämns att det 
varit en norm att inte göra en stor sak av händelserna. Vad som framgått tydligt av de som 
intervjuats är att övergreppen har skett öppet, ofta i offentliga sammanhang där ytterligare 
framstående personer inom svenskt kulturliv befunnit sig. Dessa personer har inte agerat, inte 
sagt ifrån och i vissa fall har de tagit mannen i försvar. Orsaken bakom varför händelserna 
skett beskrivs med att Kulturprofilen har stor makt inom kulturvärlden och utnyttjar kvinnor 
som befinner sig i en beroendeställning. Artikeln lägger stort fokus på mannens kopplingar till 
Svenska Akademien. 

Enligt teorin bör texten placeras i en kontext. Nyhetsartikeln publicerades i Dagens Nyheter 
på dagstidningens kultursida. Artikeln skapades av kulturjournalisten och krönikören Matilda 
Gustavsson, född år 1987, 32 år. Under en månads tid intervjuades ett 30-tal personer med 
koppling till den så kallade Klubben och till Kulturprofilen. 

Texten är uppbyggd på 18 kvinnors personliga berättelser om hur de utsatts för övergrepp av 
mannen som i artikeln kallas för Kulturprofilen. Historierna presenteras inte i en numrerad 
ordningsföljd, utan under ett antal rubriker där historierna vävs samman så att läsaren får en 
tydlig överblick. De berättar om Svenska Akademien och hur de upplever att den svenska 
kultureliten agerat. Artikeln som publicerades i Expressen 1997 om Kulturprofilen omnämns 
inte i artikeln 2017. Kvinnorna talar om metoo -rörelsen och om hur de upplevt sig påverkas 
av de normer som styrt samhällets förhållningssätt till sexuella trakasserier och övergrepp. 
Artikeln publicerades i samband med metoo -rörelsens uppsving och är ett tidsenligt 
sammanhang som diskuteras genom artikeln. I artikeln är de arton kvinnorna fotograferade på 
bild, varav fjorton kvinnor är anonyma och har ryggen mot eller ansiktet dolt och benämns 
med en siffra istället för vid namn. Bildtexten namnger och visar även ansikten på de 
resterande fyra kvinnor som inte är anonyma. 

Man beskriver inledande Kulturprofilens meriter och de kopplingar han har till Sveriges 
kulturelit, däribland hans egen verksamhet som i artikeln kallas för “Klubben”. Vidare 
beskrivs hur han anser sig själv vara Svenska Akademiens nittonde ledamot och att det sedan 
80-talet varit känt att han utsatt kvinnor för sexuella trakasserier.  

De arton kvinnor som beskriver sina upplevelser är de som främst kommer till tals i artikeln. 
Berättelserna styrks av ögonvittnen och många av dem som styrker berättelserna är välkända 
namn inom Sveriges kulturliv. Deras uttalanden särskiljs med talstreck för att tydliggöra vad 
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som sagts. Källorna utgör en subjektiv källa som i många fall passivt bevittnat händelserna. I 
sina citat använder de sig trots det av beskrivande meningar i återberättandet av vad de 
bevittnat, såsom; “det var bland det grövsta jag sett” (Gustavsson 2017). 

De händelser som artikeln skildrat har skett i både offentliga rum och bakom stängda dörrar, 
och den scen som återges i texten utgörs av en verklig miljö och inte en fiktiv 
föreställningsvärld. Artikeln betonar hotfullhet, uppgivenhet och de återkommande sveken av 
människor som valt att inte agera. Texten är skriven på så sätt att den bjuder in läsaren till att 
ifrågasätta hur samhället har agerat under de år Kulturprofilen kommit undan med sitt 
beteende. Kvinnorna använder begrepp som “tystnadskultur” och beskriver rädslan de 
upplevt. Flera av kvinnorna beskriver hur de på olika vis vuxit sedan tiden då de utsattes för 
händelserna, att det är deras tur att agera för att skapa förändring i samhället, skydda andra 
kvinnor och förändra normerna inom kulturvärlden. På så sätt blir tonen i artikeln myndig och 
allvarlig. 
 
Artikeln beskriver flera av övergreppen djupgående och historierna skildras på ett mycket 
personligt sätt vilket oundvikligt väcker känslor hos läsaren. På så sätt räknas artikeln enligt 
den teoretiska analysen som oerhört dramatiserad. Genom att kvinnorna som grupp men även 
som enskilda individer belyser problematiseringar inom större samhälleliga system skapas 
enligt teorin ytterligare dramatisering i texten. Flera händelser och perspektiv återupprepas 
genom texten och på så sätt styrks kvinnornas uttalanden. Värdeladdade ord är vanligt 
förekommande i de beskrivningar som skildras. Eftersom att det som beskrivs i texten rör 
brott och våld och i och med att artikeln enbart ämnar att behandla kvinnornas sida av 
upplevelserna kan man utifrån teorin motivera den förenkling som återfinns i texten. Trots det 
kan man efterfråga Kulturprofilens egen sida av händelserna. Kvinnorna beskrivs i texten som 
de utsatta och en specifik man karaktäriseras som förövaren. Men samhället har också en 
betydande roll i artikeln då övergreppen ska ha skett i offentliga rum. Flera forum och 
personer nämns vid namn, trots att de inte personligen kommer till tals i artikeln. 

Kulturprofilen själv har avstått från att kommentera artikeln. Han kommer enbart till tals 
genom mail-konversationer och i återberättelser av konversationer de utsatta kvinnorna 
minns. Kulturprofilen återges som hotfull och förnekar enligt artikeln alla anklagelser om 
sexuella trakasserier och övergrepp.  

4.2.2 Sexterror i kultureliten. Nödrop från ung kvinna till Svenska Akademien. 
Nedan analyseras artikeln som publicerades av Expressen (Svensson 1997; bilaga 3) utifrån 
Lundgren, Ney och Thuréns (1999)  massmedieretoriska analys.  
 
Den andra texten som granskas är ytterligare en nyhetsartikel. De sex kardinalfrågorna 
analyseras fortsättningsvis. Artikeln handlar om hur flera unga kvinnor utsatts för allvarliga 
sexuella trakasserier av en och samma man inom svenskt kulturliv. Motivationen till att 
publicera artikeln var att hindra trakasserierna från att fortgå, och att varna myndigheter samt 
kulturinstitutioner med koppling till mannen. De som kommer till tals är främst de kvinnor 
som anonymt berättar om trakasserierna. Mannen själv kommer inte till tals men det gör 
däremot en kollega som informerats om händelserna, samt en kvinna från arbetsförmedlingen 
som går i god för de utsatta kvinnornas trovärdighet. De kulturinstitutioner som trakasserierna 
pågått i befinner sig i Stockholm. Bland dem nämns mannens egna kulturverksamhet samt 
Svenska Akademien. Artikeln publicerades den 5 april 1997 och i artikeln nämner en av 
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kvinnorna att trakasserierna pågått i minst två år. I artikeln beskrivs att de utsatta har befunnit 
sig i en beroendeställning då de varit anställda som praktikanter av mannen. De skriver att de 
blivit utnyttjade och hur de skrämts av mannens raseriutbrott och beteende. 

Som tidigare nämnts hör det till teorin att initialt skapa en kontext för artikeln, att beskriva var 
när och hur artikeln publicerades. Artikeln publicerades av Expressen på tidningens 
kultursida. Journalisten som intervjuade samt skrev nyhetsartikeln var Niklas Svensson, född 
år 1973, idag 45 år. Niklas Svensson arbetade då bland annat med Expressens rapportering av 
nöje, brott och politik. Nyhetsartikeln publicerades på ett uppslag i tidningen där den delade 
utrymme med en mindre artikel om en annan icke -relaterad händelse.  

I nyhetsartikeln är journalisten delaktig på så sätt att han intervjuar två ledamöter från 
styrelsen i Svenska Akademien, fyra utsatta kvinnor samt en medarbetare på 
arbetsförmedlingen. Enbart ett foto förekommer i artikeln på en av de två ledamöter som 
intervjuas. I bildtexten står att ledamoten fått ett brev av en ung kvinna som vädjar om 
ledamotens hjälp mot mannen som i artikeln kallas för “en känd kulturpersonlighet”. 

I texten framgår att det är främst en ung kvinna som slagit larm om händelsen genom att 
kontakta media samt skicka brev till myndigheter och kulturinstitutioner som stött mannens 
kulturverksamhet. De två ledamöterna vill inte kommentera händelsen. De tre andra 
kvinnorna som uttalar sig om övergreppen gör det enbart med korta och generella 
kommentarer. Textens underrubriker är; “skadat många” vilket refererar till 
kulturpersonligheten, “drömde om jobb” vilket anspelar på att kvinnorna var praktikanter 
som befann sig i en beroendeställning, samt rubriken “trovärdiga kvinnor” vilket syftar till de 
fyra unga kvinnor som berättar att det är känt att mannen utsätter kvinnor för sexuella 
trakasserier och övergrepp. Personerna som intervjuas är direkt citerade i artikeln. 

De som kommer till tals i texten är till viss del de utsatta kvinnorna. När journalisten 
beskriver kvinnorna beskriver han dem upprepande som “unga”, “kvinnliga” och 
“vädjande”. Att kvinnorna är praktikanter eller alu-arbetare betonas i hög grad. Journalisten 
beskriver likaså handlingen att upplysa myndigheter och institutioner om mannen med 
värdeladdade ord såsom; “ett desperat brev”, “ett nödrop” och som “en vädjan”. 
Ledamöterna framställs däremot i texten som samlade och vana. Exempelvis de citat som 
publiceras i artikeln får ledamöterna att framgå som vana vid press och media;  

“Jag kan bekräfta att jag har fått ett brev från en kvinna och att jag har svarat 
på det brevet. I övrigt har jag inga kommentarer”. 

(Expressen 97-04-05) 

Ett tydligt maktförhållande skildras där ordvalen får de unga kvinnorna att framstå som 
oerfarna och hjälplösa medan de som uttalar sig från Svenska Akademien beskrivs med ett 
myndigt tonfall. Detta leder läsaren till att betrakta kvinnornas aktion som ett irrationellt 
handlande och får dem att låta som offer vilka är underlägsna samhällets maktstrukturer. Till 
kvinnornas försvar intervjuas en medarbetare på arbetsförmedlingen som antyder att polis bör 
involveras i ärendet. Vad som är anmärkningsvärt är dock att journalisten rubricerat texten där 
medarbetaren stöd presenteras under rubriken “trovärdiga”, där citationstecknet stod runt 
omkring ordet i artikeln. 
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Kulturpersonligheten själv kommer inte till tals i artikeln. Det gör däremot hans fru som är 
den andra ledamoten som intervjuas i artikeln. Hon avfärdar anklagelserna genom att inte 
kommentera utan istället påpeka att hennes man inte är nåbar. 

Att händelserna skett på kvinnornas arbetsplats där de på flera vis befunnit sig i en 
beroendeställning beskriver en hotfull scen. En av kvinnorna berättar hur de utnyttjats till att 
arbeta gratis som mannens privata sekreterare och under helger på Kulturprofilens privata 
fester. I alla scenarion framstår miljön kvinnorna befunnit sig i som skrämmande. Dessa 
beskrivningar av miljön är också enligt analysmodellen tecken på dramatisering av texten i 
form av personifiering. Som läsare pendlar man på grund av hur texten framställts mellan att 
se allvaret i händelserna utifrån de korta berättelser som beskrivs, för att sedan till en mild 
grad ifrågasätta kvinnorna. Orsaken till att man ifrågasätter kvinnorna är på grund av att de 
beskrivs med negativt värdeladdade ord, samt genom att de motsätts av maktfulla personer 
som förminskat trovärdigheten hos kvinnorna. 

4.3 Forskningsfråga 1; nyhetsvärderingsformeln i praktiken 
 

Enligt Håkan Hvitfelts formel för nyhetsvärdering (1985) ökar troligheten att en artikel 
publiceras om den har ett högt nyhetsvärde. I studien undersöks nyhetsvärdet i de båda 
artiklarna för att besvara forskningsfrågan; varför fick respektive händelse som beskrivs i två 
utvalda artiklar plats på medieagendan, utifrån teorier om nyhetsvärdering? Genom att 
identifiera om och i hur hög grad de tio egenskaper som Hvitfelt beskriver återfinns i texten 
undersöker vi graden av nyhetsvärde i nyhetstexterna.  
 
Händelserna som artiklarna handlar om rubriceras som ett brott, vilket enligt Hvitfelts teori 
punkt nummer ett ger nyheten ett ökat värde. Journalisterna i de båda artiklarna fokuserar i 
huvudsak på de sexuella trakasserierna och övergreppen. Enligt punkt nio ökar artikelns 
nyhetsvärde samt troligheten att händelsen publiceras också om en händelse är negativ.  
 
Enligt punkt nummer två ska händelsen ske på ett nära avstånd, kulturellt samt geografiskt. 
I de båda artiklarna offentliggjordes en händelse som fortfarande pågick när artiklarna 
publicerades. Artiklarna klargjorde kopplingen till en välkänd svensk institution, Svenska 
Akademien, och även om läsaren inte direkt kände till institutionen kan man förmoda att 
många kände till andra institutioner med nära koppling till institutionen, såsom 
Nobelstiftelsen. Läsaren kan alltså ha påverkats av det kulturella avståndet på så sätt att 
händelsen skadat läsarens förtroende för samhälleliga institutioner. Definitionen av “nära 
avstånd” är enligt Hvitfelt problematiskt att definiera på så sätt att det även kan röra politiska 
eller ekonomiska avstånd (Hvitfelt 1985). De två artiklarna publicerades av svenska tidningar 
som har fokus på Stockholm stad. På så sätt måste avståndet till läsaren varit relativt nära rent 
geografiskt. Ytterligare finns det en möjlighet att läsaren känner ett nära avstånd ekonomiskt 
då artikeln från 1997 skildrar hur Kulturprofilens egen verksamhet fått stöd av 
kulturinstitutioner, samt hur han utnyttjat sina anställda att arbeta utan lön. Artikeln från 2017 
beskriver även hur mannen använt sig av Svenska Akademiens lägenheter. 
 
Enligt Hvitfelts teori punkt tre behöver händelsen som beskrivs i artikeln vara icke 
-spekulativ. Den ska även vara baserad på väl grundad fakta samt tillförlitliga källor. De 
händelser som beskrivs har skett över en längre tid, trots att de sammanställts i artiklarna och 
begränsats inom en viss tidsperiod. En stor skillnad mellan de två artiklarna är de källor som 
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de baseras på. De utsatta kvinnorna som kommer till tals år 1997 beskrivs som unga och 
känslomässiga och blir i texten motsatta av elitpersoner inom svensk kulturliv. Medan de som 
uttalar sig i artikeln från 2017 är erfarna och vuxna, och i artikeln försvaras deras personliga 
historier av ögonvittnen, terapeuter och närstående. Vi beskriver mer ingående om denna 
skillnad under analysen av forskningsfråga nummer två. I båda artiklarna finns det givetvis 
spekulativa inslag eftersom att historierna som beskrivs i artiklarna många gånger är baserade 
på personliga berättelser, samt beskriver incidenter som många gånger skett i enrum. 
 
Hvitfelts teoretiska punkt nummer fyra betonar vikten av sensationella inslag. Det höga 
antalet kvinnor som utsatts för övergreppen samt att övergreppen och trakasserierna pågått 
under en lång tid gör situationen ovanlig. Att den så kallade Kulturprofilen var en erkänd 
elitperson inom svenskt kulturliv ökade nyhetsvärdet hos de båda artiklarna. I och med att 
läsarens kännedom om Svenska Akademien ökar, ökar även chansen att läsaren kan 
identifiera sig med händelsen. En hög grad av av identifikation samt personalisering ökar 
textens nyhetsvärde. 
 
Att nyheten handlar om elitpersoner ökar även nyhetsvärdet enligt punkt nummer fem. 
Hvitfelts teori påpekar även att det är viktigt att texten karaktäriserar “vanliga” människor, det 
vill säga människor som inte är kända. På så sätt blir artikeln ändå tillräckligt vanlig för att 
man ska kunna identifiera sig som läsare. I artikeln från 1997 fokuserade journalisten mycket 
på de utsatta kvinnornas förhållande till mannen, det vill säga att de var praktikanter, och 
artikeln fokuserade till stor del på händelsens koppling till kultur vilket är ett specifikt område 
som kan vara svårt för läsaren att identifiera sig med. I artikeln från 2017 fokuserade man på 
sexuella övergrepp, metoo -rörelsen och känslor vilket skapar mycket större chans till 
identifikation hos läsaren.  
 
Den sjätte punkten poängterar att textens språk ska vara tydligt och att artikeln ska vara 
lättbegriplig. Artikeln som publicerades 1997 innehöll inte samma grad av detaljrikedom som 
artikeln från 2017. Journalisten förenklade texten för att ge kontext, vilket troligtvis inte var i 
samma grad nödvändigt 2017 eftersom den artikeln hade mer utrymme samt baserades på 
återberättandet av personliga historier om övergrepp.  
 
Punkt nummer åtta återfinns i de båda artiklarna men i synnerhet i artikeln som publicerades 
2017. Teorin efterlyser enligt punkten en tidsmässig relevans, att den ska vara tydligt 
avgränsad, men även att händelsen ska vara en del utav ett större tema. Artikeln 2017 
publicerades i samband med framväxten av metoo -rörelsen. Rörelsen i sig ämnar att bryta 
tystnadskulturen och de normer som begränsat dem som utsatts för sexuella övergrepp 
(Nationalencyklopedien 2018). Det övergripande temat var alltså ett underliggande 
samhällsproblem.  
 
Den tionde och slutliga punkten enligt Hvitfelts teori är att händelsen ska baseras på 
tillförlitliga källor, så kallade traditionella elitkällor. Om en händelse grundas på legitima 
källor ökar nyhetsvärdet. Enligt Hvitfelt återfinns ett högt nyhetsvärde bland annat i 
uttalanden från myndigheter eller hos källor vars ansvar det är att utgöra en central 
informationskälla för allmänheten. Vittnen som tagit del av händelsen anses likväl som 
legitima källor. En intressant aspekt utifrån Hvitfelts teori kopplat till den utbytesrelation vi i 
studien tidigare nämnt, är att i de båda artiklarna hängde medieproducenten ut institutionen 
Svenska Akademien. Trots att institutionen är en maktinnehavare inom det svenska samhället 
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valde man att publicera händelserna, vilket enligt Hvitfelts teori sänker nyhetsvärdet och 
chansen att artikeln publiceras. 

4.4 Forskningsfråga 2; medialiseringstekniker i praktiken 

 
För att undersöka hur de två artiklarna vinklats har vi i studien använt oss av Gudmund 
Hernes medialiseringstekniker (Johansson 2008). Syftet var att besvara studiens andra 
frågeställning; hur vinklades artiklarna om anklagelserna mot Kulturprofilen som 
publicerades i Expressen 1997-04-05 i förhållande till artikeln som publicerades av Dagens 
Nyheter 2017-11-21? Följande stycke analyserar alltså de båda artiklarna utifrån Hernes 
tekniker (Johansson 2008). 
 
Genom att framställa olika sidor med motsatsförhållande till varandra, gör man konflikter mer 
lättbegripliga, på så sätt blir läsningen enligt Hernes teori mer intressant. I de båda artiklarna 
återfinns polarisering i texten i och med att de utsatta kvinnorna buntas ihop så att de 
motsvarar en sida av historien, en grupp enskilda individer som nu kommit samman. På så sätt 
skildras tydligt att texten är skriven på ett sätt som skapar grupper - vi mot dem. Kvinnorna 
som grupp uttrycker år 1997 att de vill förhindra mannens handlingar i framtiden. Kvinnorna 
2017 beskriver bland annat att de vill skapa förändring i samhället och inom branschen. Det 
framgår att de vill skapa förändring inom Svenska Akademien och skipa rättvisa. 
 
De två nyhetsartiklarna är båda lättbegripliga. De skildras inte med komplicerade argument 
utan anspelar istället i hög grad på att väcka känslor hos läsaren. Journalisten har i artikeln 
från 2017 valt att måla upp en klar bild av varje persons berättelse, och på sätt bibehåller 
läsaren sitt intresse för texten. Trots den höga graden av förenkling förekommer samtidigt ett 
djup i artikeln från 2017. Texten bjuder in läsaren att ifrågasätta det samhälle som tillåtit 
händelsen passera obemärkt förbi. Genom att en text är spännande och lättbegriplig förhindrar 
man enligt Hernes att läsaren distanserar sig från texten. Artikeln från 2017 är däremot 
formad på så sätt att den väcker läsarens kritiska tänkande.  
 

Om jag säger #metoo, kommer ni sluta gå på Klubben då? Kommer ni att sluta 
bjuda in Kulturprofilen på era fester? Kommer ni att sluta ursäkta honom? 

 
(Dagens Nyheter 2017) 

 
Journalisten har i artikeln från 1997 förenklat händelsen i hög grad, troligtvis i ett försök att 
skapa kontext för läsaren. Artikeln är publicerad på ett uppslag i tidningen Expressen och på 
så sätt var utrymmet där händelsen beskrevs begränsat. Särskilt i jämförelse med 
omfattningen på artikeln som publicerades 2017. I artikeln från 1997 beskrivs inte djupgående 
vad kvinnorna utsatts för. Stort fokus läggs på ansvaret hos svenskt kulturliv samt 
myndigheter. Mannens höga befattning står ofta i fokus och att han har utnyttjat just 
praktikanter är av stort intresse. Övergreppen skildras avsevärt mindre personligt 1997 
jämfört med hur de beskrivs 2017. I ett försök att konkretisera händelsen 1997 minskade 
mängden fakta som senare skulle visa sig väldigt viktig. 
 
Båda artiklarna behandlar övergrepp och trakasserier, vilka tillhör kategorierna brott och våld. 
I de båda texterna framgår att anklagelserna är allvarliga och att de bör utredas av polis vilket 
enligt Hernes är ett tydligt tecken på intensifiering av texten. Ett annat sätt att urskilja 
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intensifiering är genom att analysera språket som används i texten. I och med att artikeln från 
2017 är baserad på djupgående beskrivningar av vad de som intervjuats utsatts för väcker 
texten starka känslor hos läsaren. Även i artikeln från 1997 används beskrivande ord för att 
väcka känslor, vilket enligt Hernes tekniker är ett tillvägagångssätt för att göra texten mer 
spännande för läsaren, men berättelserna som skildras är mer kontextuella och generella än de 
i artikeln skriven 21 år senare. 
 
I båda artiklarna framgår det tydligt att anklagelserna är riktade gentemot en gemensam man 
inom svensk kulturliv. I artikeln från 1997 kommer mannen aldrig till tals utan det gör istället 
maktfulla personer såsom en ledamot inom Svenska Akademien som inte ville uttala sig om 
anklagelserna, samt mannens fru som likaså är ledamot i institutionen. Den enda personen 
som 1997 bekräftar de utsatta kvinnornas trovärdighet är en medarbetare från 
arbetsförmedlingen. I artikeln från 2017 kommer mannen personligen inte heller till tals. 
Istället skildrar arton kvinnor sina erfarenheter av mannen. Att dessa maktfulla personer 
noggrant citeras och används som källor är enligt Hernes en typ av tillspetsning. En stor 
skillnad mellan artikeln från 1997 och den från 2017 är just hur texten skildrar kvinnornas 
grad av tillförlitlighet. År 1997 möts läsaren av citat från offren som får dem att framstå som 
unga, emotionella och sårade. I förhållande till ledamöterna som skildras på ett mer vuxet vis 
då de framställs ha ett stabilt förhållningssätt till händelsen samt ett kontrollerat 
tillvägagångssätt i fråga om att hantera media, framstår de “unga praktikanterna” inte som 
pålitliga källor. 
 
Journalisten Niklas Svensson anmärker kontinuerligt i sin artikeln från 1997 (Svensson 1997) 
hur kvinnorna är “unga”, “praktikanter” och “i en beroendeställning”. Artikeln använder 
också känsloladdade ord som “desperat” och “vädjar”. I enlighet med Hernes teori pekar 
dessa skildringar på tillspetsning samt intensifiering av texten. Även en viss grad av 
polarisering blir framträdande (Johansson 2004).  
 

En av kvinnorna varnar för kulturarbetaren i ett desperat brev som hon skickat 
till flera myndigheter och kulturinstitutioner som stött mannens verksamhet. I 
brevet, som bland annat skickats till Svenska Akademiens ständige sekreterare 
Sture Allén, skriver den unga kvinnan att hon var nyexaminerad inom sitt yrke 
och därför ‘“...befann jag mig i en beroendeställning…”. 

(Expressen 1997) 
 
Däremot i artikeln från 2017 är de kvinnor som kommer till tals vuxna, livserfarna och deras 
historier styrks i artikeln genom citatet: 
 

Matilda Gustavsson har under en månads tid intervjuat ett 30-tal personer med 
kopplingar till Kulturprofilen och Klubben. Arton av dem är kvinnor som 
vittnar om egna erfarenheter av sexuella trakasserier och övergrepp begångna 
av Kulturprofilen. Övriga intervjuade är dels personer med god insyn i 
kulturvärlden och Svenska Akademien, dels människor som kunnat styrka 
kvinnornas historier: ögonvittnen, terapeuter och närstående.  

(Dagens Nyheter 2017) 
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I den ena av artiklarna, artikeln från 2017, återfinns en mycket hög grad av personifiering. 
Fyra kvinnor nämns vid namn samt visas på bild, de som valt att förbli anonyma går under 
alias och deras ansikten är dolda på bilderna. Artikeln från 1997 nämner däremot inga namn 
på de fyra kvinnor som intervjuas i artikeln. Däremot framgår de utsattas ungefärliga ålder 
samt kön, liksom deras intresse för kulturliv. Att personifiera texter innebär enligt Hernes att 
läsaren ska identifiera sig med det som beskrivs i texten. Genom att inkludera personliga drag 
eller relaterbar information ökar chansen till identifikation.  
 
Då den anklagade mannen framställs som en person mer stor makt inom svenskt kulturliv 
framstår han även som en elitperson i samhället. Med starka kopplingar till välkända 
organisationer, institutioner och kända personer inom kulturvärlden ökar graden av 
identifikation hos läsaren. 
 
Övergreppen har skett i Sverige men också i nära samband med Svenska Institutet, vilket 
likaså bidrar till att identifikationen ökar. Sexuella övergrepp är en traumatisk upplevelse ett 
stort antal människor utsätts för. Därmed kan övergreppen som skildras i artiklarna skapa 
länkar mellan de utsatta. Därmed återfinns självfallet en hög grad av identifikation genom 
artikeln som publicerades  2017, i samband med metoo -rörelsen som förenar just dem som 
utsatts för sådana trauman. Rörelsen existerade inte under 1997 vilket troligtvis utgjort en 
oerhörd skillnad mellan de två artiklarna eftersom rörelsen skapat större medial 
uppmärksamhet för den senare artikeln. 
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5 Slutsats 
 
Studiens syfte var att undersöka hur två massmedieproducenter gjort sina urval av nyheter 
samt undersöka om de artiklar vi valt att granska har vinklats och anpassats efter mediernas 
logiker. Studien är baserad på teorier om nyhetsvärdering och tar utgångspunkt i 
ämnesområdet marknadskommunikation. Studien ämnade att besvara forskningsfrågorna; 
“varför fick respektive händelse som beskrivs i två utvalda artiklar plats på medieagendan, 
utifrån teorier om nyhetsvärdering?” samt “hur vinklades artiklarna om anklagelserna mot 
Kulturprofilen som publicerades i Expressen 1997-04-05 i förhållande till artikeln som 
publicerades av Dagens Nyheter 2017-11-21?”. Slutligen presenteras förslag för framtida 
forskning.  

5.1 Resultat 

Utifrån ämnesområdet marknadskommunikation och begreppet PR har fallstudien genom 
nyhetsvärderingsteoretiska analysmodeller belyst hur negativ publicitet i nyhetsmedia 
påverkat allmänhetens uppfattning om institutionen Svenska Akademien. Studien styrker 
också teorin om att allmänhetens uppfattning formas utefter medias urval av information, 
liksom beroende på hur informationen framställs i text, eftersom att allmänhetens involvering 
i händelsen och den bild allmänheten skapade av institutionen baserades på den information 
som Expressen respektive Dagens Nyheter publicerade. Med hjälp av nyhetsvärderingsteori 
har studien belyst markanta skillnader angående omfattningen av de konsekvenser 
institutionen mötte när i stort sett samma händelse offentliggjordes i nyhetsmedia 1997 
respektive 2017. Konsekvenserna för institutionen blev anmärkningsvärt allvarligare när 
allmänheten genom media år 2017 även fick insyn i institutionens verksamhet. Allmänhetens 
involvering i händelsen uppdagade då en kris inom institutionen i och med dess nära samband 
till Kulturprofilen. Studien härleder sambandet mellan dålig publicitet i nyhetsmedia och dess 
påverkan på en institution till PR och forskning om hur negativa händelsers påverkan på 
företag, organisationer eller en institutions framtid. Den utbytesrelation som enligt begreppet 
news management existerar mellan media och PR-utövare poängteras i studien. Utifrån 
nyhetsvärderingsteori belyses en aningen oärlig influens mellan de maktfulla aktörer som 
kommer till tals i artikeln 1997 och journalisten på grund av hans inramning av händelsen. 
Samband mellan skildring av mediatext, texts påverkan på allmänheten och vilken påverkan 
media har på en institution framstod tydligt efter vi djupgående hade analyserat de två 
nyhetsartiklarna. 

I relation till de innehållsanalyser som genomförts i studien önskar vi återigen lyfta forskaren 
Jesper Falkheimers citat som presenteras tidigare i studiens inledning (Nord & Strömbäck 
2012). Falkheimer påpekar den etiska vikten av att skilja journalistens egna kommentarer från 
den fakta som presenteras i nyhetsartikeln. Våra upptäckter utifrån nyhetsvärderingsteori gick 
sällan i enlighet med forskarens uppmaningar. En ytterligare skillnad mellan de två artiklarna 
och Falkheimers regler var hur ingående undersökningarna genomfördes. Stycket nedan 
beskriver de skillnader som framgick utifrån studiens analysavsnitt men poängterar samtidigt 
de brister vi fann utifrån Falkheimers etiska regler (Nord & Strömbäck 2012). 
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Studien har behandlat en händelse där olika versioner av samma händelse har publicerats i 
media. De olika framställningarna kan enligt nyhetsvärderingsteori ha påverkan på hur 
mottagaren uppfattar informationen, och därmed påverka de samhälleliga konsekvenser 
händelsen därefter orsakar. I fallstudien ledde konsekvenserna till negativ påverkan på en 
institution. Det är viktigt att poängtera att de upptäckter vi gjort är baserade på en begränsad 
mängd empiriskt material, därmed kan resultatet inte svara för all svensk press (Ekström & 
Larsson, 2010). Vi har därför under studiens analys undvikit att dra alltför generella slutsatser. 
Vi undersökte de två artiklarna för att identifiera om de innehöll en hög grad av de egenskaper 
som Håkan Hvitfelts nyhetsvärderingsformel (1985) uppger att en artikeln bör ha. Vi fann att 
båda artiklarna innehåller alla dessa egenskaper och att många av egenskaperna är 
återkommande vilket ökar chansen att händelsen publiceras som en nyhetsartikel. Den punkt 
som enligt Hvitfelts formel (1985) utgjorde störst skillnad mellan de två artiklarna var 
användandet av källor. På grund av att journalisterna framställde de utsatta kvinnornas 
trovärdighet som mer eller mindre hög framstod också händelsen som mer eller mindre 
allvarlig för läsaren. Gudmund Hernes dramatiseringstekniker går ut på att skapa ökad 
uppmärksamhet och intresse för en nyhet genom att vinkla händelsen. Vi kom i studiens 
analysavsnitt fram till att alla Hernes medialiseringstekniker återfanns i de båda artiklarna. Att 
undersöka hur de två artiklarna vinklats blir intressant eftersom att hur en artikel framställs 
också medför en påverkan på publiken som nås av informationen (Johansson 2008). Utifrån 
Hernes tekniker blev det väsentligt att båda artiklarna baserades främst på primärkällor, det 
vill säga källorna utgjordes av dem som i person var med om händelsen. Däremot varierade 
omfattningen på det utrymme som primärkällorna fick i vardera artikel. I artikeln som 
publicerades av Expressen kom de utsatta kvinnorna knappt till tals trots att artikelns 
huvudrubrik fokuserar på de sexuella övergreppen. Däremot i artikeln som Dagens Nyheter 
publicerade fick alla arton primärkällor utrymme att återge detaljerade berättelser. I de båda 
artiklarna framstod en tydlig offerskildring. De utsatta kvinnorna karaktäriserades som offer 
och mannen utgjorde berättelsens förövare. Förövaren framstod som uppenbart skyldig i 
Dagens Nyheters artikel, till stor del för att kvinnornas personliga berättelser stöttades av 
trovärdiga källor. Hälften av källorna i Expressens artikel snarare motsatte sig kvinnornas 
historier genom att de viftade bort anklagelserna. Majoriteten av källorna från Expressens 
artikel var personer med makt, men de hade även en personlig koppling till mannen då en 
person var hans fru och den andra var mannens vän. Vi upplevde detta faktum som intressant i 
och med att sannolikheten var hög att de två kände till mannens beteende. Samtidigt är det 
troligt att deras förnekelse, enligt en pseudo -effekt, kan ha bidragit till att läsaren tvekar på 
offrens berättelser. Skillnaden mellan hur de två artiklarna skildrats av respektive journalister 
utgjorde alltså en signifikant upptäckt utifrån studiens teorier. Avslutningsvis låg alltså de 
största skillnaderna mellan hur artiklarna framställs i vem som fick komma till tals, utrymme 
samt den grad av seriositet händelsen gavs då den publicerades. Artiklarna skildes även åt i 
fråga om värdeladdade ordval samt i hur journalisten valde att framställa texten. 
 
Journalistiska tolkningar kan påverka läsarens uppfattning om verkligheten. Då 
medieproducenter skapar nyheter bör de ha i åtanke att gränsen mellan journalistik och 
fiktion är flytande och kan ha grava konsekvenser. Om det faktumet inte tas på allvar finns 
det en risk för att sanningen förvrängs med hjälp av strategier och tekniker i syfte att locka 
läsare. Att teknikerna missbrukas. Genom undersökningen har vi bidragit till att belysa hur 
nyhetsmedia utgör en central roll i samhället, att även deras relation till PR-utövare påverkar 
samhället, samt vikten av nyhetsmedias ansvar att delge en sanningsenlig och 
verklighetstrogen bild av omvärlden (Hultén 1993).  
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5.2 Förslag på framtida forskning  
 
Att forska vidare mer djupgående kring vilka samhälleliga förändringar som legat till grund 
för skillnaderna i artiklarnas framställning och i hur de mottogs av sin publik är en intressant 
aspekt, eftersom att studien enbart ämnar att undersöka hur artiklarna vinklades samt varför 
händelsen fick plats på medieagendan. Studien har sin utgångspunkt i 
marknadskommunikation och skapar en grund för att vidare forska i hur institutionen Svenska 
Akademien påverkats av händelsen som skildrats i studiens empiri. Studien ledde till en ökad 
förståelse för nyhetsvärderingsprocessen utifrån metodologiska och teoretiska perspektiv, men 
för en mer djupgående analys kan man fortsatt fokusera mer ingående på journalistens 
förutsättningar eller begränsningar. Krisen inom Svenska Akademien har uppmärksammats 
även i utländsk media i och med institutionens koppling till Nobelpriset och till de 
litteraturpristagare som valts ut av ledamöterna i Svenska Akademien. Likaså kopplingen 
mellan Svenska Akademien och det svenska kungahuset samt Sveriges nations rykte kring 
god jämställdhet har omnämnts i utländsk media. Studien har inte djupdykt i utländsk media 
utan enbart baserats på två artiklar från Dagens Nyheter samt Expressen. Därmed är ett 
förslag på framtida forskning att öka mängden empiriskt material samt att utföra en 
omvärldsanalys. Den ekonomiska aspekten av nyhetsurval har inte heller granskats i vår 
studie. Mediatextens fokus kan vara starkare riktat gentemot dramaturgi och kändisskap då 
tidningen behöver sälja bilagor, även politiska agendor kan påverka vilka nyheter som 
publiceras. Om tidningen är statlig eller privat ägd kan också påverka nyhetsinnehållet.  

  

34 



 

6.0 Källförteckning 

6.1 Tryckta källor 

6.1.1 Litteratur 

 
Altheide, D & Snow, R. (1979): Media Logic. Beverly Hills: Sage.  
 
Altheide, D. & Snow, R. (1991): Media Worlds in the Postjournalism Era. 
New York: Aldine de Gruyter. 
 
Bryman, A. & Bell, E. (2013). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Stockholm: Liber. 
 
Carson, D. J., Gilmore, A., Perry, C. & Gronhaug, K. (2001). Qualitative Marketing 
Research. London: SAGE Publications Inc. 
 
Dahlén, M. & Lange, F. (2009). Optimal marknadskommunikation. Malmö: Liber. 
 
Ekström, M. & Larsson, L. Å. (Red.) (2010).  Metoder i kommunikationsvetenskap. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Elliott, P & Golding, P. (1979). Making the news. London: Longman.  
 
Hadenius, S. & Weibull, L. (2005). Massmedier En bok om press, radio & TV. Falun: Albert 
Bonniers förlag. 
 
Hultén, L. (1993).  Journalistikens villkor: om plikten att informera och lusten att berätta . 
Stockholm: Natur och kultur. 
 
Hvitfelt, H. (1985). På första sidan: en studie i nyhetsvärdering . Stockholm: 
Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar. 
 
Jarlbro, G. (2000). Vilken metod är bäst - ingen eller alla?: metodtillämpning i medie- och 
kommunikationsvetenskap. Lund: Studentlitteratur. 
 
Johansson, B. (2008). Vid nyhetsdesken: En studie av nyhetsvärdering vid svenska 
nyhetsredaktioner. Sundsvall: Demokratiinstitutet. 
 
Johansson, B. (2004). Journalistikens nyhetsvärderingar . I Nord, L & Strömbäck, J. (red). 
Medierna och demokratin (s.223-240). Lund: Studentlitteratur. 
 
Lundgren, K., Ney, B. & Thurén, T. (1999).  Nyheter: att läsa tidningstext . Stockholm: 
Ordfront. 

Nord, L & Strömbäck, J. (2012).  Medierna och demokratin. Studentlitteratur: Lund. 
 

35 



 

Strömbäck, J. (2009). Makt, medier och samhälle. En introduktion till politisk 
kommunikation. Stockholm: SNS förlag. 
 
Wanta, W & Ghanem, S (2007). Mass Media Effects Research. Advances Through 
Meta-Analysis. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates. 
 
Östbye, H., Knapskog, K., Helland, K., & Larsen, O. (2003).  Metodbok för medievetenskap . 
Malmö: Liber. 
 
Östgaard, E. (1968). Nyhetsvärdering. Massmedia och nyhetsförmedling. Stockholm: 
Wahlström & Widstrand 

6.1.2 Tidningsartiklar 
 
Gustavsson, M (2017) 18 kvinnor: Kulturprofil har utsatt oss för övergrepp. Dagens Nyheter, 
21 november. 
https://www.dn.se/kultur-noje/18-kvinnor-kulturprofil-har-utsatt-oss-for-overgrepp/ 
 
Svensson, Niklas (1997) Sexterror i kultureliten. Nödrop från ung kvinna till Svenska 
Akademien. Expressen, 5 april. 

6.1.3 Elektroniska källor 
 
Bonnier (2018). Om Bonnier AB. https://www.bonnier.com/sv/page/om-oss [2018-12-22] 
 
Dagens Nyheter (2019). Kulturprofilen. https://www.dn.se/om/kulturprofilen/ [2019-01-05] 
 
Harcup, T. & O'Neill, D. (2001). What Is News? Galtung and Ruge revisited. Journalism 
Studies, vol. 2(2), ss. 261-280. http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14616700118449 
 
Nationalencyklopedin (2019) Institution. 
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/institution [2019-01-02] 
 
Nationalencyklopedin (2018) Me too-rörelsen. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/me-too-rörelsen [2018-05-02] 
 
Nationalencyklopedin (2018) Norm.  
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/norm-(handlingsregel) [2019-01-04] 
 
Nobelstiftelsen (2018). Nobelstiftelsen verksamhetsberättelse 2017. Stockholm: 
Nobelstiftelsen. 
https://www.nobelprize.org/uploads/2018/07/annual_review_17_sv-5b3f3d3813a4d.pdf 
 
Myndigheten för press, radio och tv. (2018). Dagstidningsförteckning 2018. Stockholm: 
Myndigheten för press, radio och tv.  
https://www.mprt.se/Documents/Presstödsnämnden/Dagstidningsförteckning/Dagstidningsför
teckning%202018.pdf 
 

36 



 

Oreskes, M. (2000). News: A Bit Hard to Define. The Harvard International Journal of 
Press/Politics, vol. 5(3), ss. 102-104. 
 
Strömbäck J. (2008). På nyhetsmediernas agendor. En studie av hot och risker i det svenska 
nyhetsurvalet i morgonpress, kvällspress och TV.  Sundsvall: Demokratiinstitutet. 
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:127561/FULLTEXT01.pdf 
 
Svenska Akademien (2018a). De Aderton. 
http://www.svenskaakademien.se/svenska-akademien/de-aderton [2018-05-03] 
 
Svenska Akademien (2018b). Svenska Akademien. 
http://www.svenskaakademien.se/svenska-akademien [2018-05-03] 
 
Visit Sweden (2017). Den internationella bilden av Sverige som land (Rapport 2017). 
Stockholm: Visit Sweden. 
  

37 



 

7.0 Bilagor 

7.1 Figurer  

7.1.1 Bilaga 1 

 
 
Figur 1. Egen bearbetning. Sammanfattning av sambandet mellan studiens forskningsmetod 
samt teorier (2018). 
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7.2 Artiklar  

7.2.1 Bilaga 2 
18 kvinnor: Kulturprofil har utsatt oss för övergrepp. Dagens Nyheter 2017. 
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7.2.2 Bilaga 3 
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