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Abstract 

“If you want a real friend, buy a dog. A review of Aftonbladets production 

of Jan Stenbeck before and after his death” 

In this essay I have studied Aftonbladets portrayal of the Swedish businessman Jan 

Stenbeck and if the reporting changes before and after his death, and if so, in which 

ways. With help from a qualitative syntax analysis and a content analysis I studied my 

material about Stenbeck during the time period 2000-09-19 to 2004-09-19. In my 

quantitative analysis I studied 140 articles and in my syntax analysis I studied ten 

articles, five before and five after Stenbecks death. The theoretical perspectives that I 

applied in my study is Sigurd Allerns theory about tabloid papers novelty criteria and 

Adam Shehatas theory about Framing. Allerns theory describes what criteria the 

tabloid papers have on news and Shehatas theory about framing describes the 

political forces behind the news who wants to set their own agenda. The results from 

my quantitative study show that there is more sensational news about Stenbeck after 

his death rather than before. The news before his death was mostly about Stenbecks 

work. In the results from my qualitative analysis I found that the content among the 

articles after Stenbecks death were more negative than the ones before he’s death. 

This is partly due to the ideological standpoints that the authors of the articles take. 

In the end discussion I interpret the results from my analysis, by example how 

Aftonbladets yellow journalism affect their portrayal of Stenbeck in my opinion.     

 

Keywords: 

Jan Stenbeck, Mass communication, Media Production, Aftonbladet, quantitative 
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1. Inledning 

1.1 Inledning och problemformulering  
 

Jan Stenbeck är enligt mig en av de mest framgångsrika entreprenörerna i Sveriges 

nutid. Han var en av förgrundsfigurerna i uppbrytandet av de svenska monopolen 

inom telefoni och television och en av grundarna till TV3, Comviq och Modern Times 

Group som idag äger bland annat Viasatkanalerna. Detta kan ha gjort att de flesta 

händelserna kring Jan Stenbeck hade ett högt nyhetsvärde och att medierna ofta 

rapporterade om honom. Detta är en av anledningarna till att jag kommit att 

intressera mig mycket för Jan Stenbeck. På grund av detta har jag valt att göra en 

granskning av hur Aftonbladet framställt Stenbeck två år före och två år efter hans 

död. Detta för att se om framställningen av Jan Stenbeck förändras efter hans död 

och om så, på vilket sätt. Utmärkande för just kvällspressen, som Aftonbladet, är 

deras mer sensationsinriktade tabloidjournalistik (Hadenius, 2011:77). Denna 

sensationsinriktade journalistik är anledningen till att jag granskar just Aftonbladet. 

Resultaten jämförs och tolkas sedan bland annat med framställningen av andra 

kända personer i media, exempelvis kvällstidningarnas framställning av Lady Diana 

som helgonförklarats av olika anledningar efter sin död (Ghersetti & Hvifelt, 

2000:155). Jämförelsen med medieframställningen av Lady Dianas död anser jag 

relevant då hon likt Stenbeck var en välkänd offentlig person vars död 

uppmärksammades i många medier. Jag kommer genom denna jämförelse i slutet av 

min studie se om det finns likheter och skillnader mellan kvällstidningars 

framställning av Stenbecks och Dianas död, och isåfall vilka de är. Min studie 

undersöker om Aftonbladet drar fördel av positiva och tragiska händelser i Jan 

Stenbecks liv och om detta förändrar deras sätt att framställa honom i och med hans 

död. En av de teorier som lyfts fram i studien och som kan anses relevant att 

applicera på resultatet är Framing. Adam Shehata beskriver att Framing handlar om 

hur en händelse ramas in och ges en specifik innebörd utifrån olika intressenters 

intressen, men även processen som leder fram till denna förståelse (Shehata, 

2012:327). Det går att diskutera huruvida olika intressenter kan ha viljan att påverka 

innehållet i artiklarna om Stenbeck i Aftonbladet. Ur ett medie- och 

kommunikationsperspektiv kan denna studie bidra till en förståelse om hur olika 
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intressenter genom ägande eller politiskt inflytande kan ha en möjlighet att påverka 

innehållet i en kommersiell tidning och dess framställning av kända personer, såsom 

Stenbeck. Vidare hur detta kan ta form i och med kommersiella tidningars 

sensationsjournalistik och nyhetsvärderingskriterier. Det går sedan att diskutera hur 

kommersiella tidningar såsom Aftonbladet, genom en sensationsinriktad 

framställning av kända personer som exempelvis Jan Stenbeck påverkar 

allmänhetens bild av honom.  Min hypotes är att Aftonbladet främst skildrat 

Stenbecks negativa sidor såsom hans otrohet, övervikt och bråket om arvet efter 

honom, istället för positiva sidor. 

1.2. Syfte 
 

Syftet med studien är att undersöka framställningen av Jan Stenbeck i Aftonbladet 

och om den förändras före respektive efter hans dödsfall, och om så, på vilket sätt. 

Detta för att se om Aftonbladet framställer Stenbeck positivt eller negativt och hur 

han gestaltas i och med Aftonbladets nyhetsvärderingskriterier. 

1.3. Frågeställningar 
 

 Hur framställs Jan Stenbeck i Aftonbladet, är det några skillnader före och 

efter hans död, om så, vilka?  

 Förekommer fler sensationella nyheter före eller efter Stenbecks död? 

 Framställs skeendena i artiklarna som utförda handlingar eller som 

slumpmässiga händelser och i vilken utsträckning framställs Stenbeck som 

aktivt handlande respektive passivt deltagande i artiklarna? Är det skillnad 

före och efter hans död?  

 Förekommer några ideologiska ställningstaganden för eller emot Jan Stenbeck 

som privatperson och affärsman? Om så, är det någon skillnad i artiklarna före 

och efter hans död? 

1.4 Bakgrund 

Jan Stenbeck var en finansman och från år 1977 var han den största ägaren och 

ledande kraften i företaget Investment AB Kinnevik. Jan Stenbeck ändrade snabbt 
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Kinneviks arbetssätt och inriktning, från de tidigare tyngre industrierna till den nya 

marknaden inom telefonin, TV, press och radio. Detta val gjorde Jan Stenbeck 

eftersom han ville utmana de offentliga monopol som Televerket och Sveriges 

Television vid denna tid hade (NE.se, 2013). 

Jan Stenbecks TV-satsningar startade med att han köpte in sig i ett satellitprojekt i 

Luxemburg och därigenom fick han tillgång till två TV-kanaler. Därefter gjorde 

Stenbeck, i brist på andra investerare och intressenter, om dessa två kanaler. En till 

en egen reklamkanal vid namn TV3 och den andra till en betalkanal som då hette 

TV1000 och idag är Viasatutbudet. Efter en tid lyckades Stenbeck även med att få en 

post inom den konkurrerande reklamkanalen TV4. Senare samlade Stenbeck sin 

medieverksamhet i Kinnevik i dotterbolaget, idag känt som MTG eller Modern Times 

Group. Jan Stenbeck gjorde även nya satsningar inom pressen som bröt mot de 

rådande normerna inom tidningsbranschen, exempel på detta är gratistidningen 

Metro som började distribueras i Stockholms tunnelbanor. Stenbeck gjorde även 

stora investeringar inom telefoni bland annat genom företaget Tele 2. Jan Stenbeck 

dog plötsligt den 19 augusti 2002 i sviterna av en hjärtattack (NE.se, 2013). 

1.5 Disposition.  
 

I kapitel två börjar jag med att beskriva och fastställa material, avgränsningar, urval 

och metod. Först beskriver jag vilka avgränsningar jag gjort och sedan fastställer jag 

att min metod är en kombination av en kvantitativ innehållsanalys och kvalitativ 

kritisk lingvistisk syntaxanalys. Den kvantitativa innehållsanalysen granskar 

företeelser i 141 artiklar medan syntaxanalysen studerar 10 texter djupare för att 

utröna ideologiska ställningstaganden genom grammatiska val. Därefter i kapitel tre 

förklarar jag utförligt den tidigare forskningen i form av mediemarknadens 

ägarkoncentration och kommersiella nyhetskriterier, samt teorin om framing som jag 

kommer applicera i min uppsats. I kapitel fyra framställer jag min analys och mitt 

resultat som sedan följs av en slutdiskussion i kapitel fem. Allra sist finns även 

källförteckning och bilagor med kodschema och variabler. 
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2. Material och metod 

2.1 Material och urval 
 

Det material jag granskade var artiklar från Aftonbladet. Anledningen till att jag 

valde att granska Aftonbladet var bland annat för att det är den webbtidning i Sverige 

som har flest besökare om dagen, cirka två miljoner (kia-index, 2013-01-29). En 

annan anledning var att Aftonbladet är en kvällstidning med relativt få 

prenumeranter och beroende av lösnummerförsäljning, vilket kan ha lett till att de 

ofta behandlat redaktionella begrepp som sensationsjournalistik (Hadenius et al, 

2011:77). Denna sensationsjournalistik i kombination med att Stenbeck var 

inblandad i flera kontroversiella händelser kan ha påverkat Aftonbladets 

framställning av Jan Stenbeck. Aftonbladet ägs även av mediekoncernen Schibsted 

som var en konkurrent till Stenbeckssfären då de på 1990-talet började publicera 

gratistidningen Metro. Denna konkurrens kan bland annat ha uppstått då Metro 

också gavs ut i Stockholm och konkurrerade om Aftonbladets läsare (Sundin, 2011: 

13f). Dessa faktorer gjorde att urvalet av empiriskt material fastställdes till artiklar 

från Aftonbladet.  

 

Artiklarna fann jag genom att använda mig av sökmotorn Retriever, där jag kunde 

avgränsa artikelsökningen (Mediearkivet Retriever, 2013-02-04). Artiklarna 

handlade uteslutande om Stenbeck. Det fick med andra ord inte vara artiklar där 

Stenbeck endast nämndes. Ett exempel på en artikel som inte innefattades var en 

lista över Sveriges 20 rikaste män där Stenbeck nämndes i tre meningar. Artiklarna 

skulle även vara längre än notiser med endast tre till fyra meningar. Granskningen 

innefattade alla artiklar om Stenbeck, oavsett om de handlade om hans privatliv eller 

yrkesliv. Tidsperioden för granskningen sträckte sig två år före och två år efter 

Stenbecks död den 19 augusti 2002 då denna tidsperiod erbjöd ett stort antal artiklar. 

Jag valde att göra ett totalurval för att jag ville granska alla artiklar om Stenbeck 

inom den utvalda tidsperioden för att inte utesluta artiklar som kunde påverka min 

bild av Aftonbladets framställning av honom. Detta resulterade i att jag granskade 

141 artiklar efter bortfall av dem som inte uppfyllde urvalskriterierna, 61 artiklar före 

och 80 artiklar efter Stenbecks död 
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Utifrån totalurvalet i min kvantitativa studie valdes 10 artiklar, fem artiklar före och 

fem efter Stenbecks död ut för en fördjupad kvalitativ analys. Anledning till detta 

strategiska urval var att det endast fanns cirka 10 artiklar där Stenbeck tydligt stod i 

fokus i hela artiklarna och handlingar och händelser kring honom beskrevs utförligt. 

Jag var även tvungen att innefatta artiklar som behandlade både affärsliv och 

privatliv i en kombination. Artiklarna jag granskade i min kvalitativa analys var 

främst från nyhetsdelen av Aftonbladet, men det var även någon krönika och någon 

debattartikel. Efter analysen kunde jag jämföra artiklarna före och efter Stenbecks 

död med varandra och se om det fanns några skillnader och likheter mellan dem 

utifrån mitt syfte och mina frågeställningar. Jag granskade bland annat om artiklarna 

fokuserade på några specifika egenskaper eller använde specifika metoder för att 

framställa Stenbeck som en handlande aktör eller passiv deltagare före och efter hans 

död.     

2.2 Kvantitativ innehållsanalys 

Metod 
 

Jag har använt mig av en kvantitativ innehållsanalys för att svara på de kvantitativa 

frågeställningarna som handlade om att räkna och mäta mönster. Detta för att kunna 

urskilja möjliga skillnader och likheter i framställningen av Jan Stenbeck före och 

efter hans död i artiklarna. Den kvantitativa textanalysen valde jag att använda mig 

av då det är en lämplig metod för att räkna företeelser i texter. Metoden är speciellt 

passande för att finna mönster i ett större material, som mitt material som består av 

141 artiklar (Shapiro & Markoff 1997:14f).  

För att få en bild av materialet så började jag med att undersöka en mindre mängd 

artiklar. Det gav mig information om vilken sorts artiklar om Stenbeck som var 

relevanta för min analys (Bergström & Boréus, 2012:54). Jag fastställde efter den 

analysen avgränsnings- och urvalskriterier för de artiklar jag skulle granska. Utifrån 

denna information, mitt syfte och mina frågeställningar tog jag sedan fram ett 

kodschema med variabler och variabelvärden som är analysinstrument för att 

granska och räkna exempelvis företeelser i artiklar (Bergström & Boréus, 2012:54). 

För att de olika variablerna jag använde mig av i kodschemat tydligt skulle skilja sig 
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ifrån varandra förändrade jag dem under analysens gång då definieringsproblem 

uppstod (Esaiasson et al. 2005:227).  

Den första variabeln granskade vilka källor som styrker informationen om Stenbeck i 

artiklarna och när källhänvisningar uteblivit. Detta var intressant för att se hur 

källkritisk Aftonbladet var i olika artiklar om Stenbeck före- respektive efter hans 

död. Den andra variabeln granskade vilken sorts vinkel artikelrubrikerna om 

Stenbeck hade. Variabeln var av betydelse eftersom många artikelrubriker med 

positiv vinkel skulle kunna påverka allmänhetens bild av Stenbeck positivt och vice 

versa.  Den tredje variabeln redogjorde för vilken del av Jan Stenbecks liv artiklarna 

skildrade, antigen privatliv, affärsliv eller en blandning av dem. Den var intressant för 

att se om Aftonbladet fokuserade på att lyfta fram Stenbecks privatliv eller affärsliv i 

olika utsträckning före och efter hans död. Den fjärde variabeln granskade huruvida 

aktörer som kom till tals framställdes med något specifikt anföringsverb såsom 

exempelvis säger, beskriver, bekräftar eller förklarar. Detta var intressant att 

granska för att se om journalisterna tillskrev olika aktörers förklaringar i artiklarna 

värdeladdade anföringsverb i en större utsträckning före eller efter Stenbecks död. 

Den femte variabeln i studien mätte vilket tema artiklarna om Jan Stenbeck hade och 

vad artiklarna handlade om. Denna mätning var intressant för att kunna urskilja vad 

majoriteten av artiklarna handlade om före och efter Stenbecks död.  Den sista 

variabeln i studien granskade i vilken utsträckning olika aktörer fick komma till tals i 

artiklarna. Denna variabel var intressant bland annat för att utmäta i vilken 

utsträckning Stenbeck och andra aktörer fick komma till tals och förklara eller 

försvara sig i artiklarna. (Alla dessa variabler med utförlig förklaring finns i bilaga 

7.1.) 

Jag kom fram till dessa variabler då de tillsammans besvarade frågeställningen om 

hur Stenbeck framställdes i artiklarna och skillnaderna före och efter hans död. Efter 

fastställandet av kodschemat utförde jag en pilotstudie vilket är en provkodning av en 

liten del av materialet för att se hur mina variabelvärden och variabler fungerade 

(Bergström & Boréus, 2012:56). Denna pilotstudie gav mig en möjlighet att förändra 

och korrigera variablerna så att de fungerade bra i analysen. Jag förändrade alla 

variabler och variabelvärden på något sätt för att korrigera de svårigheter jag stötte 

på under provkodningen (mer utförlig förklaring finns i bilaga 7.1.).  
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2.3 Kvalitativ textanalys 

Metod 

I min kvalitativa textanalys använde jag mig av en kritisk lingvistisk syntaxanalys. En 

kritisk lingvistisk syntaxanalys används bland annat genom att forskaren arbetar med 

texter i relation till deras kontext. Detta ansågs lämpligt i min studie då syftet var att 

granska Aftonbladets framställning av Stenbeck före och efter hans död. Jag kunde 

då granska om artiklar med liknande tema före- och efter hans död såg olika ut 

(Bergström & Boréus, 2012:279). Jag valde att genomföra en syntaxanalys eftersom 

den lämpade för att se texternas ideologiska perspektiv istället för att enbart granska 

textens grundläggande påståenden (Bergström & Boréus, 2012:280). De ideologiska 

undertoner jag ville granska i min syntaxanalys var huruvida Aftonbladets 

artikelförfattare tog ställning för eller emot Stenbeck och framställde honom som 

skyldig till olika handlingar. En god hjälp under analysen var att jag redan hade 

övergripande kunskap om artiklarna då jag redan genomfört min kvantitativa analys. 

  

Kritisk lingvistisk syntaxanalys 

Jag fokuserade i syntaxanalysen på hur författarna beskrev händelser och 

förändringar i Stenbecks liv, sådana förändringar var Stenbecks viktuppgång, död, 

vinster och förluster. När författarna förklarade händelser valde de mellan olika 

modeller och försökte sätta händelserna i ett perspektiv. Vilken modell författaren 

använde framkommer genom meningsbyggnad och ordval. Transitivitet är en term 

som i sammanhanget används för att visa hur syntaxen uttrycker valet av perspektiv 

när en händelse eller relation beskrivs (Bergström & Boréus, 2012:280). Jag 

granskade om författarna framställde Stenbeck ur ett visst perspektiv när de 

exempelvis talade om hans affärer, relation till sin familj eller viktuppgång . Dessa 

begrepp gjorde det intressant att senare i studien granska om författarna valde att 

lyfta fram Stenbeck som den skyldige till olika handlingar i artiklarna. Ett exempel i 

detta fall skulle kunnat vara att författarna uttryckte det som att Stenbecks affärer 

påverkade det svenska folket negativt och att de borde reagera. I syntaxanalysen 

använde jag en begreppsapparat för att fastställa olika element i beskrivningar av 

skeenden. Jag koncentrerade mig på skeenden då beskrivningen av dem var viktiga 

för tolkningen av hur författarna framställde samhälleliga processer (Fowler, 

1991:70ff). Transitivitet har tre huvudfaktorer jag använde mig av i min syntaxanalys:  
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 Processer – kan vara en handling eller händelse. En handling är något som 

utförs avsiktligt av någon, exempelvis Stenbeck som sparkade en chef. En 

händelse är en förändring i världen som inträffar utan att någon har handlat 

medvetet och som inte står under någons kontroll. En sådan händelse var i 

mitt fall Stenbecks plötsliga död. Processer kan vara materiella, verbala och 

mentala. Med materiella menas exempelvis att Stenbeck köpte en bil, verbala 

att Stenbeck sagt något åt någon och mentala att textförfattaren drömt att 

Stenbeck kommer påverka Sveriges välfärd. Jag noterade processerna i de 

olika artiklarna i min syntaxanalys för att kunna jämföra dem med varandra 

(Fowler, 1991:73ff).   

 Deltagare – Delade jag in i agenter och deltagare som påverkades av 

processer. En agent är någon som handlar. Deltagare är någon som påverkas 

och som antigen kan vara mänskliga eller omänskliga. Mänskliga deltagare 

som påverkades av en handling kallar jag mottagare, icke mänskliga deltagare 

kallas objekt (Fowler, 1991:75f). I min granskning studerade jag om Stenbeck 

framställdes som en agent eller deltagare och om det var någon skillnad före 

och efter hans död. 

 Omständigheter – Är förklaringar av tid och plats vilket jag även räknade i 

min analys av artiklarna i de fall då de beskrev en viktig del av det. 

Omständigheter var exempelvis viktiga när artiklarna handlade om något 

Stenbeck gjort för länge sedan (Fowler, 1991:76f).  

 

Att beskriva något som en handling betyder att bestämda deltagare i processerna ges 

ansvar för att något inträffar, vilket inte är fallet om ett skeende beskrivs som en 

händelse (Bergström & Boréus, 2012:283). Jag granskade med andra ord hur och i 

vilken utsträckning författarna framställde skeenden som handlingar Stenbeck 

genomfört, handlingar andra genomfört mot Stenbeck eller rena händelser. 

 

Själva grundidén i syntaxanalysen var sedan att ställa textens befintliga syntax mot 

andra möjliga sätt att beskriva händelserna. Här är begreppet transformation viktigt 

(Bergström & Boréus, 2012:282). Transformation bygger på att det finns förklaringar 

av skeenden som har en mer fullständig form än andra(Bergström & Boréus, 

2012:283). De transformationer jag granskade bestod av faktorer i artiklarna om 
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Stenbeck som författaren inte valde att nämna. En transformation som rör processer 

är en nominalisering. Det betyder att de verb eller adjektiv som mer fullständigt 

beskriver processer ersätts med substantiv (Bergström & Boréus, 2012:283f). Ett 

exempel på en nominalisering är meningen ”Stenbeck sparkar chefer” detta istället 

för exempelvis ”Stenbeck sparkade sin direktör Johansson igår”, nominaliseringar 

gör med andra ord att deltagare kan tas bort från de olika processerna (Bergström & 

Boréus, 2012:284). Vidare kan det även vara så att processerna kring Stenbeck 

uppfattas som verkligare för läsaren om de benämns med substantiv.  

 

En annan form av transformation kallas passivisering. I en passivisering med agenter 

skrivs det så att mottagaren kommer i fokus. ”MTG chefen sparkades med omedelbar 

verkan av Stenbeck” är ett exempel på en passivisering, detta då istället för ”Stenbeck 

sparkade MTG chefen med omedelbar verkan”. Passivformen kan ha betydelse för 

tolkningen hos läsaren av artikeln, då den språkligt möjliggör att agenten utelämnas 

helt. Då har agenten försvunnit medan meningen fortfarande är språkligt korrekt 

(Bergström & Boréus, 2012:284). Passivformen används även för att dölja ansvar och 

verka mystifierande. Ett exempel är förklaringen ”Kinnevik förlorar”, som saknar 

mycket information. Passivformen kan också användas i ideologiskt känsliga 

sammanhang där författaren inte vill ta ställning till om det finns agenter, vilken roll 

de har och vilka de är (Bergström & Boréus, 2012:285). Ett exempel kan vara om 

Stenbeck gjort affärer utomlands som är suspekta och författaren inte vill hänga ut 

Stenbeck och hans medarbetare eftersom det är obekräftade uppgifter. Om olika slags 

nominaliseringar och passiviseringar är vanligt förekommande i texterna kan detta få 

en ideologisk effekt (Bergström & Boréus, 2012:284f). Denna ideologiska effekt kan 

uppstå när författarna ofta tillskriver Stenbeck ansvar för händelser, försöker dölja 

orsakssammanhang och ansvar. Med dessa verktyg kommer jag senare i min studie 

kunna granska hur händelser kring Stenbeck framställts före och efter hans död och 

se om det fanns några skillnader och underbyggda politiska ideologier. Detta för att 

sedan diskutera vilka som, om det nu fanns politiska ideologier, låg bakom dessa. 

Syntaxanalysens olika verktyg och granskningsformer gav upphov till två mer 

specificerade frågeställningar för att underlätta genomförandet av min kvalitativa 

analys: 

1. Framställs processerna i artiklarna som utförda handlingar eller 

slumpmässiga händelser och i vilken utsträckning framställs Stenbeck som 
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den aktivt handlande respektive passivt deltagande i artiklarna, är det 

skillnad före och efter hans död? 

2. Förekommer några nominaliseringar eller passiviseringar med ideologisk 

effekt genom ställningstaganden för eller emot Jan Stenbeck som 

privatperson och affärsman? Om så, är det någon skillnad i artiklarna före 

och efter hans död? 

2.4 Metoddiskussion 

Den första, kvantitativa innehållsanalysen har vissa problem. Det är inte alltid 

meningsfullt att räkna ett stort antal artiklar. I många fall är det viktigaste inte hur 

många gånger något nämns utan på vilket sätt det sägs (Bergström & Boréus, 

2012:80). Detta tänkte jag på då jag kombinerade min kvantitativa innehållsanalys 

med en lingvistisk textanalys för att se hur vissa texter om Stenbeck framställdes. För 

att få en god validitet och mäta det jag ville mäta i min kvantitativa textanalys 

definierade jag tydligt vilka delar av artiklarna de olika variablerna skulle granska och 

vilken skillnad det var på dem (Bergström & Boréus, 2012:82). För att uppnå en hög 

reliabilitet i min analys definierade jag på vilket sätt granskningen av artiklarna med 

variabelvärden skulle genomföras (se utförlig förklaring om variabler i bilaga 7.1). Ett 

exempel var att jag i variabeln där jag skulle fastställa om artikelrubrikens vinkel 

även lade till variabelvärdena obestämbar och neutral, vilket gav mig fler 

valmöjligheter. Jag genomförde även en pilotstudie för att få möjlighet att förändra 

variablerna för att motverka osäkerhet i tolkningen (Bergström & Boréus, 2012:42). 

En dubbelkodning genomfördes också för att kontrollera intrasubjektiviteten, om de 

två olika kodningarna överensstämde med varandra. För att den första kodningen 

inte skulle påverka resultatet i den andra gjordes de med två veckors mellanrum. 

Resultatet av dubbelkodningen var mycket likt den första kodningen, vilket var ett 

tecken på att jag varit konsekvent i min kodning och inte behövde förändra något. 

Denna konsekvens kan bero på att pilotstudien gav mig möjlighet att förändra mina 

variabelvärden (Bergström & Boréus, 2012:56).   

Ett problem med den kritiskt lingvistiska syntaxanalysen var i vilken utsträckning 

den verkligen lyfte fram information som inte annars funnits i artiklarna. Faktum 

kvarstår dock att nyttan av syntaxanalysen var att den gav mig en möjlighet att på ett 

systematiskt sätt upptäcka underbyggda budskap och ideologier i artiklarna om 
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Stenbeck (Bergström & Boréus, 2012:293f). Jag analyserade texterna före och efter 

Stenbecks död tillsammans vilket frambringade ett mönster jag kanske inte annars 

skulle ha funnit. Ett validitetsproblem var i vilken utsträckning artiklarnas 

meningsbyggnad kunde användas för att lyfta fram dolda mönster i artikeltexterna 

och om dessa mönster kunde tyda på ideologiska faktorer som makt eller förtryck. 

Jag tycker detta är tydligt i min analys då bland annat händelser som Stenbecks död 

beskrevs som en medveten handling genom att framställa det som att Stenbeck åt 

ihjäl sig (Bergström & Boréus, 2012:296). Ett intersubjektivitetsproblem i 

syntaxanalysen jag löste var vad tolkningen av olika grammatiska mönster i texten 

betyder (Bergström & Boréus, 2012:296). Jag löste detta genom att i metoddelen 

tydligt definiera hur de olika delarna i min syntaxanalys skulle genomföras och 

genom att jag endast granskade artiklar där Stenbeck tydligt stod i fokus i hela 

artiklarna och där händelser och handlingar kring honom beskrevs utförligt. En 

syntaxanalys kräver även noggrann närläsning och är inte lämpligt för ett stort 

material, vilket jag uppmärksammat då jag enbart granskade 10 artiklar sammanlagt, 

fem före och efter Stenbecks död (Bergström & Boréus, 2012:298). 
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3. Teori och tidigare forskning. 

3.1 Framställningen av Lady Dianas död i press. 
 

Marina Ghersetti och Håkan Hvifelt gjorde en rapport om nyhetsbevakningen av 

Prinsessan Diana efter hennes död som går att jämföra med min studie. Ghersetti och 

Hvifelt beskriver att det klassiska retoriska ”vi mot dem” förekom i stor utsträckning. 

”Vi” var alla vanliga människor medan ”dem” var kungahuset (Ghersetti & Hvifelt, 

2000:155). Detta ”vi mot dem” uppkom bland annat som en reaktion emot 

kungahusets makt, då kungahuset inte sörjde Dianas död lika mycket som 

allmänheten enligt kvällstidningarnas framställning. ”Vi mot dem” fenomenet står i 

kontrast med att kvällstidningarna innan Dianas död ofta fokuserade mer på Diana 

privat än som offentlig person. Det är relevant att sedan jämföra om det även finns 

något ”vi mot dem” i artiklarna om Stenbeck och på så sätt möjligtvis finna liknelser i 

denna kändisjournalistik.  Allmänheten i Sverige skulle alltså enligt denna slutsats 

vara i en kamp mot Stenbeck i större utsträckning före hans död än efter. Ghersetti 

och Hvifelt förklarade även att det var uppenbart att kvällstidningarnas porträtt av 

prinsessan efter hennes död formades av deras inriktning mot sensationsjournalistik. 

Denna slutsats är av betydelse för min studie. Jag kommer att jämföra studien om 

Diana med mina resultat för att se om framställningen av Stenbeck påverkats av 

Aftonbladets inriktning mot sensationer. Källhänvisningarna var också något som 

ofta saknades när det gällde beskrivningar av Diana. Särskilt tydligt var detta i de 

spekulativt utformade texterna. Ghersetti och Hvifelt menar att ju mer spektakulära 

och intima uppgifterna var, desto lägre kvalitet på källorna (Ghersetti & Hvifelt, 

2000:156f). Detta är ännu en intressant faktor att jämföra med resultaten från min 

studie, utifall även artiklarna med spekulativa intima uppgifter om Stenbeck ofta 

saknade källhänvisning. 
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3.2 Sensationsjournalistikens uppkomst 

– Sensationsjournalistik 

Något som kännetecknar stora nyhetshändelser är enligt Ghersetti tydliga 

sensationella inslag, vilket ofta intresserar publiken. Många forskare använder 

sensationsjournalistik synonymt med begreppen kvällstidningsjournalistik och 

skvallerjournalistik. Oftast handlar sensationsjournalistiken om människor i ovanliga 

situationer, människor som avviker från förväntat beteende, ofta kända människor. 

Sensationsjournalistiken prioriterar även nyheter om sex, olyckor, kriser, sport och 

händelser av samhällsintresse (Ghersetti, 2004:251). Sensationsjournalistik är även 

enligt Ghersetti den journalistik som innehåller överdrifter, spekulation eller 

hårdvinkling som anses vara populistisk och skandalinriktat. Det kan sammanfattas 

med ett innehåll som inte alltid uppfattas som tillförlitligt (Ghersetti, 2004:241). 

Journalistforskaren Ostgaard säger dock att det inte går att ge någon exakt definition 

av begreppet sensationsjournalistik, då det inte ens inom psykologin går att fastställa 

varför sensationer väcker så stor uppmärksamhet (Østgaard, 1968:63ff). 

– Reklamens roll för kvällstidningar 

Det finns ett flertal olika faktorer som påverkar uppkomsten av 

sensationsjournalistik. Ett av dem är reklamens roll för kvällstidningar, vilken inte 

kan överskattas. I princip samtliga kommersiella medier är beroende av 

reklamintäkter i någon form (Hadenius, 2011:44). Utmärkande för just kvällspressen, 

som Aftonbladet, är deras mer sensationsinriktade tabloidjournalistik. Kvällspressen 

skiljer sig även ifrån dagspressen genom att vara beroende av lösnummerförsäljning. 

Aftonbladet måste med andra ord sälja lösnummer för att få intäkter via reklam. En 

annan del är Aftonbladets webbaserade tidning som också är beroende av läsare för 

reklamintäkter (Hadenius, 2011:77). Detta skulle kunna leda till en ökning av 

sensationsinriktad tabloidjournalistik, för att locka fler läsare till tidningen och 

hemsidan med spektakulära nyheter om exempelvis Stenbeck. I min studie kan detta 

betyda att Aftonbladet är benäget att framföra sensationella nyheter om Stenbeck 

utan att vara källkritiska då en stor publik ofta intresserar sig för nyheten ändå. 

Journalister i Sverige ska dock helst ha en klart angiven uppgiftslämnare eller på 

annat sätt få informationen han innehar bekräftad (Hadenius, 2011:336). Det går 

dock nästan aldrig att få en stor händelse tillräckligt styrkt innan den ska gå till press 
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eftersom berörda parter sällan vill bekräfta eller dementera. I dessa fall uppkommer 

frågor om huruvida nyheten ändå ska publiceras eller hållas inne. Detta skapar 

ytterligare problem för att uppfylla de källkritiska kraven som ställs i det vanliga 

journalistiska arbetet (Hadenius, 2011:336).  

 

– Mediemonopolets avreglering och ägarkoncentration 

Mediedebatten har sedan etermediemonopolets avreglering 1992, vilken Stenbeck var 

en förgrundsfigur för (NE.se, 2013), präglats av kritik mot journalistikens och 

mediernas ytlighet. För samhället viktiga nyheter har fått stå undan för 

sensationsjournalistiken sägs det även i denna debatt, enligt Marina Ghersetti 

(Ghersetti, 2004: 241).  

En av anledningarna till denna nya sensationsjournalistik kan vara 

ägarkoncentrationen som bland annat Stenbeck var med och skapade (NE.se, 2013). 

Den tilltagande ägarkoncentrationen på mediemarknaden har omvandlat både 

etermedierna och dagspressen till investeringsobjekt enligt Ghersetti. De nya ägarna 

är börsnoterade bolag inom vinstdrivna mediekonglomerat med intressen i den 

ekonomiska sektorn. Dessa företag har samma relation till mediebranschen som till 

olja, en vinstdriven bransch (Ghersetti, 2004:247). I framtiden kan detta innebära att 

medieinnehåll som nyhetsjournalistik blir till en slags vara. Dessa varor skulle då 

styras av ett klassiskt marknadsekonomiskt tänkande vilket går ut på att göra vinst 

genom de medier som ägaren innehar med hjälp av dess innehåll (McQuail, 

2000:82). Medieägarna har även makten att inom marknadsstyrda medier styra över 

innehållet genom att exempelvis utesluta nyheter som inte passar dem. Detta medför 

dock en risk för att tappa trovärdighet och läsare till i olika stor utsträckning 

(McQuail, 2000:259f). 

 

Kritik mot ägarkoncentrationen finns även inom critical political economy 

traditionen. I dagens samhälle är det vanligt att stora företag inom kulturindustrin 

äger ett stort antal andra företag (Storey, 2012: 232). Ett bolag som är känt för att 

göra filmer kan även äga ett företag som äger de böcker som filmerna är baserade på 

och det företaget kan i sin tur äga nyhetstidningarna och magasinen där filmerna 

recenseras. Detta korsägande ger specifika företag inom kulturindustrin en viss makt 

över vilken kultur folket konsumerar, men främst vad allmänheten blir uppmuntrade 
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att ta del av (Storey, 2012:232). Stenbeck var själv ägare av en av dessa 

mediekonglomerat i Sverige, som ägde företag inom TV, tidningar och radio (NE.se, 

2013). Det är därför intressant att se hur en kvällstidning som Aftonbladet, som då 

ägdes av mediebolaget Schibsted, framställer Stenbeck. Utifrån dessa förutsättningar 

kan jag se om Aftonbladet tar parti mot Stenbeck före och efter hans död. Jag kan då 

diskutera om ett eventuellt ställningstagande mot honom kan bero på att Schibsted 

konkurrerar med Stenbeckssfärens tidning Metro (Sundin, 2011: 13f). Det skulle även 

kunna bero på Aftonbladets tradition av socialdemokratisk färg och arbetarrörelsen 

(NE.se, 2013). Aftonbladet ägs även till nio procent av LO (Sundin, 2011:13ff). LO 

som bland annat representerar många arbetstagare och länge har haft ett samarbete 

med Svenska Socialdemokratiska arbetarpartiet (NE.se, 2013). 

 

– Ägarkoncentrationens följder - sensationsjournalistik 

Medier som är ägda av stora konglomerat föredrar innehåll som är billigt att 

producera och når en stor publik (Ghersetti, 2004:248). Hit hör den 

sensationsjournalistiken som Stenbeck blivit nyhet för och varit med om att skapa 

genom reklamfinansierade medier. Ett tydligt exempel på att nyheter med 

sensationell karaktär har en större publik och marknadsvärde än de som saknar 

denna egenskap är tittar och upplagesiffror i samband sensationella nyheter 

(Ghersetti, 2004:248). Ghersetti lyfter fram den amerikanska medieforskaren John 

McManus som drar slutsatsen att normerna för vad som är god journalistik i 

kommersiella medier är mindre viktiga än marknadens normer om vad som är en bra 

produkt (Ghersetti, 2004:248). I framtiden kan detta leda till att journalistiken 

kommersialiseras. Det betyder inte att granskande journalistik inte kan vara 

inkomstbringande, utan snarare att inkomsterna blir större när marknadens 

önskemål tillgodoses i första hand (Ghersetti, 2004:248).  

Jan Stenbeck faller in på många av kategorierna som karaktäriserar en person vars 

handlingar ofta behandlas av sensationsjournalistik. Han var känd, rik och gjorde 

offensiva handlingar inom mediebranschen som länge präglats av monopol (NE.se, 

2013). Journalisten Per Andersson berättar i sin biografi om Stenbeck att han även 

var en excentrisk person som tyckte om att göra oväntade saker vilket lett till många 

mytiska historier om Stenbeck (Andersson, 2012, 9ff). Detta kan även ha gjort 

Stenbeck till ett tacksamt byte för sensationsjournalistiken. Jag tror själv att det går 
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att dra paralleller mellan Ghersettis resonemang kring medieägandets påverkan på 

medieinnehållet och den ökade sensationsjournalistiken, med medierapporteringen 

kring Jan Stenbeck. Det blir relevant att applicera dessa resonemang med resultaten 

senare i studien för att se om de överensstämmer och om jag kan dra paralleller. 

3.3 Kommersiell Nyhetsvärdering 

En senare följd av sensationsjournalistikens uppkomst kan vara de kommersiella 

nyhetsvärderingarna som Sigurd Allern beskriver sin uppfattning av. Allern berättar 

att studier av tidningsredaktioner visar att ekonomiska begränsningar är ett generellt 

drag hos dem. Dessa begränsningar leder till att personalen i stor utsträckning 

arbetar med källor som tillhandahåller information som fort kan omarbetas till 

nyheter, exempelvis polisen. Privata och offentliga företag har idag ofta avdelningar 

där personalen kan journalistikens format. Dessa producerar olika typer av 

nyhetsmaterial som i princip är färdigt för tryck hos nyhetsredaktionen, detta kallas 

informationssubsidier. Ett av målen med dessa subsidier är att uppmuntra 

nyhetsredaktionerna till att använda deras färdiga nyheter för att minska 

kostnaderna (Allern, 2012, 244). Av ekonomiska skäl leder detta i sin tur till att vissa 

typer av färdiga nyheter som är billiga att producera föredras medan nyheter som 

kräver mer arbete förbises. Några av de kommersiella nyhetskriterierna Allern lyfter 

fram är följande: 

 Ju mer resurser som tid, personal och budget en händelse kostar att täcka, 

desto mindre chans att det blir en nyhet av händelsen. 

 Har källan gjort ett bra journalistiskt arbete och förberett en nyhet är det 

troligare att den publiceras, källan kan exempelvis vara en kommunikatör. 

 Framställs historian som journalistens eget arbete i stor utsträckning är det 

troligare ett det kommer bli en nyhet. 

 Ju större benägenhet en tidning har för att berätta om sensationer såsom 

kvällstidningar, desto troligare är det att händelser av ett underhållande slag 

kommer publiceras än händelser som bygger på saklighet (Allern, 2012:245). 

Hvifelt lyfter även fram ett nyhetskriterium: 

 Ju större publik nyheten uppskattas attrahera, desto större chans att den 

prioriteras (Hvifelt, 1985:50f). 
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Dessa sensationella nyheter förväntas vidare även få framträdande plats i 

tabloidjournalistikens, som Aftonbladets nyhetsutbud, snarare än morgontidningars 

(Hvifelt, 1985: 153). I och med detta blir det för mig intressant att granska huruvida 

artiklarna om Stenbeck i Aftonbladet skiljer sig före och efter hans död, då hans död 

kan ses som den mest sensationella nyheten under min granskningsperiod. 

3.4 Framing  

Adam Shehata beskriver sin uppfattning av begreppet framing som hur en händelse 

ramas in och ges en specifik innebörd, men även processen som leder fram till denna 

förståelse (Shehata, 2012:327). Forskaren Scheufele menar att framing bör ses som 

mönster av olika sorters tolkningar och klassifikationer. Dessa ramverk kan enligt 

honom delas in i tre samhällsgrupper, den första är journalister, nyhetsredaktioner 

och mediesystem. Den andra är alla mottagare av mediernas nyheter och den tredje 

gruppen är diverse politiska och ekonomiska grupper (Scheufele, 2006:65f). En 

händelse kan med andra ord gestaltas på olika sätt i medier. 

Kommunikationsgestaltningar kan dock vara ett resultat av politiska aktörers 

medvetna strategier för att påverka den politiska debatten eller omedvetna processer 

som styr hur journalister väljer ut och presenterar nyheter. Att studera 

framingeffekter handlar om att granska hur kommunikationsgestaltningar i 

mediernas kommunikation påverkar individgestaltningar(Shehata, 2012:328). Ett 

exempel kan på en individgestaltning kan vara framställningen av Jan Stenbeck i 

Aftonbladet. 

 

Shehata lyfter även fram sin tolkning av sakgestaltningar. Studier av dessa 

sakgestaltningar fokuserar på gestaltningar så som de används av politiker, partier 

och intresseorganisationer i deras opinionsbildning. Politiska aktörer jobbar ofta för 

att påverka opinion genom att lyfta problem och ideologiska principer som gynnar 

dem (Shehata, 2012:329). Ett exempel på hur detta kan se ut skulle vara att granska 

två olika grupper som får se två konkurrerande sakgestaltningar av en handling 

utförd av Jan Stenbeck. Detta för att se hur gestaltningarna påverkade deras 

inställning till Stenbeck. Den ena gruppen fick se en framställning av Stenbecks 

handling som rent kapitalistisk med vinstsyfte och den andra fick en bild av att 

Stenbeck ville bryta SVT:s mediemonopol för att skapa en fri mediemarknad. Den 
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grupp som fick ta del av framställningen om hur Stenbeck bröt mediemonopolet 

skulle troligtvis ha större tolerans för Stenbeck. Detta är även intressant att se hur 

bland annat sakgestaltningarna av Stenbeck ser ut ur en politisk synvinkel och om 

politiska värderingar läggs in av journalisterna då Aftonbladet har en 

socialdemokratisk färg historiskt som ofta varit kritisk till kapitalism (NE.se, 2013). 

Jag kan sedan jämföra dessa sakgestaltningar av Stenbeck före- och efter hans död 

för att se hur de skiljer sig åt. 

 

Adam Shehata lyfter även fram kommunikationsforskaren Shanto Iyengars förklaring 

av skillnader mellan hur episodiska och tematiska gestaltningar påverkar 

uppfattningen av händelser. Genom en tematisk framställning av rasism och 

fattigdom, gestaltad ur ett samhällsperspektiv, tenderar folk att se det som ett 

samhällsproblem. Medan liknande problem framställda på ett episodiskt sätt vilket är 

individanpassat, gjorde att deltagarna lade skulden på en individnivå (Shehata, 

2012:330). Utifrån denna teori kan jag efter min analys granska om artiklarna 

framställer händelser kring Stenbeck tematiskt eller episodiskt. Detta för att sedan se 

om de lägger skulden på Stenbeck eller andra faktorer kring honom. 

 

Scheufele & Tewksbury beskriver dock nyhetsmediernas del i framingen på ett annat 

sätt. De menar att journalister inte försöker snedvrida en historia genom framing, 

utan att de använder framing som ett verktyg för att göra olika problem mindre 

komplexa i deras förklaringar, så att publiken ska förstå dem. Framing blir med 

andra ord enligt dem ett viktigt verktyg för att medierna ska kunna förklara komplexa 

samhällsproblem (Scheufele & Tewksbury, 2007:11f). Detta är en intressant 

förklaring av framingen i motsats mot förklaringen om mediala och politiska aktörers 

vilja att snedvrida nyheter för att gynna deras politiska agenda. 
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4. Resultat och analys  

4.1 Kvantitativ analys och resultat 
 

Jag har börjat med att utföra en fullständig kvantitativ analys där alla 141 artiklar i 

materialet granskats utifrån fastställt kodschema (Se fullständigt kodschema i bilaga 

7.2). Här nedan presenteras studiens analyser och resultat i form av tabeller i relation 

till frågeställningar, teori och tidigare forskning. Resultaten av den kvantitativa 

studien presenteras i tabeller där det går att utläsa skillnader och likheter av antalet 

företeelser i artiklarna före och efter Stenbecks död. Under tabellerna redovisas 

tolkningar och analyser. Jag har i tabellerna valt att framföra resultaten i både antal 

och procent. Detta var viktigt eftersom några av artiklarna innehöll fler än ett 

variabelvärde under samma variabel. Detta gjorde att det sammanställda resultatet i 

vissa tabeller blev större eller mindre än det totala antalet artiklar. (Se utförlig 

förklaring av alla variabelvärden i bilaga 7.1). 

 

Tabell 1 – källförteckning 

V3. Källförteckning Före död 

I antal 

Före död 

I procent 

Efter död 

I antal 

Efter död 

I procent 

1. Tidningsbyrå 1 1 % 4 5 % 

2. Annan media 14 20 % 10 12 % 

3. Aftonbladet 19 28 % 24 30 % 

4. Annan person 8 12 % 5 6 % 

5. Ingen 27 39 % 38 47 % 

            Totalt 69 100 % 81 100 % 

 

Tabell 1 visar resultatet av i vilken utsträckning källhänvisning förekom i artiklarna. 

Här framkommer det att endast en procent av artiklarna refereras till tidningsbyrå 

före Stenbecks död och sex procent gör det efter hans död. Ett liknande resultat 
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förekom även i de artiklar Aftonbladet var källan, 28 procent före Stenbecks död och 

30 procent efter hans död. Det var dock ett stort antal artiklar som saknade 

källhänvisning, hela 39 procent före Stenbecks död och 47 procent efter hans död. 

En majoritet av artiklarna både före och efter Stenbecks död i min studie saknade 

källhänvisning. Här kan paralleller dras till Ghersetti och Hvifelts studie där de fann 

att ju mer spektakulära och intima uppgifter var, desto lägre kvalitet hade källorna 

(se 3.1 Framställningen av Lady Dianas död i press). Detta kan bero på att många av 

artiklarna före- och efter Stenbecks död innehöll spektakulära nyheter om hans död, 

otrohet och mutskandaler. Hadenius beskriver att det ofta är svårt för journalister att 

få händelser styrkta på grund av att berörda parter sällan vill uttala sig om 

uppgifterna, så är det även i detta fall då Stenbeck aldrig uttalar sig i artiklarna jag 

granskar (3.2 Sensationsjournalistikens uppkomst). Detta kan vara en anledning till 

att en majoritet av artiklarna före och efter Stenbecks död saknar källa. Det faktum 

att Aftonbladet själva står som källa i cirka 30 procent av artiklarna före och efter 

Stenbecks död kan bero på att många av artiklarna endast bestod av journalisternas 

egna berättelser om olika händelser i Stenbecks liv och deras tolkningar av dessa.  

 

Tabell 2 – artikelrubriker  

 

I tabell 2 framgår det vilken vinkel artikelrubrikerna har gentemot Stenbeck före och 

efter hans död. Det syns i tabellen ovan att de negativa rubrikerna var ungefär lika 

många före och efter hans död, 44 procent negativa före och 40 procent negativa efter 

hans död. Det skiljer sig dock i de obestämbara rubrikerna, vilka var hela 29 procent 

före hans död men endast 16 procent efter. Tvärtom är det dock i de neutrala 

V1. Artikelrubrik Före död 

I Antal 

Före död 

I Procent 

Efter död 

I Antal 

Efter död  

I Procent 

1. Positiv 12 20 % 20 25 % 

2. Negativ 27 44 % 32 40 % 

3. Obestämbar 18 29 % 13 16 % 

4. Neutral 4 7 % 15 19 % 

5. Totalt 61 100 % 80 100 % 
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rubrikerna, där hela 19 procent var neutrala efter hans död medan endast sju procent 

var det före hans död.  

 

Utifrån detta resultat kan paralleller dras till Marina Ghersettis resonemang om  

 att ägarkoncentrationen på mediemarknaden kan leda till att nyheter ses som varor. 

Detta i kombination med prioriteringen av sex, olyckor, kriser och händelser av 

samhällsintresse inom sensationsjournalistiken kan ha lett till det övervägande 

negativ rubriksättningarna i artiklarna (3.2 Sensationsjournalistikens uppkomst). En 

annan faktor som kan kopplas ihop med den negativa rubriksättningen är att 

Aftonbladet själv stod som källa i cirka 30 procent av artiklarna både före och efter 

Stenbecks död. Detta kan ha lett till att journalisterna haft ett stort utrymme att 

själva utforma artikeltexterna och rubrikerna som förklarar innehållet. Viktigt att 

påpeka är dock att Aftonbladet kan utforma rubrikerna som de vill även när de själva 

inte är källan till materialet. En anledning till att många av artiklarna före Stenbecks 

död är obestämbara kan vara att rubrikerna ibland beskrev något av hans företags 

motgångar i olika situationer istället för Stenbeck.   

 

 Tabell 3 – sfär 

 

I tabell 3 framgår det att endast tre procent av artiklarna före stenbecks död handlade 

om hans privatliv medan hela 65 procent av artiklarna efter hans död handlar om det. 

Tvärtom är det dock i artiklarna som handlar om Stenbecks affärsliv, här är det 89 

procent om affärsliv före hans död men endast 16 procent efter hans död.  

V.2 Sfär Före död 

I antal 

Före död 

I procent 

Efter död 

I antal 

Efter död 

I procent 

1. Privatliv 2 3 % 52 65 % 

2. Affärsliv 54 89 % 13 16 % 

3. Både och 

blandat 

5 8 % 15 19 % 

Totalt 61 100 % 80 100 % 
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En anledning till att artiklarna efter Stenbecks död i mycket större utsträckning 

handlade om hans privatliv kan bero på den sensationella nyheten om hans plötsliga 

död och otrohetsaffärer. Detta resultat går det att dra paralleller med Hvifelts 

förklaring av nyhetsvärderingskriterier, ju billigare en artikel är att producera, desto 

större chans att den kommer framställas och publiceras (se 3.3 Kommersiell 

nyhetsvärdering). Detta i kombination med att Stenbecks död uppfyller många av 

kriterierna Ghersetti lyfter fram för vad en sensationell nyhet ska innehålla kan ha 

lett till att många av artiklarna efter hans död behandlar hans privatliv (se 3.2 

Sensationsjournalistikens uppkomst). Anledningen till att en stor majoritet av 

artiklarna före Stenbecks död handlar om hans affärsliv skulle kunna vara en brist på 

andra sensationella nyheter om Stenbecks privatliv, som förekom efter hans död.  

 

Tabell 4 - anföringsverb 

V4. Anföringsverb Före död 

I antal 

Före död 

I procent 

Efter död 

I antal 

Efter död 

I procent 

1. Anföringsverb 28 46 % 48 60 % 

2. Saknar 

anföringsverb 

33 54 % 32 40 % 

            Totalt 61 100 % 80 100 % 

 

Tabell 4 påvisar i vilken utsträckning anföringsverb förekom i artiklarna före och 

efter Stenbecks död. Det var endast i 76 av 141 artiklar som anföringsverb förekom. 

Före Stenbecks död innehar 46 procent av artiklarna Anföringsverb och efter hans 

död har 60 procent av artiklarna anföringsverb. Det populäraste anföringsverbet i 

artiklarna var utan tvekan ”säger”. Resterande anföringsverb var ”beskriver”, 

”förklarar” och ”berättar”.  

En anledning till att anföringsverb förekom i så pass få artiklar kan bero på att 

Aftonbladet själv stod som källa i 30 procent av artiklarna före och efter Stenbecks 

död där journalisterna endast förde fram egna åsikter (Tabell 1 Källförteckning).  

Annars kan anföringsverbet ”säger” möjligtvis som relativt neutralt, vilket tyder på 
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att journalisterna i artiklarna inte tillskrev personerna som kom till tals i artiklarna 

något speciellt värdeladdat anföringsverb.   

 

Tabell 5 – huvudtema 

V5. Huvudtema Före död 

I antal 

Före död 

I procent 

Efter död 

I antal 

Efter död 

I procent 

1. Arvstvisten 0 0 % 22 17 % 

2. Övrigt Arbete 44 68 % 24 19 % 

3. Stenbecks inkomst 4 6 % 8 6 % 

4. Stenbecks förluster 9 14 % 1 1 % 

5. Stenbecks vikt 0 0 % 3 2 % 

6. Myter om Stenbeck 3 4 % 16 12 % 

7. Suspekta 

affärer/mutor 

5 8 % 0 0 % 

8. Stenbecks död 0 0 % 37 29 % 

9. Utomäktenskapligt 

barn 

0 0 % 18 14 % 

            Totalt 65 100 % 129 100 % 

 

I tabell 5 framgår det att 68 procent av alla artiklar före Stenbecks död handlade om 

övrigt arbete medan endast 19 procent av artiklarna efter hans död handlar om övrigt 

arbete. Stenbecks förluster berörs av 14 procent av artiklarna före hans död men 

endast en procent av dem efter. Ingen av artiklarna handlar om Stenbecks vikt före 

hans död men två procent av dem gör det efter hans död. En tydlig skillnad går dock 

att utläsa då åtta procent av artiklarna före stenbecks död handlar om skumma 

affärer eller mutor medan ingen av artiklarna handlar om det efter hans död. Att 

ingen av artiklarna före stenbecks död handlade om utomäktenskapligt barn är 

logiskt eftersom denna skandal framkom först efter hans död, då hela 14 procent av 

artiklarna behandlade detta ämne. 
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Att majoriteten av artiklarna före Stenbecks död handlar om hans arbete kan bero på 

att det inte fanns lika sensationella nyheter som efter hans död. Det var dock ett 

flertal artiklar före Stenbecks död som handlade om hans vinster och förluster. 

Ghersettis förklaring om att Aftonbladets ägare, Schibsted, kan ha haft nytta av att 

framställa Stenbeck på ett negativt sätt i många fall i artiklarna före hans död 

eftersom han var en konkurrent till dem är intressant här (se 3.2 

Sensationsjournalistikens uppkomst). Detta går ihop med den framingen (se 3.4 

Framing). Schibsted kan med andra ord haft intresse av att rama in och gestalta 

artiklarna om Stenbeck före hans död på ett sätt som fick honom att framstå som 

girig och slarvig då dessa artiklar ofta beskrev Stenbecks förmögenhet eller förlust. 

Artiklarna efter Stenbecks död handlar dock om sensationella nyheter i en större 

utsträckning i form av Stenbecks otrohet och arvstvisten. Dessa uppfyller de kraven 

på en sensationsnyhet, såsom att Stenbeck var en person som avvek från förväntat 

beteende många gånger och var välkänd (se 3.1 Sensationsjournalistikens uppkomst). 

Många av artiklarna efter Stenbecks död som hade temat ”myter om stenbeck” och 

”stenbecks död” innehöll också sensationella nyheter om vad Stenbeck gjort tidigare i 

sitt liv eller anledningen till hans dödsfall. Dessa artiklar uppfyllde de kommersiella 

nyhetsvärderingskriterierna som beskriver att en nyhet som är billig att producera 

och har en sensationell nyhet har stor chans att hamna i en tabloidtidning såsom 

Aftonbladet (se 3.3 Kommersiell nyhetsvärdering). Något som pekade på att de 

uppfyllde dessa nyhetsvärderingar var att 30 procent av artiklarna efter Stenbecks 

död hade Aftonbladet som källa och 47 procent av dem stod helt utan källhänvisning. 

Detta kan ha gjort artiklarna var billiga och snabba att producera eftersom 

journalisten skrev vad han själv tänkte eller byggde artikeln på källor som var så pass 

osäkra att de inte angavs. 
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Tabell 6 - aktörer  

V6. Aktörer som 

kommer till tals 

Före död 

I antal 

Före död 

I procent 

Efter död 

I antal 

Efter död 

I procent 

1. Stenbeck 0 0 % 0 0 % 

2. Advokat 0 0 % 9 10 % 

3. Expert 5  7 % 8 8 % 

4. Annan 

person 

30 41 % 21 22 % 

5. Ingen 28 39 % 27 29 % 

6. Stenbecks 

anställda 

9 13 % 20 21 % 

7. Stenbecks 

familj 

0 0 % 9 10 % 

            Totalt 72 100 % 94 100 % 

 

Tabell 6 visar vilka aktörer som fick komma till tals i artiklarna, intressant är att 

Stenbeck aldrig kom till tals, varken före eller efter sin död. Detta medan advokater 

inte kom till tals före hans död men i 10 procent av artiklarna efter hans död. Andra 

personer kom till tals i 41 procent av artiklarna före Stenbecks död men endast 22 

procent efter hans död. Ingen fick komma till tals i 39 procent av artiklarna före 

stenbecks död och 29 procent av artiklarna efter hans död.  Stenbecks anställda fick 

komma till tals i 13 procent av artiklarna före hans död men 21 procent efter hans 

död. Stenbecks familj fick aldrig komma till tals före Stenbecks död men uttalade sig i 

10 procent av artiklarna efter Stenbecks död. 

Att ingen fick komma tals i en stor utsträckning före och efter Stenbecks död kan bero 

på att Aftonbladet ofta hade sig själv som källa i artiklar där journalisten endast 

framförde sina egna åsikter (tabell 1. Källförteckning). Anledningen till att ”annan 

person” kommer till tals i dubbelt så stor utsträckning före jämfört med efter 

Stenbecks död kan kopplas till att många av Stenbecks konkurrenter fick komma till 
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tals i artiklarna om ”övrigt arbete” före Stenbecks död. Artiklarna efter Stenbecks död 

var mer sensationellt inriktade på arvstvisten och Stenbecks utomäktenskapliga barn. 

Detta skulle kunna vara en av anledningarna till att advokater, experter, Stenbecks 

anställda och Stenbecks familj kom till tals i större utsträckning efter Stenbecks död. 

En möjlig förklaring är att dessa personer blev mer benägna att svara på uppgifter för 

att kunna dementera känslig information medierna hade om arvstvisten i domstol 

och det utomäktenskapliga barnet. Detta för att kontrollera de skador medierna 

skulle kunna medföra om de skrev vad de trodde utifall berörda parter inte skulle 

uttalat sig. Det har ibland varit så att mediedrev går vidare även om berörda parter 

inte väljer att uttala sig. Aftonbladet har som tidigare nämnt även socialdemokratiska 

rötter och de har ibland tagit ställning emot kapitalister som Stenbeck (3.2 

Sensationsjournalistikens uppkomst). Detta skulle kunna vara en anledning till att 

Stenbecks familj och anställda kommer till tals i mindre utsträckning före Stenbecks 

död. Detta kan bero på att artiklarna före Stenbecks död ofta handlade om ”övrigt 

arbete” där Stenbecks olika affärer stod i fokus(tabell 5. Huvudtema), och att 

Aftonbladet i dessa fall möjligen ville se att konkurrenterna fick komma till tals. Detta 

för att någon skulle kritisera Stenbecks agerande och få lite kontrovers i artiklarna. 

4.2 Kvalitativ analys och resultat 
 

Resultat 

3. Framställs processerna i artiklarna som utförda handlingar eller 

slumpmässiga händelser och i vilken utsträckning framställs Stenbeck som 

den aktivt handlande respektive passivt deltagande i artiklarna, är det 

skillnad före och efter hans död? 

Jan Stenbeck framställdes i artiklarna före sin död i störst utsträckning som den 

handlande agenten. Det var dock bara i tre av de fem artiklarna som Stenbeck 

framställdes som den handlande. Nedan följer tre exempel på citat där Stenbeck 

framställdes som den handlande agenten: 

 ”Nu tar Stenbeck över Djurgården” 

 ”Stenbeck gör mångmiljoninvestering i den allsvenska klubben” 

 ”Stenbeck i mutskandal” 
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Samtliga citat framställer Stenbeck som en handlande agent i olika affärssituationer.  

Stenbeck framställdes även många gånger synonymt med företagen han arbetade för 

och ägde. Stenbeck framställdes då som att han själv var företagen inom koncernen 

och hade fullt ansvar för deras handlingar. Ett exempel på detta är citatet ”Stenbeck 

har helt enkelt köpt sig en politiker” när artikelförfattaren egentligen talar om att 

Stenbecks telefoniföretag hade mutat en kommunikationsminister i Kambodja för att 

få information om deras marknad. Alla fem artiklar jag granskat före Stenbecks död 

handlar även om hans affärssituation i någon form. Det fanns ingen artikel före hans 

död som uteslutande handlade om hans privatliv. Stenbeck framställdes dock som 

den utsatta deltagaren i två av de fem artiklarna. Den ena artikeln beskrev bland att 

TV4 direktören Jan Scherman gått till offentlig attack mot Jan Stenbeck. I en annan 

artikel beskriver författaren att Stenbeck ”hotas av miljardsmäll”, där Stenbeck 

utreds av skattemyndigheten och är skyldig pengar.   

I de resterande fem artiklarna som granskades efter Stenbecks död framställs han i 

alla på något sätt som den handlande agenten, till skillnad från de före hans död. 

Nedan exemplifieras hur Stenbeck framställs som den handlande agenten i artiklarna 

genom citat: 

 ”Stenbeck krossade med TV3 tv-monopolet i Sverige”  

 ”Stenbeck älskade det goda livet – vilket också kan ha orsakat hans för tidiga 

död”. 

 ”Överviktig för att hålla obehag på avstånd”  

Dessa citat framställer en skillnad mellan artiklarna före och efter Stenbecks död, då 

han efter sin död aldrig uttryckligt framställdes som den utsatta deltagaren. Istället 

tillskrev artikelförfattarna Stenbeck ansvar i alla artiklarna efter hans död. Ett fåtal 

händelser där inte någon tillskrevs något ansvar fanns i en artikel. Det berodde på att 

vissa meningar endast framställde att Stenbeck avlidit av en hjärtinfarkt. En annan 

tydlig skillnad är att alla artiklarna efter Stenbecks död fokuserade på hans privatliv 

till skillnad från de före hans död. Artiklarna efter hans död handlade om Stenbecks 

otrohetsaffär, död, överätande och historier om vad han åstadkommit under sitt liv.  

En intressant faktor är att artikelförfattarna i två av de tre artiklarna som handlade 

om Stenbecks död beskrev att Stenbeck ätit ihjäl sig. Exempel på detta är citaten: 
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 ”Stenbeck älskade det goda livet – vilket också kan ha orsakat hans för tidiga 

död”  

 ”för tre år sedan då han officiellt fotograferades med anledning av att han fick 

utmärkelsen årets företagare var han tjock – När han dog var han av bilderna 

att döma totalt oformlig” 

Denna framställning av att Stenbeck ska ha ätit ihjäl sig är intressant eftersom en 

tragisk men annars neutral nyhet framställs som en sensation. Istället för att 

artikelförfattarna skulle dra denna slutsats hade de kunnat skriva om Stenbecks död 

neutralt och möjligtvis förklarat att han dog i hjärtinfarkt och hans sista tid i livet. 

1. Förekommer några nominaliseringar eller passiviseringar med ideologisk 

effekt genom ställningstaganden för eller emot Jan Stenbeck som 

privatperson och affärsman? Om så, är det någon skillnad i artiklarna före 

och efter hans död? 

Studien granskade ideologiska ställningstaganden genom att studera hur ofta 

passiviseringar och nominaliseringar förekom före och efter Stenbecks död. Det går 

att konstatera att nominaliseringar och passiviseringar förekom i mindre 

utsträckning före jämfört med efter Stenbecks död. Endast en nominalisering fanns i 

artiklarna före Stenbecks död, denna var ”Stenbeck i mutskandal”. Det är en 

nominalisering då skandal är ett substantiv som används för att göra händelsen 

tydligare. Detta istället för exempelvis ”Kambodjas kommunikationsminister tog 

betalt för att rådge Jan Stenbeck”. Det ideologiska ställningstagandet ligger här i att 

Stenbeck framställs som ensam skyldig till mutskandalen genom att 

artikelförfattaren fokuserar på honom i rubriken och artikeln. 

 Det förekom fyra passiviseringar i artiklarna före Stenbecks död. En av dem är 

”Stenbeck hotas av miljardsmäll”, vilket är en passivisering då det inte framgår vem 

som hotar med miljardsmällen. Det ideologiska ställningstagandet ligger även här i 

att Stenbeck hamnar i fokus då han görs till ensam agent i meningen genom att 

skatteverket som hotar honom försvunnit ur meningen och ansvaret blir Stenbecks. 

Passiviseringarna som förekom före Stenbecks död fokuserar på att göra Stenbeck 

ansvarig för de olika affärssituationer artiklarna handlar om, likt exemplet ovan.  

De ideologiska ställningstagandena var dock tydligare i artiklarna efter Stenbecks 

död. I artiklarna efter Stenbecks död förekom både passiviseringar och 
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nominaliseringar i större utsträckning, fem passiviseringar och sju nominaliseringar. 

Ett exempel på en av passiviseringarna är ”han ärvde pengar – och förändrade 

Sverige”. Detta är en passivisering eftersom författaren skrivit bort den person 

Stenbeck fick ärva sina pengar ifrån. Författaren förenklar händelsen i denna mening 

och ställer Stenbeck helt i fokus istället för att berätta vem det var Stenbeck ärvde 

pengarna ifrån som från början tjänat ihop dem.  

I nominaliseringarna efter Stenbecks död var de ideologiska ställningstagandena 

mest framträdande. En av dessa nominaliseringar var: 

 ”han är finansmannens utomäktenskapliga son efter en kortare kärleksaffär 

med en 38-årig servitris som arbetade på hans krog i Stockholm” 

I denna mening är både kärleksaffär och arbete substantiv i som beskriver 

handlingarna. Dessa substantiv används i meningen av artikelförfattaren för att göra 

händelserna verkligare för läsaren. Artikelförfattaren vill att läsarna ska förstå att 

kärleksaffären var med en kvinna i 40-års ålder på Stenbecks egen restaurang. Den 

andra nominaliseringen framkom i meningen: 

 ”Stenbeck älskade det goda livet – vilket också kan ha orsakat hans för tidiga 

död”  

Både älskade och död är substantiv i denna mening. Det kan i dessa fall ses som att 

artikelförfattaren vill förverkliga händelserna genom att förklara att Stenbeck älskade 

att äta vilket gjorde att han dog. Detta är även ett tydligt ideologiskt ställningstagande 

eftersom författaren väljer att förklara Stenbecks död genom att han ätit ihjäl sig 

snarare än att ha dött en olycklig död exempelvis. Det går att fastställa att de i 

artiklarna efter Stenbecks död i större utsträckning förekom ideologiska förklaringar 

och ställningstaganden till Stenbecks privatliv av detta slag.  

Analys 

Här kan paralleller dras mellan resultatet från min syntaxanalys med Ghersetti och 

Hvifelts rapport om Dianas död. I denna fann de att ett ”vi mot dem” perspektiv var 

vanligt förekommande i artiklarna efter Dianas död. Detta eftersom allmänheten 

framställdes sörja Diana mer än kungahuset och stod i opposition med dem (3.1 

Framställningen av Lady Dianas död i press). Detta fenomen kunde jag till skillnad 
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från Ghersetti och Hvifelt även se i artiklarna före Stenbecks död. Där framställde 

artikelförfattarna Stenbeck som den ansvarige för de flesta handlingarna och som den 

drivande agenten. Detta medan de andra personerna i artiklarna påverkades negativt 

i flera avseenden av Stenbecks beteende. Stenbeck framställdes i artiklarna med 

andra ord flera gånger som en kapitalist som köpte och mutade sig fram på olika sätt i 

samhället. Stenbecks beteende skiljer sig även från det vanliga folkets som inte har 

liknande ekonomiska resurser. Allmänheten lyftes även fram som de som påverkades 

av hans beteende i flera artiklar före Stenbecks död. Det går även att se den 

framträdande sensationsjournalistiken i artiklarna efter Stenbecks död, vilket även 

Ghersetti och Hvifelt gjorde i sin rapport om Lady Diana. Ghersetti och Hvifelt menar 

att det är tydligt att kvällstidningarnas porträtt av Diana efter hennes död påverkats 

av sensationsjournalistiken (3.1 Framställningen av lady Dianas död i press). 

Sensationsjournalistik är enligt Ghersetti journalistik med överdrifter och innehåll 

som sex och kriser (3.2 Sensationsjournalistikens uppkomst). Denna 

sensationsjournalistik framkom i artiklarna efter Stenbecks död på flera sätt. Ett 

tecken var att artikelförfattarna tillskrev anledningen till Stenbecks död hans övervikt 

och överdrivna matkonsumtion. Istället för att konstatera att Stenbeck dog i en 

hjärtinfarkt vrider Aftonbladet det till en sensationell, tragisk nyhet om att Stenbeck 

åt ihjäl sig och var extremt tjock under sina sista år i livet. De tar även in Leif GW 

Persson som får berätta om hur mycket de åt tillsammans för att göra historien 

troligare. Ett annat exempel är artikeln som beskriver Stenbecks otrohetsaffär och 

utomäktenskapliga son. Stenbeck ställs i denna artikel tydligt i fokus och framställs 

som den enda handlande parten i otrohetsaffären, vilket är en sensationell nyhet. 

Denna inriktning på skandalnyheter blir av betydelse i Stenbecks fall eftersom att han 

kan ha varit en av de som skapade den sensationsinriktade mediebranschen genom 

att bryta mediemonopolet och kommersialisera vissa medier. Detta gjorde att dessa 

medier i allt större utsträckning fokuserade på nyheter som var billiga och lockade 

stor publik (3.2 Sensationsjournalistikens uppkomst).  

Min kvalitativa analys visade att Stenbeck efter sin död i en större utsträckning 

framställdes som den handlande agenten och att flera ideologiska ställningstaganden 

förekom än i artiklar före hans död. Det går här att dra paralleller till de kommersiella 

nyhetskriterierna. Dessa kommersiella nyhetskriterier har gjort att tidningar med en 

inriktning mot sensationell journalistik, som Aftonbladet, har en benägenhet att 

tilltalas av lättillgängliga nyheter. Exempel på sådana nyheter skulle exempelvis 



 
 

34 
 

kunna vara Stenbecks plötsliga död, otrohetsaffären och rykten om att han ska ha ätit 

ihjäl sig, vilket var handlingen i en majoritet av de artiklar som granskades efter hans 

död. Dessa nyheter är ofta lätta att få tag på. Det finns troligtvis någon annan tidning 

som redan publicerat nyheten vilket gör att Aftonbladet kan återanvända 

informationen. Det är även troligt att dessa nyheter om Stenbeck lockar en mycket 

stor publik, vilket också är ett nyhetsvärdeskriterium (3.3 Kommersiell 

nyhetsvärdering).  Eftersom nyheterna efter Stenbecks död uppfyller i princip alla 

nyhetsvärderingskriterier är det logiskt att de eventuellt prioriterades av Aftonbladet.  

Jag har även granskat Aftonbladets framställning av Stenbeck utifrån framingteorin. 

Framing handlar om olika intressenters vilja att framställa en händelse på olika sätt 

för att gynna dem själva, de vill rama in en händelse och ge den en specifik innebörd 

(3.4 Framing). Ett exempel på en sakgestaltning av Stenbeck i artiklarna efter hans 

död är framställningen av hans död. I dessa två artiklar beskriver artikelförfattarna 

orsaken till Stenbecks död att han ska ha överätit under de senare delarna av sitt liv, 

istället för att berätta att det var en hjärtinfarkt som orsakade hans död. Detta är 

intressant eftersom läsarna av artikeln kanske skulle fått en annan bild av Stenbecks 

död om artiklarna framställt hans död neutralt utan att beskriva hans övervikt eller 

överätning. Detta är två olika sakgestaltningar av anledningen till Stenbecks död som 

troligtvis skulle få läsarna att uppfatta händelsen annorlunda och möjligtvis få en 

annan bild av Stenbeck och händelserna i artiklarna (3.4 Framing).  

Ett annat exempel är att artikelförfattarna både före och efter Stenbecks död 

framställer händelserna ur ett episodiskt perspektiv i stor utsträckning. 

Artikelförfattarna gestaltar med andra ord händelserna i artiklarna på individnivå 

genom att framställa Stenbeck som den handlande agenten och därmed som skyldig 

för händelserna. Det är dock viktigt att påpeka att Aftonbladet och andra 

kvällstidningar ofta har ett episodiskt perspektiv i sina artiklar och att nyheterna 

kring Stenbeck ofta var sensationella. Denna framställning av Stenbeck är ändå 

intressant eftersom att läsarna av dessa artiklar möjligtvis skulle fått en annan bild av 

händelserna om de framställts som exempelvis ett samhällsproblem. Skulden för alla 

olika handlingar och händelser i artiklarna skulle då inte läggas på Stenbeck helt och 

hållet utan belysas utifrån ett större perspektiv (3.4 Framing).  

Denna framing av de två händelserna om Stenbeck är intressant eftersom 

Aftonbladet både har en socialdemokratisk bakgrund både historiskt och genom LO 
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som äger nio procent av Aftonbladet (3.2 Sensationsjournalistikens uppkomst). Det 

är dock viktigt att påpeka att den utsträckning Aftonbladets politiska färg syns i 

andra delar än i ledarsidorna är svårt att svara på. Aftonbladet har även ett 

vinstdrivet företag som huvudägare i form av Schibsted, vilka skulle kunna ha en vilja 

och möjlighet att framställa Stenbeck negativt på olika sätt. Detta eftersom 

Schibsteds tidning Aftonbladet står och stod i direkt konkurrents med 

Stenbeckssfärens tidning Metro. Det är även så att medieägare enligt McQuail har 

möjlighet att gå in och påverka innehållet i sina medier ifall de vill, även om detta är 

ovanligt och skulle kunna skada Aftonbladets rykte på flera olika sätt (3.2 

Sensationsjournalistikens uppkomst). Dessa två intressenter inom Aftonbladet skulle 

kunna vara den drivande motorn bakom framingen/framställningen av händelserna 

kring Stenbeck i artiklarna efter hans död.      
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5. Slutdiskussion  

Studiens syfte var att analysera Aftonbladets framställning av Stenbeck före och efter 

hans död för att försöka utröna om det fanns några skillnader där och hur de i så fall 

tog form. Det är tydligt att Aftonbladets framställning av Stenbeck förändras i och 

med hans död. Denna förändring framkommer i en kombination av resultaten från 

den kvantitativa och kvalitativa analysen. Den kvantitativa analysen visade att temat i 

artiklarna om Stenbeck efter hans död ofta hade sensationella inslag. Artiklarna efter 

Stenbecks död handlade om skandaler som Stenbecks otrohetsaffärer som lett till en 

utomäktenskaplig son och att Stenbecks barn slogs om arvet efter honom. Det var två 

faktorer som bidrog till att artiklarna efter Stenbecks död handlade om privata delar 

av Stenbecks liv i större utsträckning än de före hans död som oftast beskrev hans 

affärsliv. Den kvalitativa analysen visade även flera ideologiska ställningstaganden, 

bland annat i form av passiviseringar och nominaliseringar i en större utsträckning i 

artiklarna efter Stenbecks död än före hans död. Efter Stenbecks bortgång började 

artikelförfattarna allt mer tillskriva Stenbeck ansvaret för handlingar och vissa 

händelser. Dessa ideologiska ställningstaganden efter Stenbecks död kan ha berott på 

artikelförfattarnas vilja att framställa Stenbecks handlingar verkligare för läsarna. 

Det skulle även kunna bero på Aftonbladets sensationsjournalistik utan någon 

specifik vilja att framställa Stenbeck som ansvarig.  

Många av resultaten i studien stämmer även överens med studiens teorier och 

tidigare forskning.  Ett av dessa resultat är sensationsjournalistiken i artiklarna efter 

Stenbecks död, vilket även Ghersetti och Hvifelt uttryckte att de funnit i sin rapport 

om Lady Diana. Ytterligare en likhet var att jag i min studie fann att ett stort antal 

artiklarna efter Stenbecks död som saknade källhänvisning, i likhet med artiklarna 

om Lady Diana efter hennes död. De uteblivna källorna skulle kunna vara ett tecken 

på att uppgifterna om händelserna kring Stenbeck efter hans död var svåra att styrka 

och baserades på så osäkra källor att artikelförfattaren valde att inte nämna dem. 

I studiens tidigare forskning förklaras det även att den ägarkoncentration som 

Stenbeck var med och skapade har lett till att sensationsjournalistiken har blivit 

tydligare. Ägarkoncentrationen och sensationsjournalistiken har senare lett till den 

kommersiella nyhetsvärderingen vilken gjort att Aftonbladet föredrar lättillgängliga, 

sensationella nyheter som lockar en stor publik och som är billiga att producera. En 



 
 

37 
 

majoritet av de artiklarna som granskades uppfyllde de kommersiella 

nyhetskriterierna. Ett av de intressantaste resultaten var dock att artikelförfattarna 

gestaltade Stenbeck som ansvarig för sin egen död. Denna framställning menar jag är 

ett av det tydligaste ideologiska ställningstagandena. Aftonbladet går så långt i att 

framställa Stenbeck negativt att de gör skandalnyheter av hans dödsfall. Det är enligt 

mig ett av flera tecken på att Aftonbladet väljer att ta ställning mot Stenbeck. 

Ställningstagandet blir tydligare efter hans död i och med den ökade 

sensationsjournalistiken som då tar form. Aftonbladets ställningstagande är även 

tydligt före Stenbecks död då de i brist på sensationella nyheter om Stenbecks 

privatliv tar ställning emot honom i olika delar av hans affärsliv och framställer 

honom synonymt med de företag han arbetar för och äger vid olika motgångar. En 

intressant faktor i detta ställningstagande och negativa framställning av Stenbeck är 

att han aldrig kommer till tals i artiklarna före sin död. Jag tror att det hade varit 

svårt att få tag på Stenbeck men då hade författarna i alla fall kunnat påvisa att de 

försökt nå Stenbeck utan att lyckas för en kommentar. Men som det ser ut nu i 

artiklarna förefaller det som om artikelförfattarna aldrig ens försökt nå Stenbeck i 

artiklarna före hans död, de har istället vid ett fåtal gånger låtit hans underlydande 

direktörer svara för honom. Det kan dock varit Stenbeck som bett sina direktörer 

svara åt honom, men Stenbecks anställda kommer endast till tals i en mindre 

utsträckning jämfört med kategorin andra personer som bland annat bestod av 

konkurrenter. 

Jag tror att några anledningar till de ställningstaganden och framställningar av 

Stenbeck i Aftonbladet skulle kunna vara en kombination av 

sensationsjournalistiken, tidningens socialdemokratiskt partipolitiska färg och 

Schibsteds vilja att framställa Stenbeck negativt. Sensationsjournalistiken har, som 

jag tidigare nämnt, gjort att Aftonbladet gärna publicerar artiklar som är billiga, 

snabba att tillverka och lockar stor publik. Deras socialdemokratiska färg kan ha gjort 

att författarna ofta haft en bestämd bild av vilken sorts person Stenbeck är och har 

varit kritiskt inställda mot honom långt innan de skrev artiklarna. Denna inställning 

kan ha påverkat dem och gjort dem mer benägna att tillskriva Stenbeck ansvaret för 

olika handlingar och händelser han var inblandad i.  

Jag tror inte heller att Aftonbladets huvudägare Schibsted haft invändningar mot den 

negativa framställningen Aftonbladet ger av Stenbeck. Det kan enligt mig bero på att 
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Stenbecksfärens tidning Metro var en av de största konkurrenterna till Aftonbladet 

både före och efter Stenbecks död, då Stenbecks företag levde kvar efter hans död. 

Jag tror detta kan ha gjort att de såg positivt på att en av deras konkurrenter 

framställdes negativt av en av sin egen, en av Sveriges största tidningar så att det 

Svenska folket möjligtvis skulle distansera sig från Metro och Stenbecks andra 

företags produkter och tjänster till förmån för Schibsteds. Genom detta har Schibsted 

inte heller direkt behövt påverka Aftonbladets innehåll vilket kunde varit negativt för 

Aftonbladets trovärdighet.     

En konsekvens av denna framställning av Stenbeck kan bli att människor i allmänhet 

får en negativ bild av Stenbecks liv och arv. Aftonbladets sätt att framställa Stenbeck 

kan leda till att många associerar Stenbeck till bland annat en överviktig kapitalist 

som åt ihjäl sig. Många har då denna bild av Stenbeck istället för att komma ihåg 

honom för de gärningar han gjorde genom sitt arbetsliv, bland annat så bröt han TV-

monopolet i Sverige och bidrog till att Sverige blev ett framgångsrikt land inom 

mobiltelefonibranschen. Det är dock viktigt att nämna att alla svenskar inte såg 

brytandet av TV-monopolet som positivt utan endast ett steg ifrån oberoende TV. 

Skandalnyheterna som uppstod efter Stenbecks död påverkade sannolikt också hans 

familj. Jag tror det är mycket jobbigt för kända personers familjer att läsa negativa 

nyheter om sina föräldrar efter att de har gått bort och inte kan förklara eller försvara 

sig. De artiklar jag åsyftar i detta fall är de om Stenbecks otrohetsaffär, men främst 

artiklarna om att han ska ha ätit ihjäl sig. En annan konsekvens av rapporteringen 

kan bli att människor på grund av Aftonbladets sensationsjournalistik litar mindre på 

vad tidningar säger. I och med att teorier om de kommersiella nyhetskriterierna och 

liknande förs fram mer och mer ju längre tiden går tror jag allmänheten får en mer 

kritisk blick mot kvällstidningar som Aftonbladet.  

 

 

 

 



 
 

39 
 

6. Källförteckning 

Tryckta källor: 

Allern, Sigurd (2012), ”Journalistiken och kommersialiseringen” i Nord, Lars & 

Strömbäck, Jesper (red.) (2012). Medierna och demokratin. 2. uppl. Lund: 

Studentlitteratur 

Andersson, Per (2012). Stenbeck: en biografi över en framgångsrik affärsman. [Ny, 

utök. utg.] Stockholm: Modernista 

Bergström, Göran & Boréus, Kristina, ”Innehållsanalys”, i Bergström, Göran & 

Boréus, Kristina (red.) (2012). Textens mening och makt: metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. 3., [utök.] uppl. Lund: 

Studentlitteratur 

Esaiasson, Peter (2005). Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och 

marknad. 2., [rev.] uppl. Stockholm: Norstedts juridik 

Fowler, Roger, (1991), Language in the News: Discourse and ideology in the Press, 

London, New York: Routledge. 

Ghersetti, Marina (2004), ”Sensationsjournalistikens mekanismer”, i Nord, Lars & 

Strömbäck, Jesper (red.) (2004). Medierna och demokratin. Lund: Studentlitteratur 

Ghersetti, Marina & Hvifelt, Håkan, (2000). Slutet på sagan – prinsessan Dianas död 

i press, radio och TV. Stockholm: Styrelsen för psykologiskt försvar. 

Hadenius, Stig, Weibull, Lennart & Wadbring, Ingela (2011). Massmedier: press, 

radio och tv i den digitala tidsåldern. 10., uppdaterade uppl. Stockholm: Ekerlid 

Hvitfelt, Håkan (1985). På första sidan: en studie i nyhetsvärdering. Stockholm: 

Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar 

McQuail, Denis (2000). McQuail's mass communication theory. 4. [rev. exp.] ed. 

London: SAGE 

Østgaard, Einar (1968). Nyhetsvärdering: [massmedia och nyhetsförmedling. 

Stockholm: Wahlström & Widstrand 



 
 

40 
 

Scheufele, Bertram (2006) Frames, schemata, and news reporting, Communications 

31 

Scheufele, Dietram A. & Tewksbury, David (2007), Framing, agenda setting, and 

priming: The Evolutions of Three Media Effects Models, Journal of communication 

57 

Shapiro, Gilbert & Markoff, John (1997), ”A matter of definition” I Roberts, Carl W. 

(red.) (1997). Text analysis for the social sciences: methods for drawing statistical 

inferences from texts and transcripts. Mahwah, N.J.: Erlbaum 

Shehata, Adam (2012), ”Medierna och makten över publiken, i Nord, Lars & 

Strömbäck, Jesper (red.) (2012). Medierna och demokratin. 2. uppl. Lund: 

Studentlitteratur 

Storey, John (2012). Cultural theory and popular culture: an introduction. 6th ed. 

Harlow: Pearson 

 

Elektroniska källor: 

Sundin, Staffan (2011). Den svenska mediemarknaden 2011 [Elektronisk resurs]. 

Göteborg: NORDICOM-Sverige 

Kia-index (2013), Sveriges annonsörer, http://www.kiaindex.net/, (hämtad 2013-01-

29). 

Mediearkivet Retriever (2013, sökning på namnet ”Jan Stenbeck” från 2000-08-19 

till 2004-08-19, www.retriever.se, (hämtad 2013-02-04) 

Nationalencyklopedin (2013), Jan Stenbeck, http://www.ne.se/lang/jan-stenbeck 

(hämtad 2013-02-13) 

Nationalencyklopedin (2013), Kinnevik, http://www.ne.se/lang/kinnevik (hämtad 

2013-02-15) 

Nationalencyklopedin (2013), LO, http://www.ne.se/lang/lo/ (hämtad 2013-03-02) 

Nationalencyklopedin (2013), Sveriges Socialdemokratiska Arbetarparti, 

http://www.ne.se/sveriges-socialdemokratiska-arbetareparti (hämtad 2013-02-15) 

http://www.kiaindex.net/
http://www.retriever.se/
http://www.ne.se/lang/jan-stenbeck
http://www.ne.se/lang/kinnevik
http://www.ne.se/lang/lo/
http://www.ne.se/sveriges-socialdemokratiska-arbetareparti


 
 

41 
 

Nationalencyklopedin (2013), Aftonbladet, http://www.ne.se/lang/aftonbladet 

(hämtad 2013-02-13) 

  

http://www.ne.se/lang/aftonbladet


 
 

42 
 

7. Bilagor 

7.1. Variabler 
 

Variabel 1. Källhänvisning. 

Variabelvärden: 1. Aftonbladet 2. Tidningsbyrå 3. Annan media 4. Annan person 

0. Ingen  

Denna variabel påvisade vilka källor som styrker olika information som förs fram om 

Stenbeck, men även uteblivna källhänvisningar. Det var intressant att granska 

källhänvisningen för att se hur källkritisk Aftonbladet var i olika artiklar om Stenbeck 

före respektive efter hans död. Det gick exempelvis att fastställa att en artikel 

grundad på rykten inte var lika trovärdig som en artikel där båda sidor fick komma 

till tals och det är tydligt uttalade representanter. Kriterier för en källa var att 

författaren tydligt redovisade var uppgifterna kom ifrån på något sätt, antigen i 

artikelns slut eller där en person eller berättelse förmedlas.  Med variabelvärdet 

”annan person” menas en utomstående part står som källa för det artikeln handlar 

om, exempelvis en expert på området. Variabelvärdet ”annan media” betydde att 

artikeln exempelvis refererade till en annan svensk eller internationell tidning.  

Variabel 2. Artikelrubriker 

Variabelvärden: 1. Positiv 2. Negativ. 3. Obestämbar 4. Neutral 

Denna variabel granskade vilken sorts vinkel artikelrubrikerna om Stenbeck hade. 

För att definiera dessa variabelvärden fastställde jag att rubriker som exempelvis sa 

”Stenbeck var en gris” eller ”Stenbeck gör stor förlust” var negativa för och mot 

Stenbeck. En obestämbar rubrik skulle kunna vara ”Stenbeck köper fotbollslag” 

Medan en positiv kan vara ”Stenbecks bolag går med storvinst”. En neutral rubrik 

skulle kunna vara ”Stenbeck deltar i tv-program”. Grundtanken med denna variabel 

var att se om artikelrubrikerna vinklas på något sätt för att framställa stenbeck 

positivt, negativt eller neutralt i olika situationer. Om många artikelrubriker var 

positiva för stenbeck så skulle detta kunna påverka allmänhetens bild av Stenbeck 
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positivt och vice versa, jag kan dock inte tala för vad Stenbeck skulle se som positivt 

eller negativt själv.  

Variabel 3. Sfär 

Variabelvärden: 1. Privatliv 2. Affärsliv 3. Både och blandat.  

Denna variabel redogjorde för vilken del av Jan Stenbecks liv artikeln speglade, 

handlade det om hans privatliv, affärsliv eller en blandning av dem. Denna variabel 

använde jag för att se om Aftonbladet fokuserade på att lyfta fram Stenbecks privatliv 

eller affärsliv före och efter hans död och om det fanns någon skillnad. Ett exempel på 

en artikel som beskrev Stenbecks privatliv kunde exempelvis handla om hans 

otrohetsaffär medan en artikel som handlade om hans affärsliv kunde handla om att 

han köpt Djurgårdens fotbollsklubb. När analysen var klar kunde jag granska hur 

många artiklar som berörde hans privatliv före respektive efter hans död. Jag kunde 

då se om Aftonbladet exempelvis fokuserade mer på Stenbecks affärsliv innan hans 

död än efter. 

Variabel 4. Anföringsverb. 

Variabelvärden: 1 Anföringsverb 2. Saknar anföringsverb 

Denna variabel granskade huruvida källorna framställs med något specifikt 

anföringsverb såsom exempelvis ”säger, beskriver, bekräftar eller förklarar”. Detta 

var intressant att granska för att se om journalisterna använde anföringsverb i en 

större utsträckning före eller efter Stenbecks död. Genom att lägga till vissa 

anföringsverb i ett citat kan citat uppfattas ha olika kraft och mening. Ett relativt 

neutralt anföringsverb kan vara ”säger” medan ”dementerar” tillskriver citatet en viss 

mening i form av att den som uttalar sig förutsätts säga att en uppgift inte stämmer. 

Variabel 5. Huvudtema 

Variabelvärden: 1. Arvstvisten. 2. Övrigt arbete 3. Stenbecks inkomst. 4. Stenbecks 

förluster. 5. Stenbecks vikt.  6. Myter om Stenbeck 7. Suspekta affärer/mutor 8. 

Stenbecks död 9. Utomäktenskapligt barn 

Denna variabel granskade vilket tema artiklarna om Jan Stenbeck hade och vad 

artiklarna handlade om. Att göra denna mätning var intressant för att kunna urskilja 

vad majoriteten av artiklarna handlade om före och efter Stenbecks död. Ett 
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variabelvärde som jag lade till i var ”2. övrigt arbete” då jag i min pilotstudie fann att 

många artiklar handlade om alla Stenbecks affärer olika affärer. Dessa affärer var allt 

ifrån att han köpte fotbollslag till att han startade en ny krog.  Variabelvärdet ”myter 

om stenbeck” handlade om artiklar där författaren beskrev olika saker Stenbeck gjort 

tidigare under sitt liv gjort. Denna variabel upprättade jag innan jag började min 

analys då jag antog att många artiklar skulle ha detta tema vilket stämde. 

Variabelvärdet ”suspekta affärer/mutor” beskrev de artiklar som antigen anklagade 

eller handlade om att Stenbeck på något sätt varit inblandad i omoraliska eller 

olagliga affärer, vilket jag fann vara ett återkommande tema när jag väl börjat 

analysera. Variabelvärdena ”utomäktenskapligt barn och ”arvstvisten” kom logiskt 

efter Stenbecks död då jag fann att många av dessa artiklar handlade om detta.  

 Variabel 6. Aktörer 

Variabelvärden: 1. Stenbeck 2. Advokat 3. Expert 4. Stenbecks Anställda 5. 

Stenbecks familj 6. Annan person 0. Ingen 

Denna variabel granskade i vilken utsträckning olika personer fick komma till tals i 

artiklarna. Denna variabel var intressant bland annat för att utmäta om det var någon 

skillnad i vilken utsträckning Stenbeck och andra aktörer fick komma till tals i 

artiklarna. Med variabelvärdet ”expert” menade jag exempelvis en ekonomisk expert 

som granskat Stenbecks affärer och kom till tals i artikeln eller liknande, det var dock 

aldrig en expert anställd av Stenbecks företag. Variabelvärdet ”annan person” kunde 

exempelvis vara en anställd på konkurrerande bolag, journalist från annan tidning 

som citerades eller en känd person som uttalade sig om Stenbeck på något sätt. 

”Advokat” var ett variabelvärde som i artiklarna uteslutande var anställda av antigen 

Stenbecks familj eller kvinnan som Stenbeck hade en utomäktenskaplig affär med. 

Variabelvärdet ”Advokat” skapades när jag började granska artiklarna efter Stenbecks 

död då det endast förekom då. Variabelvärdet ”Stenbecks familj” lades även till då jag 

granskade artiklarna efter Stenbecks död och fann att de först då fick komma till tals. 
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7.2 Kodschema  

Variabel Variabelvärde Kod 

V1. Källhänvisning 

Granskar vilka källor artiklarna 

hänvisar till. 

Aftonbladet 

Tidningsbyrå 

Annan media 

Annan person 

ingen 

1. 

2. 

3. 

4. 

0. 

 

V2. Artikelrubrik 

Granskar artikelrubrikernas 

framställning 

Positiv 

Negativ 

Obestämbar 

Neutral 

1 

2 

3 

4 

V3. Sfär 

Granskar vilken del av Stenbecks liv 

artikeln behandlar 

Privatliv 

Affärsliv 

Både och blandat 

 

1. 

2. 

3. 

 

V4. Anföringsverb 

Granskar om artikeln innehåller 

anföringsverb 

Anföringsverb 

Saknar anföringsverb 

1. 

2. 

 

 

 

V5. Huvudtema 

Granskar vad artiklarna handlar om. 

Arvstvisten 

Övrigt Arbete 

Stenbecks inkomst 

Stenbecks förluster 

Stenbecks Vikt 

Myter om Stenbeck 

Suspekta affärer/mutor 

Stenbecks död 

Utomäktenskapligt barn 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

 

 

V6. Aktörer kommer till tals Stenbeck 

Advokat 

1. 

2. 
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Granskar vilka aktörer som får 

komma till tals i artiklarna. 

 

 

Expert 

Stenbecks anställda 

Stenbecks familj 

Annan person 

Ingen 

 

3. 

4. 

5. 

6. 

0. 


