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Abstract 
 
Titel: Aftonbladet 1970 och 2005 – en jämförelse mellan dess uppbyggnad då och nu. 
 
Författare: Veronika Eriksson 
 
Handledare: Cristina Nilsson 
 
Examinator: Margareta Rönnberg 
 
Typ av arbete: Examensarbete i mediepedagogik, 10 poäng 
 
Antal sidor: 24 
 
Institution och högskola: Musikhögskolan i Piteå, avdelningen för media, Luleå Tekniska 
Universitet. 
 
Examinationsdatum: 2005-05-27 
 
Syfte: Att undersöka två olika nummer av Aftonbladet, det ena från den 3 januari 1970 och 
det andra från 19 mars 2005 för att kontrollera om tidningen var annorlunda uppbyggd 1970 
än vad den är idag. 
 
Metod: Med hjälp av en innehållsanalys av John Fiske tänker jag studera innehållet i dessa två 
tidningar. Jag kommer att sortera in antalet artiklar under olika rubriceringar för att sedan 
räkna dessa och jämföra dem mellan tidningarna både i antal artiklar och procentsats. 
 
Slutsats: Aftonbladet idag är uppbyggd på ungefär samma sätt som den var 1970 och har 
historiskt sett fler likheter än skillnader i sin uppbyggnad. Antalet sidor och antalet bilagor har 
stadigt ökat under årens lopp men själva tidningen är sig lik.Vad man allmänt kan säga är att 
artiklarna var ”snällare” 1970 än vad de är 2005.  
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1.0 Inledning 
 
Då jag många, många gånger har hört frasen ”det var bättre förr” i samband med diskussioner 
om dagens tidningar började jag att fundera på om det verkligen var så. Många talar idag om 
att kvällstidningarna skrev mindre om nöjen och skvaller och mer om nyheter förr än vad de 
gör idag. Det sägs att mängden lättviktigt material har ökat och andelen tunga politiska 
nyheter har minskat. Har verkligen nöjesmaterial och spot brett ut sig på de seriösa nyheternas 
bekostnad? Var tidningar i allmänhet och Aftonbladet i synnerhet så annorlunda i sin 
uppbyggnad 1970 än de är idag? För att få reda på fakta bestämde jag mig för att undersöka 
två slumpmässigt valda exemplar av Aftonbladet med varandra. Det ena numret från lördag 19 
mars 2005 blev valt för att det var ett nummer jag råkade ha tillgång till. Med det andra 
numret var det lite klurigare. Lösningen var att göra ett fjärrlån från Umeås stadsbibliotek där 
de har Aftonbladet på mikrofiche. Årtalet 1970 var jämt och fint och därför tog jag det för att 
sedan när mikrofichefilmen kommit välja första lördagsnumret jag fann och detta var numret 
från den 3 januari 1970. 
 
I min undersökning har jag valt att jämföra tidningarnas framsida, deras uppslag, tv-sidorna 
och slutligen de sista sidorna med varandra för att ta reda på hur deras uppbyggnad av 
tidningen såg ut och ser ut idag. 
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2.0 Frågeställning och syfte 
 
2.1 Frågeställning 
 
Hur såg Aftonbladets upplägg ut 1970 och hur ser det ut 2005? Kommer en undersökning av 
tidningarna att visa att tidningen förändrats radikalt under denna tidsperiod eller är upplägget 
snarlikt trots att mer än 30 år förflutit mellan numrena? 
 
2.2 Syfte 
 
Att studera två olika nummer av Aftonbladet, det ena från 1970 och det andra från 2005 för att 
undersöka om tidningen var annorlunda uppbyggd 1970 än vad den är idag. 
 
2.3 Avgränsningar 
 
Jag kommer att bortse från alla bilagor som i dagsläget följer med tidningen nästan varje dag 
då dessa bilagor inte fanns 1970. I början av 1970-talet hade man endast en bilaga och detta 
var en söndagsbilaga. Det är alltså endast huvudtidningen som kommer att jämföras. Jag är 
medveten om att detta kommer att innebära att numret från 1970 både i antal artiklar och 
procentuellt sett kommer att se ut som att detta innehåller mycket mer sport än numret från 
2005. Detta kommer jag dock att bortse från då jag valt att ta bort alla bilagor. Om en forskare 
väljer att ta med sportbilagan i en liknande jämförelse av dessa två tidningar kommer 
resultatet givetvis att bli ett annat än det jag redovisar här. I och med att sporten lyfts ut ur 
huvuddelen är det lättare att strunta i den, vilket somliga seriösa kritiker idag anser vara en 
fördel. Jag har i min undersökning enbart valt att jämföra rubrikernas och artiklarnas innehåll 
med varandra. Jag har valt att utesluta bilderna, deras utseende, storlek och eventuell 
dominans. Jag är medveten om att en tidning som Aftonbladet bygger till stor del på just sina 
bilder men bildanalysen överlåter jag åt någon annan forskare att grundligt undersöka. Detta 
på grund av att tiden som finns för denna uppsats inte tillåter en djup analys både av 
tidningens innehåll i artiklarna, textanalys och bildanalys. 
 
2.4 Metod och material 
 
Jag kommer att använda mig av en innehållsanalys enligt John Fiske´s recept. 
Innehållsanalysen ska ge en mätbar redogörelse för det resultat forskaren kommer fram till 
och fungerar bäst i stor skala. (Fiske 1990:180-216) 
 
För att kunna göra en analys av innehållet har jag valt att dela in artiklarna i olika kategorier. 
Med ”Frestare” avser jag de rubriker/artiklar som gör reklam för kommande bilagor.  
 
De kategorier jag valt att dela in artiklarna i är följande: 
 

• Nöje/Skvaller 
• Sport 
• Nyheter/brott – artiklar baserade på brott som skett. 
• Nyheter – inrikes och utrikespolitiska nyheter 
• Debatt 
• Kultur 
• Väder 
• ”Frestare” 
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• Spalter – avser till exempel resultatspalter, frågespalter och historiespalter 
• Krönikor 
• Recensioner 
• Historier 
• Serier 
• Horoskop 
• Insändare 
• Faktarutor 
• Recept 
• Tv-sidor 

 
”Nöjesmatrixen” på sidan 38 i Aftonbladet från 19 mars 2005 räknas som en artikel och 
”Veckans...” som en artikel. 
 
2.5 Metoddiskussion 
 
Jag har valt att göra en jämförelse mellan två nummer av Aftonbladet, det ena från 3 januari 
1970 och det andra från 19 mars 2005. Dessa två nummer har jag valt ut helt slumpmässigt. 
Det jag i första hand är intresserad av är att ta reda på hur många artiklar som är 
nöjesrelaterade på ett eller annat sätt. Men vad är då nöjen/skvaller? Eftersom alla som syns 
på ett eller annat sätt idag räknas som ”kändisar” oavsett om det är politiker, stjärnadvokater, 
idrottsmän, filmstjärnor eller dokusåpadeltagare är det svårt att dra en gräns mellan vad som 
ska kännetecknas som skvaller eller bara en nyhetsartikel om personen ifråga. Jag har valt att 
arbeta utifrån principen att om artikeln handlar om personens privatliv snarare än det personen 
ifråga arbetar med så sorteras den artikeln in under rubriken nöje/skvaller. Vem som är en 
kändis är som sagt ovan ett svårt urval att göra men inom den ramen räknar jag in de personer 
som allmänheten känner/kände till. Politiker, kungligheter, filmstjärnor, musiker, de som 
jobbar med radio och tv med flera räknas till kändisar. 
 
Som exempel kan jag nämna att om jag läser en artikel om Göran Persson som handlar om ett 
politiskt uppdrag som han varit ute på sorteras denna in under nyheter/politik. Men om det rör 
sig om en artikel om Göran Persson och Anitra Steen gällande deras privata liv med hus, hem, 
semestrar och övrigt så sorteras denna in under nöjen/skvaller. Detsamma gäller kända 
personer inom sporten, tv, film, musik och dokusåpor.  
 
Jag är naturligtvis införstådd med att någon annan kan komma till en annan slutsats om man 
väljer att ta med bilagorna som idag produceras i stort sett till varje dag. Även uppdelningen 
av artiklarna kan säkerligen ske på andra sätt under andras granskande ögon därför bifogar jag 
en bilaga där man kan se vilken uppdelning jag har valt att göra. 
 
 
2.6 Tillvägagångssätt 
Materialet jag ska använda mig av är två nummer av Aftonbladet. Jag har valt att jämföra 
tidningarna uppslag för uppslag och då Aftonbladets tidning från 2005 består av fler sidor än 
den från 1970 kommer jag att redovisa de uppslagen för sig. 
Jag har även valt att räkna antalet artiklar i de två tidningarna för att sedan jämföra dem med 
varandra. Redovisningen sker både i antal artiklar och procentuellt.  
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3.0 Bakgrund och teori 
 
3.1 Vad är egentligen en nyhet? 
 
Enligt Erik Fichtelius finns det inte någon bra och teoretiskt heltäckande definition. En nyhet 
är mycket en känsla i magen som journalisten får förlita sig på. Händelser är en nyhet, en 
observation gjord på en fysisk plats av en person som kan återberätta den är en nyhet. 
 
En självklar nyhet är till exempel en händelse som skett, till exempel en olycka medan en 
förändring också kan komma smygande. För den skrivande reportern gäller det att finna en 
infallsvinkel på sitt ämne. Som exempel nämner Fichtelius att vackert väder och torka kan 
skrivas om som en katastrof för bönderna medan det samtidigt kan vinklas som en 
kanonsemester sett ur semesterfirarens perspektiv. Att vinkla en nyhet är inte fel enligt 
Fichtelius men den får inte förvränga fakta eller perspektiv, det som berättas ska vara sant och 
ska presenteras så opartiskt som journalisten förmår att göra det. (Fichtelius 1997:11) 
Nyhetsjournalistens önskan om att hitta en infallsvinkel är alltså inte detsamma som när 
allmänheten upplever att någonting är ”vinklat”. 
 
Nyheter är en vara och då de produceras och säljs av medieföretag med ägare som kan ha 
intressen inom andra områden finns en risk för nyhetsjournalistikens självständighet och 
utveckling. Fichtelius hänvisar till en undersökning gjord av Håkan Hvitfeldt som kommit 
fram till att sannolikheten för att en nyhet ska publiceras, och till och med komma på första 
sidan, ökar om den behandlar ett traditionellt sakområde, det är kort avstånd, faktiska 
händelser, sensationellt och överaskande, vissa enskilda personer, enkla men viktiga eller 
relevanta, utspelas under kort tid samt är negativa och kommer från traditionella källor. 
(Fichtelius 1997:12) 
 
Enligt Fichtelius ska en nyhet vara färsk, ju nyare den är desto hetare är den. Den ska handla 
om ett hittills för allmänheten okänt faktum och ju närmare vår omgivning det sker desto 
intressantare är det. Nyheten ska vara ovanlig, det avvikande, udda och annorlunda är bra 
nyhetsstoff. Kvarstående missförhållanden är en nyhet och likaså personer som är kända och 
intressanta. Viktigt för att en nyhet ska vara en nyhet är också att den ska vara spännande och 
den ska fånga läsarens intresse. Att ha en egen nyhet prioriteras ofta framför andra, känslan i 
maggropen måste styras upp och det man skriver om ska ha betydelse för medborgarna. 
(Fichtelius 1997:20) 
 
Reportern måste försäkra sig om att källan är tillförlitlig. Grundregeln är att reportern ska 
försöka få flera av varandra oberoende källor som bekräftar samma sak.Torsten Thurén sätter 
upp fyra kriterier för en källkritisk bedömning. Äkthet, tidssamband, beroende och tendens. 
(Thurén refererad i Fichtelius 1997:36-37) 
 
Carl-Adam Nycop beskriver en nyhet som en händelse som inträffar i närheten, nyheten får 
mer utrymme om den är exklusiv och man skiljer mellan två olika sorters nyheter – 
händelsenyheter och informationsnyheter. Till den fösta kategorin hör till exempel krig, 
katastrofer och terroraktioner. Informationsnyheter består av till exempel politiska beslut, 
rapporter från olika grupper i samhället och kommunikéer från politiska eller militära 
konferenser. Enligt Nycop hör mord till de nyheter som automatiskt har en effekt på 
mediernas värderingar och deras behandling av nyhetsstoffet, medan politiska 
riksdagsdebatter sällan bjuder på ”nyheter”. Avslöjanden och ”skvalleraktiga” inslag kan 
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utlösa kedjereaktioner där mediadrevet trycker upp ”offret” mot en vägg.  (Nycop 1996:80-
81) 
 
 
3.2 Offentligheten och privatlivet 
 
Skillnaden mellan vad som är offentligt och privat kan spåras långt bakåt till de filosofiska 
debatterna i antikens Grekland. Den romeska rätten skilde offentlig rätt från privat. Först vid 
slutet av medeltiden började distinktionen mellan offentligt och privat att få en ny innebörd.  
(Thompson 2001:155) 
 
Till den offentliga sfären räknas statligt ägda ekonomiska organisationer såsom polisen, 
militären och säkerhetstjänsten och statliga och halvstatliga organisationer som till exempel 
sociala organisationer. I den privata sfären räknas alla privatägda organisationer som verkar i 
en marknadsekonomi in samt personliga relationer och familjerelationer. (Thompson 
2001:155) I den västerländska sociala och politiska världen anses offentlig vara densamma 
som öppen och tillgänglig för gemene man medan privat är vad som händer i enrum eller 
bakom stängda dörrar. (Thompson 2001:157) 
 
Innan medierna utvecklades var en persons offentlighet kopplad till en plats där denne syntes 
och hördes och där människor samlades för att se och höra denne. För att vara offentlig 
krävdes närvaro både av talaren och publiken. I dagens medier är inte längre enskilda 
personers offentlighet kopplad till en fysisk plats. En handling, ett tal eller en händelse blir 
idag offentlig genom bilder, video, radio och tryckt press. Dessa kan förmedlas till åhörare 
utan att de finns på plats. (Thompson 2001:159) 
 
Med en allt vidare offentlighet har även fenomenet uppstått att till exempel politiker försöker 
att styra medierna till sin fördel. De kan idag synas i en omfattning som aldrig förr men de har 
samtidigt utsatt sig för nya risker. Hur mycket en offentlig person än försöker styra sin 
synlighet i media kan vederbörande inte kontrollera den vilket leder till att till exempel 
politiska ledare alltid måste vara på sin vakt och inte säga eller göra saker som sedan kan 
vinklas till deras nackdel. Fadäser och utbrott hör till de vanligaste problemen för politiska 
ledare och de blir idag offentliga genom olika medier på ett helt annat sätt än tidigare. Utbrott 
är inte så vanliga men politiska ledare gör ofta bort sig genom fadäser av olika slag. Även 
offentliga framträdanden är en risk för en person som vistas i offentlighetens ljus då de kan ha 
gjort en missbedömning av hur framträdandet kommer att tas emot och uppfattas av dem som 
nås av det. Ytterligare två ting som kan framställas i mindre gynnsam dager i dagens medier 
är läckor och skandaler. Läckan är ett avsiktligt avslöjande av information från en person som 
vet någonting som kan skada eller skapa problem för till exempel ett företag om detta kommer 
ut. Skandaler räknas idag som en yrkesrisk för politiker och dessa skadar inte bara politikerns 
privatliv utan även hans yrkesmässiga framtoning. (Thompson 2001:176-184) 
 
Fadäser, utbrott, framträdanden som går snett, skandaler och läckor visar att hur mycket 
individuella personer än försöker att styra sin framtoning i medierna så kan de inte kontrollera 
medierna. Och det gör de offentliga personerna sårbara för mediernas framfart.(Thompson 
2001:184) 
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3.3 Pressetiken 
 
Sverige har världens äldsta och liberalaste tryckfrihetslagstiftning och ger ett effektivt skydd 
för yttrande- och tryckfriheten. Det rättsliga skyddet för den enskilde personen är dock dåligt 
uppbyggt. Något skydd för den enskildes intregitet och privatlivets helgd finns inte i 
tryckfrihetslagstiftningen. En juridisk person – bolag, stiftelser eller organisationer kan inte 
vara part i tryckfrihetsmål och saknar möjlighet att vidta rättsliga åtgärder mot skadliga 
publiceringar. Även när det gäller rent förtal är det svårt för en enskild person att få 
upprättelse. När boken trycktes 1991 förekom det i genomsnitt mindre än tio tryckfrihetsmål 
rörande förtal om året i Sverige och av dessa mål vann målsäganden enbart vart tredje eller 
fjärde. (Cars 1991:11) 
 
3.4 Tryckfrihetsförordningen 
 
Lagen ger oss rätt att yttra våra tankar och åsikter i media, offentliggöra allmänna handlingar 
och ge uppgifter i vilket ämne som helst. I lagen finns fem viktiga delar: Etableringsfriheten 
som ger varje svensk medborgare rätten att starta en tidning. Alla tidningar ska ha en ansvarig 
utgivare som är ansvarig för tidningens innehåll. Censurförbudet säger att det är förbjudet att 
hindra tryckning eller spridning av en tidsskrift och att ingen har rätt att granska en tidsskrift 
före tryckning. Anonymitets- och meddelarskyddet ger alla som arbetar på en tidning rätt till 
anonymitet och detta gäller även källorna som förser tidningen med information. Källorna får 
inte avslöjas och det är till och med olagligt för myndigheterna att forska efter denne. 
Rättsförfarandet innebär att man inte får sprida information som hotar rikets säkerhet, man får 
inte kränka eller förtala människor. Offentlighetsprincipen innebär att nästan alla handlingar 
och annat utredningsmaterial som förvaras hos myndigheter är offentliga. Allmänna 
handlingar är nästan alla brev, dokument, skrivelser, fotografier och uppgifter på data som 
finns hos myndigheter. Allt är inte allmänt, för att en handling ska vara allmän måste den vara 
inkommen. (Petersson, Pettersson 2004:94-95) 
 
1916 inrättade Publicistklubben en egen hedersdomstol, pressens opinionsnämnd (PON).  
De första pressetiska reglerna antogs av Publicistklubben (PK) 1923 och har utvidgats och 
omarbetats så många gånger att de idag kan sägas innehålla allt som inte finns i 
tryckfrihetsförordningen. 1969 inrättades befattningen PO – pressombudsman och 1980 
tillkom allmänhetens biträdande pressombudsman. Bakom den pressetiska verksamheten 
fanns 1991 de tre pressorganisationerna Publicistklubben, Svenska Journalistförbundet och 
Svenska Tidningsutgivareföreningen. (Cars 1991:12) 
 
3.5 Vad kan prövas av PO och PON? 
 
Vilket material som helst i en periodisk tidsskrift, även löpsedlar, bilagor och annonser. (Cars 
1991:21) 
 
En av de saker som kan prövas härrör till privatlivets helgd. Enligt boken ”Pressetiken i 
praktiken” säger publicitetsregeln nummer 6: 
 
Avstå från publicitet, som kan kränka privatlivets helgd, om inte ett oavvisligt allmänintresse 
kräver offentlig belysning. Överväg noga publicering av familjetvister och vårdnadsärenden 
med hänsyn till den skada som kan förorsakas de berörda. (Citat ur Pressetiken i praktiken 
1991:89) 
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En stor del av de fall där tidningar klandrats för kränkning avser så kallade kändisar. Med 
kändisar menas artister, skådespelare, TV-personer och sportstjärnor med flera. Även de som 
är kända har rätt till ett fredat privatliv och endast om det finns ett oavvisligt allmänintresse 
får offentlig belysning ske. Med allmänintresse menas i det här sammanhanget ett legitimt 
intresse av informationen och inte allmän nyfikenhet. PON har gjort flera uttalanden där det 
framhållits att två personers känslor för varandra inte tillhör allmänintresset så länge de inte 
uttalat sig offentligt om det. (Cars 1991:105) 
 
Enligt boken Pressetiken i praktiken är frågan om två människors personliga förhållande till 
varandra i första hand deras privatsak och så länge de inte framträder öppet eller talar om sitt 
förhållande med pressen så bör de vara skyddade mot publicitet. Det här gäller även för kända 
personer men ett antal övertramp anmäls regelbundet till PON. Två veckotidningar valde att 
publicera uppgifter om en känd svensk sångerska sedan denna setts tillsammans med en 
engelsk musiker. Det spekulerades i huruvida sångerskan hade ett förhållande med musikern 
och han omtalades som hennes nya man. Efter anmälan från sångerskan valde PON att 
klandra tidningen. Benny Andersson valde 1988 att anmäla en veckotidning sedan de 
publicerat en bild på honom och en annan person och i sin artikel publicerade ett påstående 
om att ABBA-Benny blivit farfar. Bakgrunden till historien var att Benny Andersson son 
träffat en ny kvinna som hade barn sedan tidigare. PON ansåg att omslagsrubriken och 
artikeln innehöll oriktigheter men att uppgiften inte kan ha ansetts skada Benny Andersson. 
Därför fanns inte heller någon anledning att klandra tidningen. (Cars 1991:106-107) 
 
3.6 Aftonbladets historia 
 
Aftonbladet grundades 1830 av Lars Johan Hierta och den 6 december kom det första 
provnumret av Aftonbladet, den 10 december kom det andra numret och från och med den 16 
december kom tidningen dagligen på vardagar. Tidningen skulle vara en prenumeranttidning 
med ett mindre antal lösnummerköpare och enbart prospektet gav 120 prenumeranter. Hierta 
värvade några av de mest framstående skribenter som fanns i Stockholm och antalet 
prenumeranter och omfånget av annonser ökade snabbt vilket gjorde tidningen till en god 
affär.(Fredriksson, Strand, Hadenius och Gustafsson 1980:15) 
 
Det första numrets nyhet var den Wellingtonska ministärens fall. I det andra provnumret 
kritiserades polisen för stanken och snusket på Stockholms gator och kritiken av 
myndigheterna kom att bli ett återkommande inslag. I det tredje numret berättades om 
upproret i Polen mot det ryska väldet. Läsarna fann att utlandsnyheter av det slaget skulle 
Aftonbladet bli bäst på. I det femte numret tog Hierta upp ett ämne som skulle bli en 
huvudfråga för Aftonbladet i många år, nämligen yttrandefriheten. I tidningen fanns även en 
spalt för kåserier och även brottmål var ett viktigt ämne för tidningen. (Fredriksson, m.fl. 
1980:25) 
 
När Hierta grundade tidningen 1830 hette den Aftonbladet i Stockholm, och bytte sedan namn 
till Det nya Aftonbladet och under slutets av Hiertas period hette tidningen Det tjugoförsta 
Aftonbladet. Först 1851 döptes tidningen till Aftonbladet. (Fredriksson, m.fl.  1980:120)  
Under 1930-talet ökade flertalet dagstidningar sina upplagor men Aftonbladet var den tidning 
som ökade mest. (Fredriksson, m.fl. 1980:225) 1932 var Aftonbladet en dödsdömd tidning 
men tidningen räddades och förutsättningarna var goda. (Fredriksson, m.fl. 1980:228) 
 
Under 1930-talet gavs prioritet åt olyckor och brott i spridningsområdet, detta växlades med 
nyheter från utlandet och Stockholm men även från övriga Sverige. Politiken i Sverige hade 
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dock lägre nyhetsvärde än händelser i Europa. För den som ville få en bra överblick över 
kulturella engagemang var Aftonbladet inte tillräcklig. (Fredriksson, m.fl. 1980:270) 
Vid ingången av 1940-talet hade Aftonbladet en gynnsam särställning, med en upplaga på 
160 400 exemplar var tidningen landets största. 1944 lanserades Expressen men Aftonbladet 
påverkades inte märkbart av detta. 1949 kunde tidningen redovisa en toppnotering på 170 000 
sålda exemplar. (Fredriksson, m.fl. 1980:356) Under 1950-talet utökade man sin täckning 
över större delen av landet men man är fortfarande störst i Stockholm. 1956 finns man i hela 
landet. (Fredriksson, m.fl. 1980:362) 
 
1953 hade Expressen gått om Aftonbladet och blivit landets största kvällstidning och det går 
utför för tidningen. Det absoluta bottenläget når Aftonbladet 1960. Åren mellan 1961 och 
1971 går det dock bättre och tidningens upplaga ökar igen. I oktober 1960 kommer Sven 
Sörmark till Aftonbladets redaktionsledning efter att ha varit chefredaktör för veckotidningen 
Se. Enligt Sven Erik Gustafsson sades det om Sven Sörmark att han sett att Expressen 
lämnade en öppning för konkurrenterna att stiga in i och detta var den lätta underhållningen, 
som även finns att finna i veckotidningarna. Nycop är övertygad om att kändisjournalistiken 
är en av orsakerna till att kvällstidningarnas upplagor ökade under 60-talet.( Fredriksson, m.fl. 
1980:373) 1963 går Aftonbladet över till tabloidformat och tidningen delas upp i en riks- och 
en Stockholmsupplaga. Söndagsbilagor börjar att säljas 1964. (Fredriksson, m.fl. 1980:374) 
 
När man ser till Aftonbladets innehåll över flera decennier är det likheterna snarare än 
skillnaderna man lägger märke till. Huvudingredienserna från 1930-talets finns med när man 
gör tidningar på 60-talet liksom när man gör tidningar på 70-talet. Den största förändringen är 
att man när Aftonbladet på 60-talet blir rikstäckande ökar innehållet av allmänt intresse och 
redigerar tidningen för rikspublik. Det s k allvarliga innehållet finns kvar men tidningen fick 
under 60-talet ett mer veckopressinriktat innehåll. (Fredriksson, m.fl. 1980:376) 
 
Upplageutvecklingen för både Aftonbladet och Expressen kan ses som en framgångshistoria 
fram till 1970 då marknaden stagnerade. Under 1980-talet påbörjades en nedgång som dock 
brutits i början av 2000-talet. (Hadenius, Weibull 2003:64) Sedan 1990-talet har Aftonbladet 
klarat sig ekonomiskt och upplagemässigt gentemot konkurrenten. Tidningen har behållit sin 
upplaga och även kunnat öka den något. 1996 passerade man sin konkurrent i upplaga. Hösten 
2002 hade Aftonbladet en vardagsupplaga på ca 435 000 exemplar. (Hadenius, Weibull 
2003:67) 
 
Internet började under andra hälften av 1990-talet få spridning i de svenska hemmen och 
flertalet svenska dagstidningar mötte konkurrensen från nätet genom att erbjuda sina läsare 
internetversioner av papperstidningen. Till en början handlade det om att lägga ut hela 
papperstidningen på internet. Nättidningen förmedlar idag nyheter dygnet runt och fungerar 
som en lokal marknadsplats. Längst har tidningen Aftonbladet gått. Genom att blanda nyheter 
och andra tjänster har tidningen blivit den mest besökta webbplatsen i Sverige. 
Internetutgivningen har varit kostsam för de olika tidningarna och i stort sett är det endast 
Aftonbladet som lyckats få ett litet överskott under några år. (Hadenius, Weibull 2003:115-
118) 
 
3.7 Aftonbladets ägare genom åren 
 
Aftonbladets grundare var Lars Johan Hierta, 1851 sålde han Aftonbladet till Fredrik 
Bergstedt, August Sohlman, Gustaf Lallerstedt, Per Erik Svedbom och Liljeborg. 1932 
övergår tidningens ägo till Torsten Kreuger, han har i realiteten redan aktiemajoriteten över 
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tidningen. Torstens ägarskap blev inte långvarigt och 1933 lämnade han över ägarskapet till 
den tidigare veckotidningskungen Erik Åkerlund. 1937 var det dags för Torsten Kreuger att 
återigen ta över tidningen. År 1956 köper LO Aftonbladet. (Fredriksson, m.fl. 1980) Sedan 
1996 äger Landsorganisationen (LO) 50,1 procent av aktierna och den norska 
mediekoncernen Schibsted 49,9 procent av aktierna i Aftonbladet Hierta AB. LO:s aktier är så 
kallade preferensaktier, vilket innebär att Schibsted har det fulla industriella och ekonomiska 
ansvaret för Aftonbladet.  
(Aftonbladet 2005-04-28, http://koncernen.aftonbladet.se/tidningen/historik.php) 
 
3.8 Aftonbladets utveckling mellan 1930 och 1980 
 
Aftonbladet går 1963 över till tabloidformatet och tidningen delas upp i en riks- och en 
Stockholmupplaga. Från 1964 kommer söndagsbilagorna. Med övergången till 
tabloidformatet upphör samarbetet med STAB –annons (Stockholmstidningen) vilket bidrar 
till att tidningens utseende förändras. 
 
Under 1930-talet gavs stort utrymme till nyheter, sport, nöjen, serier, bildsidan och insändare 
och noveller som presenterades under rubriken ”Vårt brokiga blad”. Under 40-talet lyfts 
nyheterna fram samtidigt som novellerna och bildsidan försvinner. Nu tillkommer även olika 
frågespalter. 50-talets förändringar av tidningen består av att utrymmet för radio och tv utökas 
och ett nytt inslag är bland annat ”Polisrapport”. Till det helt nya i Aftonbladet under 1960-
talet är ett dagligt horoskop, kolumnen ”Vi 5” och nyhetsöversikter som var framåtblickande. 
Fritidsrubrikerna blir fler och spalter av olika slag blir en stor del av Aftonbladet. Nu får även 
nöjessidorna en samlingsrubrik ”Folk i farten”. Inslaget av artiklar med allvarligt innehåll 
ökar. Tidningen får även fler kolumnister.TV-bevakningen tonas ned, läsarna får nöja sig med 
en programtablå. Mot slutet av 60-talet kommer Aftonbladet med reportageserien ”Insyn” och 
kultursidorna får ökat utrymme. Utlandsbevakningen ökar och tv-sidorna kommer tillbaka 
1969 men presenteras då i bilagor. I 70-talets Aftonbladet känner man igen mycket från 
tidigare decennier. Sportspalterna, nöjessidorna och insändarna finns kvar från 30-talet men 
har utökats. Under 70-talet satsar man mer på kolumnister och barnspalter. I slutet av 70-talet 
har Aftonbladet satsat mer på tv-bevakningen och det utges tv-tidningar på torsdagarna. Kvar 
från 60-talet är ”Vi 5” och horoskopet och nu finns även en ”Testa dig själv”-ruta. Aftonbladet 
flyttar ledarsidorna till sidan 6 för att som det hette då ”sätta nyheterna först”. 
 
Sett till Aftonbladet ur historiskt perspektiv är det likheterna som är mer slående än 
skillnaderna då huvudingredienserna från 30-talet fortfarande finns med både på 60- och 70-
talet. (Fredriksson, m.fl. 1980) 
 
Idag kommer Aftonbladet inte bara ut i pappersupplaga utan även genom flera andra kanaler. 
Aftonbladet i text-tv på Kanal 5, Webbradio, nyheter i kommersiell radio i kanalerna Rix FM 
och Lugna favoriter, via WAP/3G, sms-tjänster men främst genom internetupplagan 
www.aftonbladet.se.  
(Aftonbladet 2005-04-28, http://koncernen.aftonbladet.se/nya_medier/kanaler.php) 
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4.0 Resultat 
 
4.1 Jämförelse av Aftonbladet från 1970 med Aftonbladet från 2005 
 
Två specifika nummer är slumpmässigt utvalda i syftet att jämföra dem. Dessa två nummer är 
Aftonbladets upplaga lördagen den 3januari 1970 och Aftonbladets upplaga från lördagen den 
19 mars 2005.  
 
Aftonbladets nummer från 1970 bestod av 32 sidor i lördagsupplagan. Aftonbladets tidning 
från lördag år 2005 består av 48 sidor, samt en sportbilaga som har ytterligare 20 sidor. I min 
jämförelse mellan de olika tidningarn har jag valt att ej ta med bilagorna i undersökningen. 
Detta kan medföra en missvisande faktor när det gäller just sportsidorna. Men då det i 1970 
års nummer finns 14 artiklar som relaterar till sporten och i 2005 års nummer finns en bilaga 
som består av 20 sidor och denna består av ett 30-tal sportrelaterade artiklar samt resultat och 
föreslag på tipsrader med mera kan jag dra slutsatsen att det 2005 skrevs mer om sporten än 
vad det gjorde 1970. 
 
4.2 Framsidans rubriker 
 
Aftonbladet lördagen den 19 mars 2005 har på framsidan följande rubriker: 
 

• ”Dokusåpa-tjejer i vilt slagsmål” 
• ”Flyg till våren för 227 kr” 
• ”Sportbladet avslöjar Foppa spelar inte VM” 
• ”Mördade mamman – för att hon tjatade” 
• ”Fråga Linn om sex” 
• ”Extra 5 döda i influensa i Sverige – trots att de fått vaccin” 

 
Aftonbladet lördagen den 3 januari 1970 har på framsidan dessa rubriker: 
 

• ”Nyckelmannen i gruvstrejken – det är honom strejkledarna vägrar ha i 
förhandlingsgruppen” 

• ”Så reagerade TV-tittarna för filmen Dom kallar oss mods” 
• ”Hjältar och slagpåsar i proffsringen” 
• ”Lokföraren på olyckståget åtalas” 
• ”Palmes första dag på Harpsund som statsminister” 
• ”Jagad av knarkmaffian” 

 
Både numret från 1970 och det från 2005 har sex rubriker på framsidan i olika storlekar. 
Aftonbladets utgåva från 2005 utnyttjar dock en större del av tidningen till att framhäva en 
rubrik extra mycket genom stor text och en fet rubrik än vad man väljer att göra 1970. 
 
Logotypen ser likadan ut 1970 som 2005 och Lars Johan Hierta finns med i logotypen i bägge 
utgåvorna. 1970 kostade Aftonbladet 50 öre att köpa på vardagarna och 75 öre på helgerna. 
År 2005 kostar det åtta kronor att köpa tidningen utan bilaga alla dagar, med bilaga kostar det 
13 kronor. 
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4.3 Uppslagen 
 
Uppslag ett: 
 
På det första uppslaget i bägge tidningarna finns ledare, krönikor och information om 
Aftonbladet på sidan 2, på den andra sidan (sida 3) finns i både numret från 1970 och det från 
2005 en helsida med reklam. 1970 för Skandia och 2005 för Subaru. 
 
Någon större skillnad på detta första uppslag i tidningen finns alltså inte om man jämför dessa 
två nummer med varandra. 
 
Uppslag två: 
 
I Aftonbladet från 2005 heter denna sida ”Kultur” och det finns bland annat en analys av 
kriget i Irak. Här publiceras även insändare till tidningen och en artikel som heter ”Ett sekel i 
bitar” . Även i numret från 1970 ser det liknande ut. Debattartiklar är publicerade och det 
finns en artikel som heter ”Min barndoms Brokiga Blad”. De två nämnda artiklarna påminner 
om varandra, inte i textens innehåll men i utformningen av dem. 
 
1970 fanns här en spalt som heter ”Innerspalten”. Denna motsvaras i numret från 2005 med 
spalten ”Dagens Gormander”. 
 
Likheten mellan dessa sidors upplägg är tydlig och de innehåller i stort sett samma sorts 
artiklar 1970 såväl som 2005, dock skiljer sig ämnet man skriver om åt. 
 
Uppslag tre: 
 
I numret från 1970 domineras detta uppslag av reportaget om Olof Palmes första dag på 
Harpsund och i 2005 års tidning av influensan som drabbat Sverige. Noterbart är att även i 
numret från 1970 finns en artikel som handlar om Hongkonginfluensan som vid den 
tidpunkten drabbat 50 000 svenskar. Den slås dock inte upp lika stort. 
 
1970 rapporterar man om den pågående gruvstrejken och konflikten som uppstått. 2005 
handlar det inte om strandade förhandlingar utan om att arbetsförmedlingen tvingat arbetslösa 
att delta i en LO-demonstration. Artiklarna är helt olika men ändå lika varandra då de båda 
har att göra med arbetsmarknadspolitik. 
 
Medan det i 2005 års tidning finns fyra korta artiklar om brott av olika slag har man i 1970 års 
nummer en artikel med anknytning till brott. I 1970 års nummer finns även en artikel om att 
Tor Erland Broström seniorchef för Broströmskoncernen avlidit.  
 
Uppslag fyra: 
 
1970 har man på sidan åtta ett reportage om Gustaf Håkansson som inte får ha sin dotter 
boende hos sig för att han som 51-åring anses för gammal för att ta hand om henne. På denna 
sida finns även en annons med reklam för söndagsbilagen. (Denna ”frestare” kunde ses redan 
på första sidan i numret från 2005, men gällde då en bilaga som följde med tidningen samma 
dag. På sidan 25 i tidningen från 2005 hittar man dock en helsida med en ”frestare” för 
morgondagens tidning.) En väderprognos finns med och dess motsvarighet finner man inte 
förrän på sista sidan i utgåvan från 2005. 1970 har man på sidan nio en artikel som sorteras in 
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under brottsrelaterade reportage och en spalt som heter ”Hallå Aftonbladet”, samt en artikel 
som handlar om att upprörda tittare har hört av sig till Aftonbladet sedan de sett filmen Dom 
kallar oss mods. 
 
2005 hittar man också en stor artikel på detta uppslag som är relaterad till brott. Det finns 
även en mindre artikel som även den är brottsrelaterad. Och man finner även tre stycken 
kortare notiser varav en om Anna Nicole Smith som gjort en parodi på Marilyn Monroe samt 
en om hur Malmö firar första vårkvällen och ytterligare en kort notis om ett nej till en 
homobegravning i New York. På detta uppslag finner man även en mycket stor artikel om 
medelsvenskens hälsa. 
 
Uppslag fem: 
 
I 2005 års tidning finns på detta uppslag en nyhetsartikel om en kidnappning av en svensk-
irakier utförd i Irak och hur mannen räddades. 1970 skriver man på samma uppslag om 
Israeler som gjort en raid i Egypten. 
 
På sidan tio i 2005 års utvalda tidning har man en artikel om Michael Jacksons som blivit 
anklagad för att hångla med en seriefigur. Och 1970 har man på motsvarande plats ”Tyckt”en 
krönika av Marianne Höök som skriver om film. 
 
2005 har man även med 2 kortare brottsnotiser på uppslaget och 1970 hade man fyllt 
utrymmet med en schackspalt. 
 
Då numret från 1970 på sidan 11 domineras av en brottsartikel finns i numret från 2005 en 
artikel om en fotograf som attackerats av en tjädertupp samt en faktaruta om tjädrar. 
 
2005 finns på uppslaget en stor annons och den motsvarades 1970 av fyra mindre annonser. 
 
Uppslag sex: 
 
I tidningen från 2005 har sidan 12 överrubriken ”Aftonbladet granskar” och hela sidan 
handlar om den nya trenden med män som väljer att plastikoperera sig. Sidan 13 på uppslaget 
består av en helsidesannons. 1970 handlar hela uppslaget om pro-boxningen i Sverige och de 
svenska pro-boxarna genom tiderna. 
 
Uppslag sju: 
 
Detta uppslag domineras i 2005 års lördagstidning av politiskt förankrade nyhetsartiklar, samt 
två mindre notiser från utlandet och en stor annons. Överrubriken på sida 15 är ”Fusket i 
SSU” och artikeln handlar om det angivna ämnet. 
 
1970 skriver Lars G Holmström i spalten ”Inside” om 40 ljudtekniker som sagt upp sina 
anställningar efter fackliga konflikter. Detta uppslags överrubrik är ”Folk i farten”. På dessa 
sidor har man en seriestrip och ett radiotips och i inslaget som heter ”Mr Sansen” skriver man 
korta historier. Men sidan domineras av sex stycken artiklar om kändisar med bilder som hör 
till respektive artikel. Ett större reportage med Torsten Lilliecrona tar plats på sidan 14. 
 
 
Uppslag åtta: 
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I marsnumret från 2005 domineras detta uppslag av en artikel om den kände svensken Lasse 
Hallström som deltagit på sin exfrus begravning. Artikeln handlar dock mer om de kända 
svenska personer som deltog än själva personen som begravdes. Detta understryks med bilder 
på de kändisar som deltog i ceremonin. 
 
På denna sida finns även en ”sex – och relationsspalt” där läsarna får svar på sina frågor och 
två stycken stora annonser. 
 
Även år 1970 finns en spalt på detta uppslag men detta år handlar det om kontaktannonser. 
Uppslaget domineras dock av en stor nyhetsartikel som sträcker sig över båda sidorna om en 
dödsdömd kommun på väg upp ur krisen. Bredvid denna på sidan 17 finns en artikel om en 
ung tjej som lämnat sin fars kossor för att göra karriär som toppmodell i USA. 
 
Uppslag nio: 
 
2005 handlar hela uppslaget om ”Fråga Eva”. Sidorna är uppdelade i frågespalt, en stor artikel 
om en kvinna som vill göra sig fri från sin mor och en ”skilsmässoskola del 2”. 
 
1970 handlar motsvarande uppslag om ”Folk i farten” och man skriver sex kortare notiser om 
kända personer både i Sverige och utomlands. Här finns även en stor artikel om hur 
entertainern Karl Gerhard blev känd. Sidan 19 är en helsidesannaons. 
 
Uppslag tio: 
 
Är sidorna 20 och 21 i bägge tidningarna. 2005 är överrubriken på sidan ” Du och din mobil”. 
Och på sidan 20 finns det en artikel om hur man betalar sin p-avgift med sin mobiltelefon 
samt en test av en mobiltelefon. Sidan 21 är en helsidesannons från ett telebolag. 
 
1970 handlar det istället om ”Folk i farten” och här finns tre artiklar som behandlar olika 
ämnen som dock alla har med kända svenska personer att göra. På sidan finns även fyra 
stycken mindre annonser. På sidan 21 blir överrubriken ”Sport” och det finns här en stor 
artikel om proffscyklisten Eddy Merckx samt en lista på världens bästa idrottsmän. 
 
Uppslag elva: 
 
Ett heluppslag med en intervju med Marita Ulvskog tar upp hela uppslaget i 2005 års tidning. 
Överrubriken på detta uppslag är ”Lördagsintervjun”. 
 
1970 är överrubriken på bägge sidorna ”Sport”. I detta nummer av Aftonbladet har man sex 
artiklar om olika personer inom sportvärlden, samt en resultatspalt från ishockeyn. Det finns 
en spalt som heter ”Kort om sport” där Aftonbladet skriver kort om fyra aktuella händelser 
och det finns resultat från bandyn och handbollen. 
 
Uppslag tolv: 
 
Sidorna 24 och 25. Sidan 24 har i 2005 års jämförda nummer en nyhetsartikel som handlar om 
smörgåstårtor som inte längre får säljas av sjukhusköket i Gävle. En halvsidesannons tar upp 
resten av sidan. Sidan 25 är en helsida med en ”frestare” för det kommande söndagsnumret 
som presenteras med rubriker och bilder för att locka köpare. 
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1970 sorterar även sidan 24 under överrubriken ”Sport” och det finns tre stycken artiklar som 
är sportrelaterade, samt två mindre spalter där dagens och söndagens sport presenteras i 
korthet. På denna sida finns även en nöjesannons. Sidan 25 som i 2005 års nummer togs upp 
av en helsidesannons för den egna tidningen domineras i 1970 års tidning av nöjesannonser. 
Närmare bestämt tio annonser gällande bio, dans och resturanger med mera. Bland dessa 
annonser finns en liten artikel om ett nyöppnat diskotek uppe i ena hörnet. 
 
Uppslag tretton: 
 
2005 handlar det om kontaktannonser och information om hur man gör för att skicka in eller 
besvara en annons på detta uppslag. Den andra sidan består av en krönika av Staffan 
Heimersson som delar sin plats med en stor reklamannons. 
 
1970 består hela uppslaget av olika sorters nöjesannonser. På sidan 26 finns det 21 annonser 
gällande nöjen av olika slag och på sidan 27 finns tio lite större annonser om samma ämne. 
 
4.4 Uppslag endast i 2005 års nummer 
 
Då 1970 års nummer från den 3 januari endast består av 32 sidor medan numret från den 19 
mars 2005 består av 48 sidor kommer följande uppslag att bara visa vad som skrivs i numret 
från 2005. För att få en korrekt bedömning har jag valt att senare återkomma till en 
jämförelse mellan de sista sidorna i utgåvan från 1970 och 2005. 
 
Uppslag fjorton 2005: 
 
Detta är sidorna 28 och 29 i tidningen från 2005. Dessa handlar om nöjen/skvaller då man 
väljer att skriva om en österrikisk ministers otrohet med den fyndiga rubriken ”Högerminister 
vänstrar” 
 
Här finns även två korta artiklar, en om prins Charles kommande bröllop och problemen runt 
detta och en om en brottsmisstänkt schackmästare som vill bli isländsk medborgare. Hela 
sidan 29 är en annons. 
 
Uppslag femton 2005: 
 
Sidorna 30 och 31 i numret från 2005. ”Klubbat i riksdag och EU” är rubriken för en 
återkommande artikel där man varje veckan redovisar vilka beslut som tagits i riksdag och 
EU-sammanhang. På sidan 30 tillsammans med artikeln finns en halvsidesannons medan 
sidan 31 består enbart av en annons. 
 
Uppslag sexton 2005: 
 
Sidorna 32 och 33 i utgåvan från den 19 mars 2005 har som överrubrik ”Debatt” och här finns 
17 publicerade insändare, en faktaruta kallad ”På din nya debattsida” och en ruta med 
rubriken ”Nya museer”. 
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Uppslag sjutton 2005: 
 
Sidorna 34 har överrubriken ”Nöje”. En artikel med rubriken ”Anmäld för misshandel” 
handlar om en shcism mellan två dokusåpadeltagare. Resten av den sidan 34 tas upp av en 
annons. På sidan 35 som har överrubriken ”Så ska det låta” finns det tre artiklar som har 
anknytning till det tv-programmet. 
 
Uppslag arton 2005: 
 
Sidorna 36 och 37 som har överrubriken ”Dokument så ska det låta” har en heltäckande 
artikel som handlar om programmet ” Så ska det låta”, dess bakgrundshistorik med mera. 
Artikeln heter ”Spelet bakom miljonsuccén” 
 
Uppslag nitton 2005: 
 
Av dessa sidor har sidan 38 överrubriken ”Nöjesmatrixen”. Under denna rubrik har Fredrik 
Virtanen skrivit en krönika samt gjort 26 väldigt korta noteringar om saker som hänt/händer i 
nöjesvärlden. Här finns även ”Veckans” med, detta är en kort spalt där Virtanen 
uppmärksammar vissa händelser. 
 
Uppslag tjugo 2005: 
 
Sidorna 40 och 41. Domineras av en artikel om Magnus och Brasse som ska återförenas samt 
en stor bild på dem. Två mindre artiklar om magikern Joe Labero och musikgruppen U2 
samsas om platsen med en halvsidesannons. 
 
4.5 Uppslag i 2005 och 1970 
 
Uppslag tjugoett i 2005 års nummer och uppslag fjorton i 1970 års nummer: 
 
På sidorna 42 och 43 i numret från 2005 hittar vi på förstnämnda sidan Lördagskrysset, 
bridgedrag, schackduellen samt kryssvinnare och en liten annons. På sidan 43 finns det fem 
seriestripar, ett litet korsord en matartikel samt horoskop. 
 
På sidorna 28-29 i Aftonbladet från 1970 finns det på sidan 28 åtta stycken seriestripar, 
horoskop, ”Dr Filén” som skriver om smått och gott samt en självtest att göra. Sidan 29 har 
”Ett ögonblick, direktörn!” som rubrik och har publiceras insändare från läsarna. Även denna 
sida har en seriestrip samt två annonser och svaren till självtesten. 
 
4.6 Uppslag tjugotvå 2005: 
 
År 2005 finns det som överrubrik på sidan 44 skrivet ”Filmguiden”. Denna sida presenterar 
”Radio idag” samt tv-tablå för söndagen gällande kanalerna SVT1, SVT2, TV3, TV4 och 
kanal 5. Sjutton korta recensioner av filmer/program som visas samma dag finns att läsa här 
samt även en kort krönika om tv/film av Jan-Olov Andersson. På sidan 45 finns 
programtablåer för 27 olika kanaler. 
 
4.7 Uppslag i 2005 och 1970 
 
Uppslag tjugotre i 2005 års nummer och uppslag femton i 1970 års nummer: 
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I 2005 års upplaga finns på sidan 46 en krönika om tv/film skriven av Ulrika Svensson. 
Femton korta recensioner av film och tv i SVT1,SVT2, TV3, TV4 och kanal 5 hittas här samt 
en annons. På sidan 47 finns programtablån för de fem ovanstående uppräknade tv-kanalerna. 
 
I 1970 års tidning handlar det om sidorna 30 och 31. På den förstnämnda sidan finns 
programtablå för TV1 och TV2 samt för radioprogrammen i P1, P2 och P3. Det finns även 
mindre tablåer för radio och tv som sänds dagen efter. På sidan 31 finns det förutom en 
krönika av Macke Nilsson som handlar om tv också tre lite längre recensioner av tv-program 
som visas eller har visats. Sidan innehåller även två små annonser. 
 
4.8 Sista sidorna: 
 
”Vi5” frågespalten i Aftonbladet finns med i såväl numret från 1970 som numret från 2005. 
 
På 19 mars 2005-numrets sista sida finns det en väderprognos och en krönika skriven av Carl 
Hamilton och där finns fyra stycken annonser. 
 
År 1970 finns det en artikel om en polisrapport såväl som en annan brottsrelaterad artikel 
samt en liten kolumn med roliga historier. Inga annonser finns på 1970 års sista sida. 
 
4.9 Fördelning av antal artiklar  
 
Antal artiklar: 
 
Rubriker Aftonbladet 3 jan 1970  

32 sidor 
Aftonbladet 19 mars 2005  
48 sidor 

Nöje 21 16
Sport 14 1
Nyheter/Brott 6 7
Nyheter 13 24
Debatt 7 9
Kultur 1 3
Väder 1 1
”Frestare” 1 2
Spalter 16 14
Krönikor 3 9
Recensioner 4 33
Serier 1 1
Horoskop 1 1
Faktarutor 0 8
Recept 0 1
Tablåer 3 4
Tävling 2 3
Antal artiklar totalt 94 137
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Antal artiklar i procentsats: 
 
Rubriker Aftonbladet 3 jan 1970  

32 sidor 
Aftonbladet 19 mars 2005  
48 sidor 

Nöje 22,3 % 11,7 %
Sport 14,9 % 0,7 %
Nyheter/Brott 6,4 % 5,1 %
Nyheter 13,8 % 17,5 %
Debatt 7,4 % 6,6 %
Kultur 1,1 % 2,2 %
Väder 1,1 % 0,7 %
”Frestare” 1,1 % 1,5 %
Spalter 17,0 % 10,2 %
Krönikor 3,2 % 6,6 %
Recensioner 4,2 % 24,1 %
Serier 1,1 % 0,7 %
Horoskop 1,1 % 0,7 %
Faktarutor 0 % 5,9 %
Recept 0 % 0,7 %
Tablåer 3,2 % 2,9 %
Tävling 2,1 % 2,2 %
Antal artiklar totalt 100,0% 100,0%
 
Antal artiklar med sporten utesluten: 
 
Rubriker Aftonbladet 3 jan 1970  

32 sidor 
Aftonbladet 19 mars 2005  
48 sidor 

Nöje 21 16
Nyheter/Brott 6 7
Nyheter 13 24
Debatt 7 9
Kultur 1 3
Väder 1 1
”Frestare” 1 2
Spalter 16 14
Krönikor 3 9
Recensioner 4 33
Serier 1 1
Horoskop 1 1
Faktarutor 0 8
Recept 0 1
Tablåer 3 4
Tävling 2 3
Antal artiklar totalt 80 136
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Antal artiklar i procentsats med sporten utesluten: 
 
Rubriker Aftonbladet 3 jan 1970  

32 sidor 
Aftonbladet 19 mars 2005  
48 sidor 

Nöje 26,3 % 11,8 %
Nyheter/Brott 7,5 % 5,1 %
Nyheter 16,3 % 17,5 %
Debatt 8,8 % 6,6 %
Kultur 1,2 % 2,2 %
Väder 1,2 % 0,8 %
”Frestare” 1,2 % 1,5 %
Spalter 20,0 % 10,2 %
Krönikor  3,8 % 6,6 %
Recensioner 5,0 % 24,3 %
Serier 1,2 % 0,8 %
Horoskop 1,2 % 0,8 %
Faktarutor 0 % 5,9 %
Recept 0 % 0,8 %
Tablåer 3,8 % 2,9 %
Tävling 2,5 % 2,2 %
Antal artiklar totalt 100,0 % 100,0 %
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5.0 Analys och slutdiskussion 
 
I jämförelsen mellan de två slumpmässigt utvalda lördagsnumren från 1970 och 2005 tycker 
jag mig finna fler likheter än skillnader. Tidningen ser i mina ögon ut att vara uppbyggd enligt 
samma principer, trots att mer än 30 år har passerat mellan numrerna. Aftonbladet en svensk 
historia handlar om Aftonbladet från dess grundande fram till 1980 och enligt den uppfattning 
jag fått av boken har tidningens uppbyggnad sett liknande ut under en längre tid. Det koncept 
som Aftonbladet arbetade efter på sextio- och sjuttiotalet används till vissa delar även idag när 
man ser till historiken. 
 
5.1 Feta rubriker och slående text:  
 
Första sidorna i bägge tidningarna innhåller vardera sex rubriker för att fånga den eventuelle 
läsarens blick. Det är i bägge tidningarna en rubrik gällande en nöjesrelaterad artikel. 2005 
handlar det om dokusåpatjejer i slagsmål och 1970 om läsarnas missnöje med filmen Dom 
kallar oss mods 2005 får influensan som härjar i Sverige gott om utrymme och 1970 är det 
gruvstrejken som lockar till läsning. På tidningarnas framsidor finns 1970 en liten rubrik om 
en person som är jagad av knarkmaffian och 2005 finns en rubrik om någon som mördat sin 
mamma för att hon tjatade så mycket. Logotypen är densamma i bägge upplagorna och sättet 
att locka läsare med feta rubriker om våldsamma brott och lite lättsamt ”skvaller” påminner 
starkt om varandra. Detta finns även belägg för i boken Aftonbladet en svensk historia där 
man kan se att feta rubriker med slående text varit ett sätt att fånga läsaren från allra första 
början och att detta sedan har fortsatt i 50 år. Min studie har visat att det sedan fortsatt i 
ytterligare 35 år. 
 
När jag sedan bläddrade vidare och började att undersöka uppslagen med varandra gick det 
ganska snabbt att se ett mönster som upprepade sig med samma slags inriktning på de olika 
uppslagen. Ta till exempel att första uppslaget handlar om ledare och debattartiklar i båda 
numren. Det andra uppslaget har även det stora likheter då det finns liknande artiklar här i 
form av ”Ett sekel i bitar” och ”Min barndoms Brokiga Blad”. 
 
På det femte uppslaget i bägge tidningarna fanns nyhetsartiklar med förankring i händelser 
som skett i utlandet. 2005 handlade det om Irak och 1970 om Israel. Detta är ett tydligt 
exempel på vad Carl-Adam Nycop kallar händelsenyheter. Man kan även finna en artikel i 
vardera tidningen som sorterar in under nöjen enligt mig. Antalet annonser skiljer sig åt, men 
platsen de tar är ungefär lika stor på det här uppslaget. 
 
5.2 Hälsolarm och sensationsjournalistik: 
 
En ödets slump gjorde även att det skrevs om influensan som drabbat Sverige i både numret 
från 1970 och det från 2005. Dessa finns till och med på samma uppslag men ges olika stor 
uppmärksamhet då det på senare år slås upp som en stor nyhet, medan det 1970 resulterade i 
en något mindre artikel. Idag skriver såväl kvällstidningar som veckotidningar ständigt om 
olika hälsolarm med stora feta rubriker. Vi varnas för att sola solarium, influensaepedemier 
och för att äta diverse olika ting såsom fet mat, chips, strips och så vidare. Vidare innehåller 
tidningarna ofta ett flertal artiklar om hur man använder sig av olika metoder för att gå ner i 
vikt snabbt och effektivt. Jag tror att denna sorts artiklar hör ihop med varandra då vi idag har 
blivit alltmer hälsomedvetna och därför fångas av stora feta rubriker med varningar för både 
det ena och det andra. 
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2005 berättar Aftonbladet om hur arbetslösa tvingats att delta i en demonstration medan man 
1970 skrev om gruvstrejken. Två vitt skilda ting kan man tycka men de har båda anknytning 
till arbetsmarknaden och fackföreningsrörelsen. 
 
Ser man sedan till det fjärde uppslaget finns här flera artiklar som handlar om brott och detta 
återfinner man också i 1970 års jämförda tidning. Vad gäller brott och sensationsjournalistik 
tycker jag mig ha funnit underlag för att detta är något som tidningar valt att skriva om under 
en lång tidsperiod, faktiskt från allra första början. Varför människan i allmänhet låter sig 
fascineras av artiklar om grova brott och katastrofala olyckor har jag inte något svar på. Men 
helt klart är att tidningar säljer många extranummer när ett grovt brott eller en naturkatastrof 
likt tsunamin som drabbade Asien i julas. Även jag låter mig lockas av detta. 
 
Här finns även artiklar från båda årtalen som sorterar in under ”nöjen”. Dessa sidor domineras 
av nyhetsartiklar som ska beröra medelsvensson, den från 1970 handlar om en 51-årig man 
som anses vara för gammal för att ta hand om sitt barn men den från 2005 handlar om 
medelsvenssons hälsa. Båda är dock artiklar skrivna för att fånga läsaren då det lika gärna kan 
handla om läsaren själv. En sak jag noterade är att det idag förmodligen inte är någon som 
reagerar på att en 51-årig man är småbarnsförälder medan det 1970 skrevs en hel artikel i 
Aftonbladet om detta. 
 
5.3 Bilagor: 
 
Både i tidningen från 1970 och den från 2005 finns det vad jag valt att kalla ”frestare” för 
söndagens nummer och däri ligger likheten. Vad som skiljer dessa åt är storleken på 
”frestaren” då det i 2005 års lördagstidning finns en helsida med feta rubriker och bilder för 
att locka läsaren till att köpa även söndagens nummer. Motsvarigheten i 1970 års tidning är en 
mindre ”frestare,” dock med samma slags upplägg. Idag följer det med en bilaga i stort sett 
varje dag till kvällstidningarna. Dessa kan handla om allt från trädgården till hälsospecialer. 
Tv-tidningen och fredagsbilagorna som inriktar sig mot nöjesvärlden är lika självklara att göra 
som att göra huvudtidningen. Det är valfritt att köpa bilagorna men ofta lockas köparen av 
”frestare” – alltså reklam för bilagan – att köpa även denna då det alltid finns någon artikel i 
dessa bilagor som hänvisas till som exklusiva för just den bilagan. I mina ögon sett har 
bilagorna allt mer tagit formen av veckotidningar och skulle kunna säljas separat som just 
detta. Det som en dag står i kvällspressens bilagor återfinner man allt som oftast i 
veckotidningarna samma vecka eller en vecka senare.  
 
5.4 Krönikor, kontaktannonser och serier medmera: 
 
I både lördagsnumret från 1970 och lördagsnumret från 2005 finns ett antal krönikor och 
debattartiklar. Kontaktannonser finns både då och nu men har 2005 fått en betydligt större 
plats än 1970. Kontaktannonserna i 1970 års nummer har ett litet utrymmeoch de framställs 
på ett oskyldigare sätt än idag. År 2005 ges betydligt mer utrymme till kontaktannonserna och 
dessa har delats upp i flera olika kategorier som ”Kvinna söker man”, ”Man söker kvinna”, 
”Man söker man” osv. Var det lättare att skapa kontakter förr än det är nu? Är 
kontaktannonsernas stora utrymme ett uttryck för att det idag är svårare att få kontakt på ett 
naturligt och avslappnat sätt med till exempel grannen än det var förr? Kanske är det så att 
tidningarna bara speglar den verklighet vi lever i. 
 
Serier och horoskop verkar vara något som varje tidning med lite självaktning måste ha, detta 
syns i både numret från 1970 och det från 2005. Det sistnämnda har dock bara 5 seriestripar 
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att jämföra med 1970 års nio stripar. Man skriver även lite mer i horoskopet 2005 men 
skillnaderna är marginella. I anknytning till serierna finns det 2005 korsord medan man 1970 
endast hade en liten självtest i närheten av dem. Det är dock ingen tvekan om att båda sakerna 
har i stort sett samma syfte. 
 
5.5 Sporten: 
 
Vad gäller sporten finns det naturligtvis många likheter även om det är i olika format. Redan 
1970 ägnade Aftonbladet en stor del av platsen i tidningen till sportrelaterade artiklar (14 
stycken i detta nummer), men 2005 har sporten blivit så stor och så mångfaldig att man väljer 
att rapportera om alla sportrelaterade händelser i en speciell rosa bilaga. Denna bilaga hade i 
just detta numret ett 30-tal artiklar och redovisande av resultat inom olika områden samt 
förslag på olika tipssystem med mera fördelat på hela 20 sidor.  
 
5.6 Tv-tablåerna: 
 
Tv-tablåerna finns med i bägge numrerna. Då vi i Sverige år 1970 endast hade två tv-kanaler 
är det naturligt att tv-sidorna inte tog upp lika mycket plats som idag när ett 30-tal olika tv-
kanalers tablåer ska rymmas i tidningen. Antalet sidor har ökat från två sidor till fyra med 
under årens gång naturligtvis som en följd av det ökande antalet tv-kanaler. Men konceptet är 
trots allt detsamma. Program-tablåerna varvas med krönikor i samma ämne och recensioner 
av film och tvprogram både 1970 och 2005 vilket visar att den enda skillnaden egentligen är 
antalet kanaler. Själva upplägget har inte förändrats speciellt mycket under åren. 
Recensionerna upptar dock betydligt större utrymme 2005. Skillnaden i procent vad gäller 
recensioner i tidningarna är 5,0 procent 1970 och 24,3 procent 2005 (exklusive sporten). Detta 
beror i hög grad på att antalet filmrecensioner har ökat kraftigt i samband med att antalet 
kanaler blivit många fler. 
 
5.7 Nöjen/Skvaller och annonser: 
 
Vad gäller nöjena/skvallret om kändisar fann jag att det 1970 fanns med 21 stycken artiklar i 
tidningen som på ett eller annat sätt var nöjes- eller skvallerrelaterade. Till min egen stora 
förvåning fanns det ”bara” 20 stycken artiklar i numret från 2005 om man bortser från en sida 
kallad ”Nöjesmatrixen” där Fredrik Virtanen skriver 38 ytterst korta notiser om tv, film och 
musik. Dessa anser jag vara för korta för att kallas artiklar och hela sidan delas in i tre artiklar 
”Nöjesmatrixen”, ”Veckans...” samt krönikan. Att det skrevs mindre om 
nöjen/skvaller/kändisar förr som jag ofta fått höra stämde inte. Om man väljer att lyfta ur 
sporten ur huvudtidningen från 1970 ser man att det fanns hela 26,3 % nöjesrelaterade artiklar 
i 1970 års Aftonbladet, att jämföra med endast 11,8 % i numret från 2005. Detta visar klart 
och tydligt att det skrevs betydligt mer om nöjen/skvaller 1970 än vad det görs idag. Min 
undersökning har alltså visat att de tunga politiska nyheterna inte har fått kliva åt sidan för att 
ge mer utrymme till lättviktiga artiklar om kändisar och nöjen. 
 
En jämförelse i TV:s debattprogram Kvällsöppet visade dock också att nöjesinslaget i 
Kvällsöppet 1971 var betydligt större än i Kvällsöppet 1996. Detta stöder alltså min 
iakttagelse. Skillnaden ligger snarare i att det 1970 är ”snällare” artiklar om de kända personer 
som florerar och att flera av dem innhåller intervjuer med någon känd person snarare än 
skvaller. Artiklarna från 1970 års lördagsnummer tenderar också till att vara ganska korta och 
koncisa medan tex artikeln om Michael Jackson i numret från 2005 närapå gränsar till förtal. 
Huruvida artiklar om Michael Jacksons påstådda hångel med en docka eller högerministern 
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som vänstar är av allmänintresse är min åsikt att dessa inte är det, men till syvende och sist är 
det dock tidningen och dess redaktion samt ansvarige utgivare som tar ställning till detta. 
Enligt den pressetik som idag  gäller finns det inte något skydd för den enskilde personens 
intregritet och även om det gäller rent förtal är det svårt för den enskilda personen att vidta 
rättsliga åtgärder mot skadliga publiceringar. Detta då en juridisk person, bolag, stiftelser eller 
organisationer inte kan vara part i tryckfrihetsmål. I dagsläget är det som skrivs mycket 
hörsägen och även om dessa publikationer kan skada den omskrivna personen verkar det i 
mina ögon vara viktigare att ha en säljande artikel än att skydda en privatpersons liv. 
 
Om vi ser till annonserna så var det 1970 tre hela sidor med nöjesannonser men 2005 finner 
man endast två små annonser på sidan 16 och två halvsidesannonser på sidorna 40-41 samt en 
liten notis om biljettförsäljning med nöjesanknytning. I 2005 års nummer finns det dock hela 
fem helsidesannonser och ett antal halvsidesannonser som gör reklam för olika produkter. 
Dessa kan dock inte betecknas som nöjesinriktade annonser. 
 
5.8 Pressetiken: 
 
Pressetiken är något som är djupt och snårigt att ge sig in i och jag har under arbetes gång 
kommit fram till att de lagar och regler som finns ofta är motstridiga. När Benny Andersson 
valde att anmäla en veckotidning på grund av att han ansåg att det var fel av dem att skriva en 
artikel om att han blivit farfar då sonen träffat en kvinna som hade barn tidigare, ansågs 
artiklen vara oriktig. Men den ansågs inte ha skadat Benny Andersson och PON valde därför 
att inte klandra tidningen. I Aftonbladet från 2005 finns ett antal artiklar med innehåll som 
skulle kunna vara förnedrande, oriktigt och till och med felaktigt så som artikeln om Michael 
Jackson som påstos ha hånglat med Bart Simpson. Frågan är hur PON skulle ställa sig till 
denna artikel om Michael Jackson valde att göra en anmälan? 
 
Jag har i min jämförelse valt att klassificera artikeln om Olof Palmes första dag på Harpsund 
som en nöjesartikel då denna i första hand behandlar hans privatliv. Thompson påperkar i sin 
bok Medierna och moderniteten mycket riktigt att det finns en skillnad mellan offentlighet 
och privatliv. I Palmes fall är han enligt min åsikt en offentlig person när han uppträder på ett 
riksdagsmöte, ett förstamajtal eller någon annan politisk situation. Privatperson anser jag 
honom vara när pressen väljer att skildra honom och hans barn i en situation utanför 
politikens spelbana. Thompson skriver även att det idag är mycket svårt för en politiker att 
välja hur mycket han vill synas i medierna och framförallt vad som ska synas i medierna. För 
mig ser det ut som att tidningarna idag är mer intresserade av att finna de misstag, fadäser och 
skandaler som kan uppstå kring en offentlig person snarare än att skriva om dem i deras 
offentliga roll.  
 
5.9 Fortsatt forskning: 
 
Att undersöka några nummer från 1970 med några nummer från 2005 och rikta in sig på hur 
politikerna skildrades då och nu skulle kunna vara ett intressant sidospår till denna rapport. 
Frågan man skulle kunna ställa sig då är om tidningarna idag väljer att behandla offentliga 
personers privatliv snarare än deras yrkesroll? Som fortsatt forskning är detta ett uppslag väl 
värt att undersöka. En undersökning om huruvida det verkligen är så att allmänheten idag 
upplever/tror att det skrivs mer i tidningarna om skvaller och nöjen än vad det gjordes för 35 
år sedan skulle kunna ge intressanta resultat. Om svaret i den undersökningen blir att 
allmänheten tror att det är så kan en fördjupning i frågan hur det kommer sig att människor av 
idag tror att det är så vara intressant. 
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6.0 Slutsats 
 
Min slutsats blir att tidningarnas uppbyggnad är i stort sett likadan även om spaltutrymmet 
och antalet sidor är förändrat. Enligt ett historiskt perspektiv från boken Aftonbladet en svensk 
historia har tidningen varit uppbyggd på i stort sett samma sätt sedan 1930-talet. 
Överrubriceringen och spalterna har förändrats men nyheterna, ledarna, kulturen, nöjen, serier 
med mera är inslag som finns med i bägge numrerna. Efter slutförd undersökning är jag 
beredd att hålla med om att detta stämmer även idag 25 år senare. 
 
När man väljer att jämföra de kategorier jag använt mig av ser man stora procentuella 
skillnader på vissa områden. Vad gäller nöjen och skvaller har min undersökning visat att det 
i 1970 års tidning fanns 26,3 procent artiklar om nöjen medan det i 2005 års nummer endast 
fanns 11,8 procent. (Procent exklusive sporten.) Vidare ger Aftonbladet idag mer utrymme till 
recensioner än vad de gjorde 1970, skillnaden här är 24,3 procent idag att jämföra med endast 
5,0 procent då.  
 
Då jag själv trodde att det skulle visa sig att Aftonbladet av idag skriver mycket mer om nöjen 
och kändisar än vad de gjorde för 35 år sedan blev resultatet helt oväntat för mig. Vad som 
dock var väntat var att det idag ges mer utrymme till tv-tablåer och recensioner av olika slag. 
Detta då det idag finns mer tv-kanaler än jag kan räkna upp här. 
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Bilaga 1 
 
Rubriker i Aftonbladet den 3 januari 1970: 
 
Första sidan: 
 
”Så reagerade TV-tittarna för filmen ”Dom kallar oss mods”   Nöje
  
”Hjältar och slagpåsar i proffsringen”     Sport 
 
”Lokföraren på olyckståget åtalas”     Nyhet 
 
”Nyckelmannen i gruvstrejken – det är honom strejkledarna vägrar att ha i 
förhandlingsgruppen”      Nyhet 
 
”Palmes första dag på Harpsund som statsminister”   Nöje 
 
”Jagad av knarkmaffian”     Nyhet/Brott 
 
Sidan 2: 
 
”Västeuropas kommunister splittras”    Nyhet 
 
”Öppet brev till Torsten Nilsson”    Debatt 
 
”Gunnar Helén”     Debatt 
 
”Kollegan”      Debatt 
 
”Ordförande”     Debatt
  
”Ettt kungligt”     Debatt 
 
Sidan 3: 
 
En helsidesannons med reklam 
 
Sidan 4: 
 
”Revolution mot växtvärk”    Debatt
  
”Tjurarnas gatlopp”     Debatt 
  
”Innerspalten”     Spalt 
 
Sidan 5: 
 
”Innerspalten” (forts. från sidan 4)    Spalt 
 
”Min barndoms Brokiga Blad”    Kultur 



 
 
Sidan 6: 
 
”Tor Erland Broström död – rikemannen som var elegantast i klanen”  Nyhet
       
”Gruvordföranden som arbetarna strider om”   Nyhet 
 
”Därför kan inte de strejkande och fackföreningen enas om förhandlare” Nyhet 
 
”Slutsnöat – nu blir det kallare istället”    Nyhet 
 
”Skräckfärd på flyg – man slog hustru och barn”   Nyhet/Brott 
 
”Nu har minst 50 000 Hongkong”    Nyhet 
 
Sidan 7: 
 
”Palmes första dag på Harpsund”    Nöje 
 
Sidan 8: 
 
”Hon får inte bo hos pappa för att han är för gammal”   Nyhet 
 
”Vädret imorgon”     Väder 
 
”Läs det i söndagsbilagan i morgon”    ”Frestare” 
 
Sidan 9: 
 
Under rubriken ”Hallå Aftonbladet”:     Spalt 
 

• ”Så klarar vi maten i januari” 
 

”Bankrånaren ni såg i TV: Så här gick det till när han blev filmad i banken” Nyhet/Brott 
 
”4-åring dödades när han åkte tefat”    Nyhet 
 
”När TV visade filmen om modsen ringde 400 tittare och sa: vidrigt och  Nöje 
snuskigt!”        
 
”Rån mot kiosk i Stockholm”    Nyhet/Brott 
 
Sidan 10: Lördagskväll 
 
Under rubriken ”Tyckt av Marianne Höök”:    Krönika 
 

• ”Den finaste kärleksscenen: mormor badas” 
 
”Israeler gjorde raid 20 mil in i Egypten – stal hel radarstation”  Nyhet 



 
 
 
Sidan 11: Lördagskväll 
 
Under rubriken: ”Schack, Zandor Nilsson”:   Spalt 
 

• ”Fischer topprankad” 
 
”En k-pist smattrade i natten – då skotten tystnat låg tre män döda”  Nyhet/Brott 
 
Sidan 12-13: Lördagskväll 
 
”Proboxningen är slut – så minns vi slagpåsarna och hjältarna”  Sport 
 
”...och här är alla svenska proboxare genom tiderna”   Sport 
 
Sidan 14: Folk i farten 
 
Under rubriken ”Lars-G Holmström Inside”:    Krönika 
 

• ”Radions protesttekniker sade upp sig själva” 
 
”-Låt era barn känna att de har ett hem”    Nöje 
 
Sidan 15: Folk i farten 
 
Under rubriken ”Mr Sansen”:    Spalt 
 

• ”Om rån och jakter” 
 
”Ingrid Bergman och hennes tre nya män”   Nöje 
 
”Englands yngsta adel i svensk TV”    Nöje 
  
”Sportiga Raquel”     Nöje 
 
”Ginas nyårsdans”     Nöje 
 
”Östen och Cornelis tillsammans”    Nöje 
 
”Engelbert Humperdinck köpte nytt”    Nöje 
 
Sidan 16-17: 
 
”Någon som passar mig...”     Kontaktspalt 
 
”Det här är kommunen som experterna inte gav en chans – i dag är den på  Nyhet 
väg att överleva” 
 



”Christina, 18 år, överger pappas kor för att bli toppmodell i USA”  Nöje
      
 
 
 
Sidan 18: Folk i farten 
 
”Anita Ekberg”     Nöje 
 
”Cornelis Vreeswijk”     Nöje 
 
”Folke Mellvig”     Nöje 
 
”Jane Birkin”     Nöje 
 
”Gio Petré”      Nöje 
 
”Alfred Hitchcock”     Nöje 
 
”Så gick det till när Karl Gerhard upptäcktes”   Nöje 
 
Sidan 19: 
 
En helsidesannons med reklam 
 
Sidan 20: Folk i farten 
 
Under rubriken ”Flicka i farten”:    Tävling 
 

• ”Barbro” 
 
”När Streaplers slutade spela pop hamnade de på Svensktoppen”  Nöje 
 
”Svenne och Lotta i osäker Börsenshow”   Nöje 
 
Sidan 21: Sport 
 
”Aftonbladets världsomröstning ger besked: Proffscyklisten Eddy Merckx var  Sport 
1969 års bäste idrottsman” 
 
”Här är listan på världens bästa idrottsmän”   Sport
  
 
Sidan 22: Sport 
 
”Gunnar, 15, ersätter Ulf Sterner – och har redan tränat i Kanada!”  Sport 
 
”Ryske målvakten jagar domarna och Nisse Nilsson gör korstecken” Sport 
 
”Ishockey”      Resultatspalt 



 
Sidan 23: Sport 
 
Under rubriken ”Kort om sport”:    Spalt 
 

• ”Waldegård får inte köra SM” 
• ”Förstärkningar som kom för sent” 
• ”Nu blommar Björklöven” 
• ”Anders Nordin borta från SM” 
• ”Bandy” 
• ”Handboll” 

 
”Vädjan från svenska klubbledare: Ta hit kanadensare som kan slåss” Sport
  
”Två kompisar från reservlaget knäckte Finland i handboll”  Sport 
 
”En spricka i isen spräckte hans dröm”    Sport 
 
”En man för landslaget”     Sport 
 
Sidan 24: Sport 
 
”Elitdomaren Bosse tycker att hans kolleger dömer för dåligt”  Sport 
 
”Nya skidkometen kör Skansenloppet”    Sport 
 
”Två svårtippade Täby-dagar”    Sport 
 
”Dagens sport”     Spalt 
 
”Söndagssport”     Spalt 
 
Sidan 25: 
 
Nöjesannonser 
 
Sidan 26: 
 
Nöjesannonser 
 
Sidan 27: 
 
Nöjesannonser 
 
Sidan 28: 
 
Serier      Serie 
 
”Ert dagliga horoskop”     Horoskåp 
 



”Doktor Filén”     Spalt 
 
”Kan du det här? Testa dig själv.”    Tävling 
 
Sidan 29:  
 
Under rubriken ”Ett ögonblick, redaktörn!”   Insändare 
 

• ”Flytta hit malmfälten” 
• ”Nu är inte USA bra längre” 
• ”Kungen LKAB-chef?” 
• ”Porr på Svensktoppen?” 
• ”Lärare bojkotta!” 
• ”Fy för varuhusen” 
• ”Ta bort massageapparaten” 
• ”Beatles vill lära oss” 
• ”Sovjet och USA” 
• Strejker som stötar” 

 
”Trumslagarpojkarna” (Historier)    Spalt
       
”Här är svaren på Testa dig själv”    Spalt 
 
Sidan 30: tv-guiden 
 
TV-tablåer för:     Tablå 
 

• SVT 1 
• SVT 2 

 
Radio-tablåer för:     Tablå 
 

• P1 
• P2 
• P3 

 
Morgondagens radio- och tv-tablåer för samma kanaler som ovan. 
 
”Jag väljer i dag”     Recension 
 
Sidan 31: tv-guiden 
 
”Enfaldig och dålig svensk deckare”    Recension 
 
”Underhållande ”Direkt””     Recension 
 
”Varför inte pekpinnen också före allt våld i tv?”   Krönika 
 
”Ikväll får vi se filmboven nummer 1 i en ovanlig roll som läkare”  Recension 



 
Sista sidan: 
 
”Här dog fyra människor – nu åtalas lokföraren”   Nyhet 
 
”Bromsarna i hans bil tog inte – ”maffian” hade skurit av dem”  Nyhet/Brott 
 
”Vi 5” (Aftonbladets frågespalt)    Frågespalt 
 
”Till sist” (Historier)     Spalt 
 



Rubriker i Aftonbladet den 19 mars 2005: 
 
Första sidan:  
 
”Flyg till våren för 227 kr”     ”Frestare” 
 
”Dokusåpatjejer i vilt slagsmål”    Nöje 
 
”Sportbladet avslöjar Foppa spelar inte VM”   Sport 
 
”Mördade mamman – för att hon tjatade”   Nyhet/Brott 
 
”Fråga Linn om sex”     Frågespalt 
 
”Extra 5 döa i influensa i Sverige – trots att de fått vaccin”  Nyhet 
 
Sida 2: Ledare 
 
”Bidragsspioneri”     Debatt 
 
”Det ligger i pensionssparanas och Sveriges intresse att AP-fonderna kan vara  Debatt 
en motvikt mot kortsiktiga spekulativa trender” 
 
”Imperiet kan inte vinna Irakkriget”    Debatt 
 
”Feministas – visa att ni verkligen är feminister”   Debatt 
 
Sida 3: 
 
Helsida för reklamannans 
 
Sida 4-5: Kultur 
 
Under rubriken ”Dagens Gormander”:     Spalt 
 

• ”Hund var medlem i SSU” 
 
”Hur bar de sig åt?”     Krönika 
 
”Lilla Nobelpriset till Sonnevi”    Kultur 
 
”För hundens handhavande”    Kultur 
 
”Ett sekel i bitar”     Krönika 
 
”Mana – åt olika håll”     Kultur 
 
Sida 5-6: Extra 
 
”5 dog trots vaccin”     Nyhet 



”Körde 130 av ren rädsla”     Nyhet/Brott 
 
”Eget systembolag i bilen”     Nyhet/Brott 
 
”Var tionde svensk har influensa nu”    Nyhet 
 
”Polischefen körde full”     Nyhet/Brott 
 
”Arbetslösa hotade i brev – tvingades demonstera”   Nyhet 
 
”Testbilsförare rattfull igen”    Nyhet/Brott 
 
Sida 8: Extra 
 
”Kvinnan blev inte drogad”    Nyhet/Brott 
 
”Mamman tjatade – mördades”    Nyhet/Brott 
 
”Anna Nicole drack öl – och föll ihop”    Nöje 
 
Sida 9: 
 
”Man och kvinna – så här mår du”    Nyhet 
 
”Malmö firar första vårkvällen”    Nyhet 
 
”Nej till homobegravning”     Nyhet
  
Sida 10: 
 
”Jackson hånglade med Bart Simpson”    Nöje 
 
”Riskfritt ladda ner – i Malmö”    Nyhet 
 
”Så räddades han från att halshuggas”    Nyhet 
 
”Kidnapparna krävde 27 miljoner kronor för partiledaren”   Faktaruta 
 
Sida 11: 
 
”Tjädrar vilket påhopp”     Nyhet 
 
”Kan bli upp till 87 cm lång”    Faktaruta 
 
Sida 12: Aftonbladet granskar 
 
”Män vill ha ett sexpack”     Nyhet 
 
”Jag har fått så mycket bättre självförtroende”   Nyhet 
 



”Operationen är det bästa jag gjort i hela mitt liv”   Nyhet 
 
”Nya plastiktrenden: fixa rutor på magen”   Nyhet 
 
”Det är mycket pengar men det var värt det”   Nyhet 
 
”Plastiktoppen”      Faktaruta 
 
”Risker vid operation”      Faktaruta 
 
Sida 13: 
 
Helsides reklamannons 
 
Sida 14: 
 
”De slåss för fred”     Nyhet 
 
Sida 15: Fusket i SSU 
 
”Juniorernas Watergate”     Nyhet
  
”Flygande fläsk”     Nyhet 
 
”Hoppande hoj”     Nyhet 
 
Sida 16: 
 
”Lasse Hallströms farväl till sin exfru”    Nöje 
 
Sida 17: 
 
Under rubriken ”Fråga Linn”:    Frågespalt 
 

• ”Min förra frus svek har tagit udden av mitt sexliv” 
• ”Hennes lust försvann efter aborten” 
• ”Jag känner mig äcklad av att ha sex” 

 
Sida 18-19: Fråga Eva 
 
”Lämna mig ifred, mamma”    Spalt 
 
”Olika typer av terrormammor – och hur du sätter gränser”  Spalt 
 
Under rubriken ”Evas råd, skilsmässoskolan 2:”   Spalt 
 

• ”Håll fast vid ditt beslut – och rid ut stormen” 
 
Under rubriken ”Mejla till Eva”:    Frågespalt 
 



• ”Han spanar efter andra tjejer” 
• ”Varför tar det alltid slut” 

 
Sida 20: Du och din Mobil varje lördag 
 
”Når inte ända fram trots tangentbordet”    Nyhet 
 
”Krångligt med mynt – P med din mobil”   Nyhet 
 
Sida 21: 
 
Helsides reklamannons 
 
Sida 22-23: Lördagsintervjun 
 
”- Jag ångrar jämt mina uttalanden”    Intervju 
 
”Det här är jag...”     Intervju 
 
”Så tycker jag om...”     Intervju 
 
Sida 24: 
 
”Förbjuden smörgåstårta smakar bäst”    Nyhet 
 
Sida 25: 
 
”Imorgon” (helsida med ”frestare” för morgondagens nummer)  ”Frestare” 
 
Sida 26: 
 
”Finn en vän” (kontaktannonser)    Spalt
       
”Det är lättare när man har en vän vid sin sida”    Faktaruta 
 
Sida 27: 
 
”Libanon är ett korthus som kommer att rasa”    Krönika 
 
Sida 28: 
 
”Pappa struntar i bröllopet”    Nöje 
 
”Högerminister vänstrar”     Nöje 
 
”Schackmästare blir isländsk”    Nöje 
 
Sida 29: 
 
Helsides reklamannons 



Sida 30: 
 
Under rubriken ”Klubbat i riksdag och EU”:   Nyhet 
 

• ”Riksdagen vill införa båtkörkort” 
 
Sida 31: 
 
Helsides reklamannons 
 
Sida 32-33: Debatt 
 
”Feminister? Nej, smitare!”    Debatt 
 
Under rubriken ”Johan Hakelius”:    Debatt 
 

• ”Lika för alla” 
 
Under rubriken ”Se här – alla fuskar”:    Debatt 
 

• ”Kolla Pro” 
• ”...och även kd” 
• ”...liksom UNF” 
• ”..och alla andra” 
• ”Vem är förvånad över allt fusk?” 
• Vettigt, Ribbing!” 

 
”Dagens fråga”     Frågespalt 
 
”Från politiska till Svenska”    Debatt 
 
”På din nya debattsida”      Faktaruta 
 
”Nya museer”     Faktaruta 
 
”Kvinnor, lär er: ni är bara sexmaskiner”   Debatt 
 
Under rubriken: ”Skriv, mejla, faxa”    Frågespalt 
 

• ”Det tar en massa tid att vara sjuk” 
• Galningar i mp och snikna moderater” 
• ”Saltön – lättsamt, humoristiskt” 

 
Sida 34: Extra 
 
”Anmäld för misshandel”     Nöje 
 
Sida 35: Så ska det låta 100 program 
 
””Oförskämt av SVT”     Nöje 



””Förnyelse” – dömt att misslyckas”     Krönika 
 
”Läsarna: Inget att ha utan Harryson”    Spalt
    
Sida 36-37: Dokument Så ska det låta 
 
”Spelet bakom miljonsuccén”    Nyhet 
 
Sida 38: Nöjesmatrixen 
 
Under rubriken ”Aftonbladets Fredrik Virtanen slår fast vem som platsar  Nöje 
var i nöjesvärlden” 
 
Följande rubriker är delar av en artikel: 
 

• ”100 höjdare, Kanal 5” 
• ”Boston legal, TV3” 
• ”O´learys” 
• ”Collateral, dvd” 
• ”Robert ”Baretta” Blake” 
• ”Krogakuten, TV4” 
• ”Penisförlängarmaskinen” 
• ”Lil´Kim” 
• ”Little sister, mp3” 
• ”Fetma” 
• ”Jay Leno” 
• ”Lynn Collins död” 
• ”Sideways, bio” 
• ”Seglarskor” 
• ”Du & jag döden, cd” 
• ”Riche” 
• ”The Blower´s daughter, mp3” 
• “Negroni” 
• “Carin Hjulström-Livh” 
• “Robyn” 
• “Starbucks” 
• “Mao-kostymer” 
• “Hundnappning” 
• “Dramaten” 
• “Out Hud” 
• “Hobo Chic” 

 
“Veckans…”      Nöje 
 
“Kents dödsdans – lättsam tonårslek”     Krönika 
 
Sida 39: 
 
”Turnén kan bli inställd”     Nöje 



”Humorpar visar usla sidor i SVT”    Nöje 
 
Sida 40-41: Aftonbladet avslöjar 
 
”Joe Labero firar Vegas med Elton”    Nöje 
 
”Succéduon återförenas”     Nöje 
 
”Magnus och Brasse tillsammans i urval”   Faktaruta 
 
”Nya U2-biljetter på tisdag”    Nöje 
 
Sida 42:  
 
”Kryss Lördag”     Korsord 
 
”Bridge-lördag”     Spalt 
 
”Schack-duellen”     Spalt 
 
”Kryssvinnare”     Korsord 
 
Sida 43: 
 
Serier      Serier 
 
Horoskopet      Horoskop 
 
Litet kryss      Korsord 
 
”Klokt att vänta in svensk potatis” (mat och vin)   Recept 
 
Sida 44: Filmguiden 
 
”Radio i dag” för radiokanalerna:    Tablå 
 

• P1 
• P2 
• P3 
• P4 

 
”Jan-Olov Andersson”      Krönika 
 
Filmrecensioner     Recensioner 
 
Tv-tablå för morgondagen:     Tablå 
 

• SVT 1 
• SVT 2 
• TV 3  



• TV 4 
• Kanal 5 

 
Sida 45: 
 
TV-tablå för:      Tablå 
 

• Canal + 
• C+  film 1 
• C+  film 2 
• TV 1000 
• TV 1000 nordic 
• C more film 
• TV4 film 
• TCM 
• Hallmark 
• Showtime 
• TV 1000 classic 
• TV 1000 family 
• TV4 plus 
• TV 400 
• Discovery 
• ZTV 
• TV 8 
• TV finland 
• DR 1 
• NRK 1 
• YLE 1 
• TV 2 danmark 
• TV 2 norge 
• YLE 2 
• TV 3 danmark 
• TV 3 norge 

 
Sida 46: TV 
 
”Hellre nya ”CSI” än sockersmeten”     Krönika 
 
”Barnens egen dokusåpa”      Recension 
 
”Dagens filmer”      Recension 
 
Sida 47: 
 
TV-tablå för:      Tablå 
 

• SVT 1 
• SVT 2 



• TV 3 
• TV 4 
• Kanal 5 

 
Sista sidan: 
 
”Vi 5” (Aftonbladets frågespalt)    Frågespalt 
 
”Vädret”      Väder 
 
Under rubriken ”Carl Hamilton”:    Krönika 
 

• ”Moderatskämtet alla ser – utom regeringen”  
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